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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี ) 

(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559) 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัราชภัฏธนบรุี 

คณะ ครุศาสตร์  

หมวดท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Education Program in English 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :  ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
ชื่อยอ่ (ภาษาไทย)  :  ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Bachelor of Education (English)
ชื่อยอ่ (ภาษาอังกฤษ)  :  B.Ed. (English) 

3. วิชาเอก (ถ้ามี)

4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 168 หน่วยกิต 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

3.1 หลักสูตร 
(1)  จํานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 168 หน่วยกิต 

    (2)  โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กําหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี 

(2.1)   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6   หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   9  หน่วยกิต 
(2.2)  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  132  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชพีครู            ไม่น้อยกว่า       54    หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 36 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพครูเลือก                3 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์            15 หน่วยกิต 
วิชาชีพครู 

 กลุ่มวิชาเอก  ไม่น้อยกว่า    78 หน่วยกิต 
 วิชาเอกบังคับ                 51 หน่วยกิต 

วิชาเอกเลือก           15 หน่วยกิต



หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตร์ 14

การสอนวิชาเอก                            6 หน่วยกิต 
 เลือกวิชาเอกเพ่ิมเติม                       6 หน่วยกิต

(2.3)  หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า  6       หน่วยกิต  
 (3)  รายวิชาในหลักสูตร 

(3.1)   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน       30     หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2559  ของมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏธนบุรี  ประกอบด้วย  4  กลุ่มวิชา  ได้แก่  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นักศึกษาต้องเรียนให้ครบ     
ทุกกลุ่มวิชาตามเกณฑ์ที่กําหนด ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา         หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร              9    หน่วยกิต หรือ  12  หน่วยกิต 

บังคับเรียนจํานวน  6  หน่วยกิต  ในรายวิชาต่อไปนี ้
0591001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
0591002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

และใหเ้ลือกเรยีนจํานวน  3  หน่วยกิต หรือ 6 หน่วยกิต ในรายวชิาต่อไปนี ้
0591003 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
0591004 ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐานและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
0591005 ภาษาจีนพ้ืนฐานและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

หมายเหตุ  สําหรับหลักสูตร/สาขาวิชา ที่มีเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิของหลักสูตร ( มคอ.1 ) ที่กําหนด 
ให้เรียนรายวิชาในกลุ่มภาษาและการสื่อสารมากกว่าที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ (9 หน่วยกิต) สามารถเลือก
เรียนรายวิชาในกลุ่มน้ีให้ครบตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรที่กําหนดไว้ได้ 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์            6    หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนจํานวน  6  หน่วยกิต  ในรายวิชาต่อไปนี ้
0592001 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
0592002 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 
0592003 ทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
0592004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์ 6    หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนจํานวน  6  หน่วยกิต  ในรายวิชาต่อไปนี ้

0593001 จิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6)   
0593002 สังคมไทยและสังคมโลก 3(3-0-6) 
0593003 กฎหมายกับชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 
0593004 เศรษฐกิจเพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        9    หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนจํานวน  9  หน่วยกิต  ในรายวิชาต่อไปนี ้
0594001 วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต          3(3-0-6) 
0594002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือชีวิต       3(2-2-5) 
0594003 กีฬาเพ่ือสุขภาพ             3(2-2-5) 
0594004 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม         3(3-0-6) 
0594005 การคิดและการตัดสินใจ            3(3-0-6) 
 

             (3.2)  หมวดวิชาเฉพาะ                                                              

         หมวดวิชาเฉพาะด้านของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ประกอบด้วย 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพครู และกลุ่มวิชาเอก นักศึกษาจะต้องเรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชาตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 
   กลุ่มวิชาชีพครู ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ กลุ่ม
วิชาชีพครูเลือก กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาจะต้องเรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชาตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ ในหลักสูตร ดังน้ี 
กลุ่มวิชาชพีครู ไม่น้อยกว่า   54    หน่วยกิต 

 
 - กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ                         36  หน่วยกิต 
1001101  ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู 3(2-2-5) 
1003101 ภาษาอังกฤษสําหรับครู 3(2-2-5) 
1011101         ความเป็นครู 3(2-2-5)  
1014102         คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสําหรับครู 3(2-2-5) 
1022202         การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน 3(2-2-5) 
1023203         ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
1033103         นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
1041102         การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1044102         การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 
1044103         การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1051105 จิตวิทยาพัฒนาการ           3(3-0-6) 
1052401 จิตวิทยาการเรียนรู้และการแนะแนว         3(2-2-5) 
 
 



หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตร์ 16  

 

 - กลุ่มวิชาชีพครูเลือก  
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปน้ี  ไม่น้อยกว่า             3      หน่วยกิต 

1012201 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน          2(2-0-4) 
1013203 การศึกษากับการพัฒนาประเทศ          2(2-0-4) 
1013204 กิจกรรมศึกษาเพ่ือท้องถิ่น           2(2-0-4) 
1013504 การศึกษาทางเลือก           2(2-0-4) 
1014902 สัมมนาปัญหาการศึกษา           3(2-2-5) 
1023204 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           2(1-2-3) 
1023301 ทักษะและเทคนิคการสอน          3(2-2-5) 
1031201 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ           3(2-2-5)  
1033104         เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพ่ือการศึกษา        3(2-2-5) 
1033105 การออกแบบส่ือมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา          3(2-2-5) 
1033106 การผลิตส่ือแอนิเมช่ันเพื่อการศึกษา           3(2-2-5) 
1033107 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือการศึกษา         3(2-2-5) 
1052301 มนุษยสัมพันธ์สําหรับคร ู           2(2-0-4) 
1053101 ความคิดสร้างสรรค์           2(2-0-4) 
1053402 จิตวิทยาเด็กกลุ่มพิเศษ           2(2-0-4) 
1053603 เครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว          2(2-0-4) 
1083601 การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม            3(3-0-6) 
1003102 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ          3(2-2-5) 
1004102 กิจกรรมเข้าจังหวะ           3(2-2-5) 
1004103 ผู้นํานันทนาการและการอยู่คา่ยพักแรมสําหรับครู        3(2-2-5) 
4081108 พลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ          3(2-2-5) 
4081402 ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามญัขั้นความรู้เบ้ืองต้น        1(0-2-1) 
 - กลุ่มวิชาฝึกประสบการณวิ์ชาชีพคร ู      15 หน่วยกิต 
1024824 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1         1(45) 
1024825 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2         1(45) 
1024826 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3         1(45) 
1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1          6(480) 
1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2         6(480) 
  



หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตร์ 17  

 

กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาเอกบังคับ      51 หน่วยกิต 
1121201 ภาษาศาสตร์สําหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
1121202 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษสําหรับครู 3(2-2-5) 
1121203 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษสําหรับครู 3(2-2-5) 
1121101 การฟัง – พูดภาษาอังกฤษสําหรับครู 1 3(2-2-5) 
1121102 การฟัง – พูดภาษาอังกฤษสําหรับครู 2 3(2-2-5) 
1121103 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 3(2-2-5) 
1121104 โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
1121105 การเขียนประโยคและอนุเฉทสั้นๆ ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
1121106 การเขียนภาษาอังกฤษสําหรับครู 3(2-2-5) 
1122103 วาทการภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
1123201 การแปลอังกฤษ – ไทย และ ไทย – อังกฤษเบ้ืองต้น 3(2-2-5) 
1123501 การจัดห้องเรียนสําหรับครูภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
1124102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในบริบทของอาเซียน 3(2-2-5) 
1124501 การทดสอบและวัดผลสําหรับครูภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
1124901 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน 3(2-2-5) 
1124902 ค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะ 3(2-2-5) 
1124903 การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

- กลุ่มวิชาเอกเลือก       15 หน่วยกิต 
1122102 การอ่านและการตีความภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
1122104 การสื่อสารทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
1122301 ภาษาวรรณคดี 3(3-0-6) 
1122303 วรรณกรรมอังกฤษสําหรับเด็ก 3(3-0-6) 
1123102 การอ่านเพ่ือการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
1123104 ลักษณะองค์ประกอบของการเขียนข้อความ 3(2-2-5) 
1123202 การแปลเพ่ืออาชีพ 3(2-2-5) 
1123502 การใช้สื่อประสมในการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
1124202 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
1124203 การแปลช้ันสูง 3(2-2-5) 
1124904 การศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
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1125504 การประเมินการใช้สื่อสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
1125505 การศึกษาเอกเทศ 3(180) 

- กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก      6 หน่วยกิต 
1023503 วิธีการสอนสําหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
1054904 หลักและวิธีการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 3(2-2-5) 

- กลุ่มวิชาเอกเพิ่มเติม       6 หน่วยกิต 
1123303 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันเบ้ืองต้น 3(2-2-5) 
1122401 ภูมิหลังและวัฒนธรรมอังกฤษ 3(2-2-5) 
  

(3.3)  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า                    6 หน่วยกิต 

                      หมวดวิชาเลือกเสรี ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หรือรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554     
โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่ซ้ํากับรายวิชาที่ทางหลักสูตรจัดไว้ ให้เรียนตามแผนการ
เรียน รวมถึงต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตรของสาขา       
วิชาน้ี      

   (4)  คําอธิบายรายวิชา 

คําอธบิายรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-อ) 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                  
0591001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร           3(3-0-6) 
  Thai for Communication 

 ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเคร่ืองมือสื่อสาร  และแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์
ของชาติ  การสืบค้นข้อมูลข่าวสารจากทรัพยากรสารสนเทศ การสรุปความ การขยายความ การวิเคราะห์  
และการแสดงความคิดเห็น  การตีความ  และการนําเสนอ  โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา 

 The importance of Thai Language as a tool for communication and 
representation of national identity; information retrieval from information resources; drawing 
conclusions; making elaboration; analyses and expressions of opinions; data interpretation 
and presentation with an emphasis on integration process of language skills. 
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0591002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร          3(3-0-6) 
  English for Communication 

 การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ทั่วไปในชีวิตประจําวัน  การทักทาย การ
บอกลา การแนะนําตัวเองและผู้อ่ืน การแสดงถึงอารมณ์  และความรู้สึกที่เหมาะสม  การบอกลักษณะบุคคล  
และสิ่งของ  โดยการพัฒนาทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานกันทั้ง 4 ทักษะ 
ในลักษณะรูปประโยคพ้ืนฐานที่ใช้ไวยากรณ์เบ้ืองต้นไม่ซับซ้อน  การออกเสียงคําภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง  การ
ฝึกเขียนประโยคง่ายๆ  เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  การฝึกอ่านและทําความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษ
สั้นๆ การกรอกแบบฟอร์ม  การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  

 Everyday English for general situations such as greeting, farewell, introducing 
oneself and other; expressing appropriate emotions and feeling; describing personal 
characteristics and object specification; developing four communication skills through 
practising basic grammar and simple patterns of sentences including practising phonetics; 
basic writing for everyday communication; practising reading and understanding short text; 
form filling; searching data from various sources.  
0591003 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน          3(3-0-6) 
  English for Study Skills 
     การฝึกเทคนิคในการอ่านเพ่ือหาหัวเรื่อง ใจความสําคัญ และรายละเอียดสนับสนุนจากสื่อ
สิ่งพิมพ์และสือ่อิเล็กทรอนิกส์  ฝึกการนําเสนอข้อมูลและการเขียนขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดและ
การเขียน 
  Practicing reading skills for finding topics, main ideas and supporting details 
from printed materials and electronic media; practicing presentation and some basic writing 
for improving speaking and writing competency. 
0591004       ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
           Basic Japanese Language and Culture 
        การอ่านและเขียนตัวอักษรพ้ืนฐานสําหรับ ผู้เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น  โครงสร้างตัวอักษร  
คําศัพท์พ้ืนฐาน  การทักทายในชีวิตประจําวัน  สํานวนภาษาที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  ประเพณีและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น พัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาญี่ปุ่น 
  Introduction to Japanese reading and writing system for beginners; basic 
vocabulary, greetings, daily expressions for various situations; Japanese culture and traditions 
with emphasis on developing listening, speaking, reading, and writing skills in Japanese. 
0591005       ภาษาจีนพืน้ฐานและวัฒนธรรม          3(3-0-6) 
   Basic Chinese Language and Culture 
      การอ่านและเขียนตัวอักษรพ้ืนฐานสําหรับผู้เริ่มเรียนภาษาจีน โครงสร้างตัวอักษร คําศัพท์   
พ้ืนฐาน  การทกัทายในชีวิตประจําวัน  สํานวนภาษาที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ   ประเพณีและวัฒนธรรมจีน    
พัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีน   
            Introduction to Chinese reading and writing system for beginners; basic 
vocabulary, greetings, daily expressions for various situations; Chinese culture and traditions 
with emphasis on developing listening, speaking, reading, and writing skills in Chinese. 
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
0592001 ความจริงของชีวิต           3(3-0-6) 
  Truth of Life 
     การเข้าถึงธรรมชาติของชีวิต สังคม และโลก ในมมุมองของปรัชญาและศาสนา การพัฒนา
ตนตามหลักศาสนธรรมในศาสนาของตน การกําหนดเป้าหมายของชีวิตด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม 
ความสามารถดํารงชีวิตอยู่อย่างมีสติในสังคมโลกาภิวัตน์ เพ่ือสันติสุขอย่างย่ังยืนทั้งส่วนตนและสังคม 
  Realizing the nature of life, society and the world in the view of philosophy 
and religion. Self- training in accordance with the own religious principles; determining the 
goal of life base on virtual principle; ability to lead. 
0592002 สุนทรียภาพของชีวิต           3(3-0-6) 
  Aesthetics for Life 

 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสุนทรียภาพ  การรับรู้  และการเรียนรู้เก่ียวกับคุณค่าทาง
วัฒนธรรม  ความงามด้านศิลปะ  ดนตรี  และศิลปะการแสดง  โดยมุ่งสร้างรสนิยมทางศิลปะ  และนําไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินชีวิต 

 The relationships between humans and aesthetics; perception and learning 
about the values of culture, artistic beauty, music, and performing arts, aiming at the 
creation of artistic taste and its useful application to good living. 
0592003 ทักษะชีวิต            3(3-0-6) 
  Life Skills 
  การจัดการกับปัญหารอบๆตัวในสภาพสังคมปัจจุบัน  การเตรียมความพร้อม  สําหรับการ
ปรับตัวในอนาคต  ในด้านความรู้  เรื่องความคิดสร้างสรรค์  และความคิดวิเคราะห์วิจารณ์  ในด้านเจตคติ  
เรื่องความตระหนักรู้ในตน  และความเห็นใจผู้อ่ืน  และในด้านทักษะ เรื่องการสร้างสัมพันธภาพ  และการ
สื่อสาร การตัดสินใจ  และการแก้ปัญหา  การจัดการกับอารมณ์  และความเครียด 
  Management of surrounding problems in contemporary society; preparing 
readiness for self-adjustment in the future; including knowledge dimension; creative thinking 
and critical thinking; attitude dimension; self realization and empathy to other people; and 
skill dimension; creating human relationship and communication, decision making and 
problem solving; emotion and stress management.   
0592004 พฤติกรรมมนษุย์กับการพัฒนาตน          3(3-0-6) 
  Human Behavior and Self Development 
  พ้ืนฐานแห่งพฤติกรรมมนุษย์  การพัฒนาตนด้านมนุษยสัมพันธ์  และการดํารงชีวิตอย่างเป็น
สุข การสื่อสารที่ประสบความสําเร็จ การทํางานเป็นทีม ภาวะผู้นําและผู้ตาม  การเสริมสร้างแรงจูงใจ  การใฝ่
เรียนรู้  และพลังแห่งชีวิตเพ่ือประสิทธิภาพแห่งตน ประสิทธิผลแห่งงาน และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติสุข
  Fundamentals of human behaviors; self development in human relations and 
happy living; successful communication; team working; leadership and followers; 
empowerment of motivation, constant design for learning and life energy for self’s 
efficiency; work effectiveness and peaceful living with others. 
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กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
0593001 จิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อสังคม         3(3-0-6) 
  Consciousness and Social Responsibility 
  การปลูกฝังจิตสํานึก ความเป็นมาของชาติไทย ความเป็นมาของราชภัฏ การสร้าง
คุณลักษณะให้เป็นบัณฑิตพึงประสงค์ มีความสามัคคี ภาวะผู้นํา จิตสาธารณะ การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม การป้องกันการทุจริต นโยบาย มาตรการในการแก้ไขปัญหา บทบาทหน้าที่ของประชาชนในการ
ป้องกันการทุจริต ผ่านกระบวนการจากกรณีศึกษา โดยจัดทําโครงการรณรงค์เพ่ือให้เกิดการรับรู้หรือเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในประเด็นที่น่าสนใจ 
      Awareness cultivation; historical background of Thai nation and Rajabhat; 
characteristic development to be preferable graduates with unity, leadership, and public 
consciousness; morality enhancement, anti-corruption policies and practices, citizens’ roles 
in anti-corruption through case studies and campaign projects leading to awareness and 
changes in issue of interest.  
0593002 สังคมไทยและสังคมโลก           3(3-0-6) 
  Thai and Global Society 
  วิวัฒนาการสังคมไทยและสังคมโลก ในมิติทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 
รวมทั้งแนวพระราชดําริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือการดํารงอยู่อย่างมี 
จิตสํานึกแห่งความเป็นไทย ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสังคมโลกในช่วงก่อนสมัยใหม่จนถึงสมัยปัจจุบัน ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต 
           Evolution of Thai and global societies in socio-cultural, economical, and 
political aspects, including sufficiency economy principle and local wisdom for the existence 
of Thainess; effects of globalization and dynamic changes of Thai and global societies; Thai 
and global societies relationship in post modern era, present era, and future trend.   
0593003 กฎหมายกับชีวิตและสังคม           3(3-0-6) 
  Law for Life and Society 
        ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับชีวิตและสังคม สิทธิ 
หน้าที่ และเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคลตามกฎหมาย ความรับผิดชอบในทางแพ่งและในทางอาญา 
กระบวนการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายครอบครัวและมรดก รวมทั้ง
กฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจําวัน 
        Introduction to the study of law; relation of law to an individual and society; 
basic right duties and freedom of citizen under the law; responsibility in civil law and 
criminal law; process of justice according to criminal procedure code; family law; succession 
laws; and other laws in daily life 
0593004 เศรษฐกิจเพื่อชีวิต           3(3-0-6) 
  Human Economics 
       ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจแต่ละ 
ยุคสมัย มิติใหม่ของเศรษฐกิจ หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบัน เทคนิคการบริหาร
การเงินส่วนบุคคลในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน  
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    General Knowledge of Thai economy and the global economy; The transformation 
of economy in each period; A new dimension of economy; Sufficient economic and 
applications of social; Technical management of personal finance in the current economic 
climate.   
 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       
0594001 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต          3(3-0-6) 
  Science for Quality of Life 
    กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีส่ร้าง
เสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้าน
พลังงานของโลกยุคปัจจุบัน ทีม่ีผลต่อสภาพแวดล้อม สังคม การเมือง และวัฒนธรรม 
  Scientific process; practical applications of scientific knowledge and 
technology to enhance health through the enlargement of life quality; impacts of scientific 
and technology progression in term of the energy of today’s world on environment , society, 
politics and culture. 
0594002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต         3(2-2-5) 
  Information and Communication Technology for Life 
  ความหมาย ความสําคัญ และองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ อิทธิพลของเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารที่มีต่อการดํารงชีวิต และความเป็นอยู่ของมนุษย์ การเลือกใช้ทรัพยากรเพ่ือการ
สื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ การมีจริยธรรมพ้ืนฐานในสังคมยุคสารสนเทศต่างๆและการเคารพ
สิทธิทางปัญญา การใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์บนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารที่ใช้ในชีวิตประจําวัน เพ่ือการสืบค้น การสร้างสังคมเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ การนําเสนอผลงาน
การพัฒนาวิชาชีพและการดํารงชีวิตประจําวันอย่างมีประสิทธิภาพ 
  Definition, importance, and components of information technology; the 
influence of information and communication technology on human living; choosing 
resources for communication and information exchange; having an ethical basis in 
information societies and respect for intellectual property rights; using operating systems and 
application programs on information technology and communication systems for queries in 
daily life; creating social network of learning; giving presentation; professional development 
and existence of efficient daily life. 
0594003 กีฬาเพื่อสุขภาพ             3(2-2-5) 
  Sports for Health 

   ความหมาย  และความสําคัญของการออกกําลังกายต่อสุขภาพ   ความสําคัญ ประเภท 
 กิจกรรมนันทนาการ  ระบบของร่างกายที่เก่ียวข้องกับการออกกําลังกาย  หลักการและเทคนิคการออกกําลัง

กาย  การวิเคราะห์  และประเมินความเหมาะสมของแต่ละบุคคลในการออกกําลังกาย  การฝึกปฏิบัติ  และ
ทักษะ     ในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  และการประเมินผลการออก
กําลังกาย 
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 Definition and importance of physical  exercise to health; importance of some  
recreation, type of recreation some  functional  systems of human body  related to  

physical  
exercises;  principles and techniques of physical exercise; analysis and assessment of the  
 suitability of each person in doing  physical exercise;  practicing and skills  in physical   
exercise  for healthiness;  tests of physical ability and assessment  the results of exercising. 
0594004 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม         3(3-0-6) 
  Natural Resources and Environment 
     ความหมาย ความสําคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม วิกฤติการณ์การ
เปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเกิดภัยธรรมชาติประเภทต่างๆ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม การ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  Definitions; significance; relationship between man and environment; crises of 
natural resources and environment; the occurrences of various natural disasters; their 
impacts on economy, society and environment; self-adjustment and preparation for 
confronting environmental change; people participation in environmental and natural 
resources preservation and environmental sustainable management. 
0594005 การคิดและการตัดสินใจ           3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making 
  หลักการ  กระบวนการ  และลักษณะการคิด  รูปแบบต่างๆของการคิด การตัดสินใจโดยใช้
เหตุผลจากตรรกศาสตร์  การวิเคราะห์ข้อมูล  และข่าวสารโดยวิธีการทางสถิติเบ้ืองต้น  กระบวนการตัดสินใจ  
และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน 
  Principles, processes and characteristics of thinking; styles of thinking; decision 
making based on reasoning from logics; analysis of data and information by fundamental 
statistical methods; decision making process and its application in daily life problem solving. 
 
คําอธบิายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 
  (1) กลุ่มวิชาชีพคร ู
รหัสวิชา ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา น (ท-ป-อ) 
1001101 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู 3(2-2-5) 

Language and Thai Culture for Teachers 
       ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเป็นครู ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู สามารถใช้ทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย เพ่ือการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง สามารถใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  
       Thai Language and culture for teachers Thai language for professional 
development ability in listening speaking reading and writing Thai language for 
communicating accurate meaning ability in using language and culture for peaceful 
coexistence. 
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1003101 ภาษาอังกฤษสําหรับครู 3(2-2-5) 
English Language for Teacher 

       ภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
ภาษาต่างประเทศ เพ่ือการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง สามารถใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ 
  Foreign Language for professional development ability in listening speaking 
reading and writing foreign language for communicating accurate meaning ability in using 
language and culture for peaceful coexistence. 
1011101 ความเป็นคร ู 3(2-2-5) 
  Self Actualization for Teachers 
  สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู กฎหมายที่เก่ียวข้องกับครูและวิชาชีพครู 
การจัดการความรู้เก่ียวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเน่ือง การปลูกฝังจิต
วิญญาณความเป็นครู  รอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนเพ่ือให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
สร้างสรรค์สิ่ งใหม่ๆ ได้ แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้ เ พ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง                
การปฏิสัมพันธ์ ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน มีจิตวิญญาณความเป็นครู 
  State of teacher work characteristics and professional standards of teachers 
laws concerning teachers and teaching profession management of knowledge for teaching 
profession the making of progress and continuous profession development  instilling 
teachers spirit building progress and the expert of subject matters and strategies of teaching 
and strategies of teaching enabling students to master analytic thinking synthetic thinking 
and creating new things searching and selecting current information and knowledge updating 
to the clanging world interaction between teachers and students promoting the 
development of student potentiality possessing of teacher’s spirit.  
1014102 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสําหรับคร ู 3(2-2-5) 

Moral Ethics and Codes of Conduct For teacher 
       หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพครูที่คุรุสภา กําหนดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสํานึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม ปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
       Good governance honesty moral and ethical standards of teaching profession 
promulgated by teacher council of Thailand conducting oneself as good model public 
mindedness and altruism converting oneself according to teaching profession moral 
standards. 
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1022202 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 
Learning and Classroom Management 

       หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทําแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
และแก้ปัญหาได้ บูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการช้ันเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนใน
สถานศึกษา สามารถจัดทําแผนการเรียนรู้และนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง สร้างบรรยากาศการจัดการช้ัน
เรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
       Principles concepts and practice in learning plan preparation management of 
learning and environments for learning theories and models of learning management 
enabling the students to master analytical thinking creative thinking and problem solving 
integration of learning in forms of multi-ages classroom management development of 
learning centers in schools ability in preparation of learning plan and implement it 
effectively creating learning atmosphere in the classroom conducive to student learning. 
1023203 ปรัชญาการศกึษาและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

Philosophy of Education and Curriculum Development 
       ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แนวคิดและ
กลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ย่ังยืน หลักการการวิเคราะห์เก่ียวกับการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาที่ย่ังยืน ตลอดจนการประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา หลักการ  แนวคิดในการจัดทําหลักสูตร การ
พัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้ การวิเคราะห์หลักสูตรสามารถจัดทําหลักสูตรได้ การปฏิบัติการ
ประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
       Philosophy concepts and theories of education religions economy society and 
culture concepts and strategies in education management for promotion of sustainable 
development principles of analysis concerning education for sustainable development as 
well as its application for school development. Principles, concepts in curriculum 
construction, curriculum development and application of curriculum, curriculum analysis 
confection of curriculum evaluation and applying curriculum evaluation outcome to 
develop the curriculum. 
1033103 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 

Innovation and Information Technology for Education 
       หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ประยุกต์ใช้และประเมินสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร เน้น
กระบวนการเรียนการสอนที่ทันยุคสมัย 
       Principles concepts design applying and evaluating media innovation and 
information technology for learning and ability to apply information technology for 
communication and focus on update study and learning process. 
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1041102 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
Learning Assessment and Evaluation 

       หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ฝึก
ปฏิบัติการวัดและประเมินผลตลอดจนสามารถวัดและประเมินผลได้ ฝึกปฏิบัติการเขียนข้อสอบ การประเมิน
ตามสภาพจริง และประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน สามารถนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  
       Principles concepts and practice in learning assessment practice in writing 
examination paper and evaluation of the students practice in assessment and evaluation as 
well as skill in assessment and evaluation ability in applying evaluation results for student 
development. 
1044102 การประกันคณุภาพการศึกษา 3(3-0-6) 

Educational Quality Assurance 
       หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา สามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และ
ดําเนินการจัดกิจกรรมตลอดจนประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 

Principles concepts and practice in management of education quality and 
educational quality assurance ability in quality management for learning activities and 
learning quality continuously and conducting activities as well as evaluation of learning 
activity quality. 
1044103 การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

Research for Learning Development 
       หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การใช้และผลิตงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน สามารถทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนาผู้เรียน 
       Principles concepts and practice in research application and contraction of 
research for learning development ability in applying research results in teaching learning 
management ability to research for teaching learning and student development. 
1051105 จิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6) 
  Development Psychology 
  ความหมาย และความสําคัญของพัฒนาการมนุษย์ที่มีต่อการศึกษา อิทธิพลต่างๆที่มีต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคล จิตวิทยาพ้ืนฐานและจิตวิยาพัฒนาการของมนุษย์ ทฤษฎีเก่ียวกับ
จิตวิทยาพัฒนาการ ศึกษาพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมของมนุษย์ ต้ังแต่ปฏิสนธิ 
จนถึงวัยชรา การประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาการของบุคคล ใช้จิตวิทยาเพ่ือความ
เข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของวัยรุ่น ปัญหาและ
วิธีการแก้ปัญหาวัยเด็กและวัยรุ่น 
  Meaning and importance of human development in education, factors 
effecting human growth and  development, foundation psychology and human 
developmental psychology, theories concerning developmental, study the human physical, 
cognitive, emotion and social development since birth to old age, application of knowledge 
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enhance human development, application of psychology for understanding and support 
learner’s learning to the full potential, factor effecting adolescent characteristics, problem 
and solution methods for children and adolescent. 
1052401 จิตวิทยาการเรียนรู้และการแนะแนว 3(2-2-5) 
  Psychology of Learning and Guidance 
  แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้ หลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ ชนิดของการงานเรียนรู้ การถ่ายโยงการเรียนรู้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ การจูงใจและ
การปรับพฤติกรรมในการเรียนการสอน แนวคิดจิตวิทยาการแนะแนวและการให้คําปรึกษา กระบวนการ 
เทคนิคและเคร่ืองมือในการบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในสถานศึกษา รูปแบบบริการทางจิตวิทยา 
และการแนะแนวในสถานศึกษา หลักการเบ้ืองต้น วิธีการให้คําปรึกษาในด้านต่างๆ เทคนิค และฝึกทักษะการ
ให้คําปรึกษาเบ้ืองต้น สามารถให้คําแนะนําช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  Psychology of learning and guidance. Educational psychology concepts and 
theories, learning psychology, theories and concepts of learning, learning process, types of 
learning transfer of learning, factors effecting learning, motivation and behavior adjustment in 
teaching learning, concepts in psychology of guidance and counseling, process, techniques 
and instruments in psychology and school counseling service, pattern of psychology and 
school counseling, beginning principles of various counseling techniques and practicum in 
beginning counseling, be able to counsel the learner to have a better life. 
1012201 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน 2(2-0-4) 
  Education and Community Development 
  ความหมายของการพัฒนา ความหมายของชุมชนและลักษณะชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน 
การจัดโรงเรียนเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชน การวางแผนพัฒนาชุมชน การอนามัยในโรงเรียน ความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการแก้ปัญหาชุมชน วิธีการศึกษาและสํารวจปัญหาชุมชน กิจกรรมการ
พัฒนาชุมชน การประเมินผลการพัฒนาชุมชน 
  The meaning of development, the meaning of community and character of 
community, principles of community development, School management as a center of 
community development, community development planning. Health in community schools; 
Co – operation between school and community; to solve problems within the community. 
How to study and survey community’s problems; community development activities; 
community development evaluation. 
1013203 การศึกษากับการพัฒนาประเทศ 2(2-0-4) 
  Education and National Development  
  ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการพัฒนาประเทศ การศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและเศรษฐกิจ แนวคิดในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมือง การ
ปกครอง หลักการพัฒนาชุมชน การจัดโรงเรียนเพ่ือพัฒนาชุมชน ความเคลื่อนไหวเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 
  The relationship between education and national development; education 
and social change; concepts about educational management for economic development; 
society  and culture; politics and government; principles  of community development; 
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school management for enhancing community development; movements in community 
development. 
1013204 กิจกรรมการศกึษาเพื่อท้องถ่ิน 2(2-0-4) 
  Local Educational Activity 
  โครงสร้าง ระบบการศึกษาส่วนท้องถิ่น บทบาทของคนและองค์กรชุมชน ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี กิจกรรมและการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคนและองค์กรชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
  The local education structure and system; role of people  and community 
organizations ; art, culture, local traditions; activities for human development and 
community organizations for a  nurturing environment 
1013504 การศึกษาทางเลือก 2(2-0-4) 
  Alternative Education 
  ความหมาย ความมุ่งหมาย ขอบข่ายของการศึกษาทางเลือก การเปรียบเทียบ การศึกษา
นอกระบบ ในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การบริหารและการจัดการ การศึกษาทางเลือก หลักสูตรและ
การศึกษาทางเลือกในประเทศไทยและต่างประเทศ  แนวโน้มของการศึกษาทางเลือกในประเทศไทย 
  The meaning, purpose and scope of alternative education; comparison 
between non-formal, formal education and informal education; alternative education 
administration and management; alternative curriculum in Thailand and oversea; trends in 
alternative in Thailand. 
1014902 สัมมนาปัญหาการศึกษา 3(2-2-5) 
  Seminar Problems in Education  
  การจัดสัมมนากระบวนและปฏิบัติการสัมมนาปัญหาการศึกษา 

Seminar; Management process and actions in education problem. 
1023204 กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 2(1-2-3) 
  Learner Development Activities 

ความหมายและความมุ่งหมายของกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ประเภทและประโยชน์ของ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งพัฒนาความรู้ ความสามารถ ความถนัด และพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียน มี
หลักการจัดการและการบริหารกิจกรรม การเลือก จัดโครงการตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
       The meaning and objectives of learner development activities , types and 
benefit of learner development activities , including the development of knowledge , ability 
, aptitude and personality of learner , the principle of management and activity 
management , the selection of project according to type of learner development activities. 
1023301 ทักษะและเทคนิคการสอน 3(2-2-5) 
  Teaching Skills and techniques 
  ความหมาย ขอบข่ายและความสําคัญของทักษะและเทคนิคการสอน ทักษะการนําเข้าสู่
บทเรียน การเร้าความสนใจ การต้ังคําถาม การใช้สื่อการเรียนการสอน การเล่าเรื่อง การเสริมแรง การใช้กิริยา
ท่าทางและวาจา การใช้กระดานดํา การอธิบายยกตัวอย่างและสรุปบทเรียน การสอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่ม
ย่อย การสอนรายบุคคล การใช้เพลงประกอบการเรียนการสอน บทบาทสมมติ เทคนิคการสอนแบบมีส่วนร่วม 
เทคนิคการสอนโดยใช้กระบวนการคิด ฯลฯ 
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  The importance ranges of skills and teaching. Warm up activities; stimulation; 
how to use questions; using teaching –learning aids; telling stories; positive reinforcement; 
body language, ; using the blackboard; explanations with examples and conclusions; 
teaching large group, teaching small group; teaching individual; teaching by songs; role play; 
co –teaching  techniques; thinking process teaching technique etc. 
1031201 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ 3(2-2-5) 
  Technology of Photography 
  วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบภาพ พัฒนาการของการถ่ายภาพ หลักและ
เทคนิคการถ่ายภาพ การถ่ายภาพประเภทต่างๆ กล้องดิจิตัล การตกแต่งภาพด้วยระบบดิจิตัล ฝึกปฏิบัติการ
ถ่ายภาพ 
  Science of photography; factors of image management; photography 
development; principle and techniques of photography; types of photography; digital; digital 
process; practicing photography.  
1033104 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 

Information and Communication Technology in Education 
       ความสําคัญ บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารที่มีต่อการศึกษา 
แหล่งสารสนเทศเพื่อการศึกษา การจัดการฐานข้อมูล การใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศต่างๆทางการศึกษา
และการเรียนรู้ ปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต การจัดเก็บ สื่อสาร และถ่ายทอดสารสนเทศบน
เครือข่าย 
                    Rationale, role and impact of information technology on education, sources of 
information technology for education, data base management usage of information 
technology network system and learning, the practice of information searching from internet, 
storage, communication and transfer of information on network. 
1033105 การออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 

Design of Educational Multimedia 
       บทบาท ความสําคัญของการใช้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพ่ือการนาเสนอ รูปแบบและลักษณะ
ของมัลติมีเดียที่ใช้ในการศึกษาและการเรียนรู้ หลักการออกแบบ ทฤษฎีการเรียนรู้ และกระบวนการสื่อสาร 
โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการนาเสนอ ปฏิบัติการออกแบบมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา 
                   The role and rationale of computer multimedia for presentation , model and 
characteristics of multimedia use in education and learning , principle of design , theories of 
learning and communication process , ready-made program for presentation , the practice of 
multimedia for education designing. 
1033106 การผลิตสื่อแอนิเมชั่นเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 

Production of Animation Media for Education 
       การสร้างลายเส้นด้วยคอมพิวเตอร์ การสร้างภาพแอนนิเมช่ันด้วยคอมพิวเตอร์ กระบวนการ
จัดทําสื่อ 2 มิติและ 3 มิติ การออกแบบฉากและ ตัวแสดง กระบวนการตกแต่งภาพขั้นสูง ทฤษฎีและจิตวิทยา
การเรียนรู้ ปฏิบัติการผลิตสื่อแอนนิเมช่ันเพ่ือการศึกษา 
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                    Designing of graphic image by computer, designing animation image by 
computer, two dimension and three dimension media making process, screen and actor 
designing, advanced image decoration process, theories and learning psychology the practice 
of animation media production for education. 
1033107 คอมพิวเตอรช์ว่ยสอนเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
  Computer Assisted Instruction in Education 
  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลักการออกแบบ กระบวนการสร้าง และ
ประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทฤษฎีเก่ียวข้องในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิธีการนํา
คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การสร้างโปรแกรมหรือการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมา
พัฒนาการเรียนการสอน 
  General knowledge about computer assisted instruction media, principle of 
designing, constructing and types of computer assisted instruction, related theories 
concerning designing computer assisted instruction lessons, application of methods of 
computer in teaching-learning, program construction or application ready-made program in 
teaching-learning. 
1052301 มนุษยสัมพนัธส์ําหรบัคร ู 2(2-0-4) 
  Human Relations for Teachers 
  ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ์สําหรับครู หลักการ องค์ประกอบ กระบวน
และเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์สําหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียนและ
ชุมชน   การประเมินมนุษยสัมพันธ์สําหรับครู เน้นการฝึกปฏิบัติ สร้างมนุษยสัมพันธ์เพ่ือเสริมบรรยากาศการ
เรียนรู้ที่ดี และเสริมสร้างสัมพันธภาพแห่งการช่วยเหลือนักเรียน 
  Meaning and importance of human relations for teachers; principles and 
factors; processes  and techniques  to build interpersonal relations for teachers; teachers’ 
role to support interpersonal relation in schools and the  community; interpersonal relations 
evaluation; creating  interpersonal relations to supporting learning and students. 
1053101 ความคิดสรา้งสรรค ์ 2(2-0-4) 
 Creative Thinking 
 ความหมาย ขอบข่าย ประเภท ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะเด็กที่มีความคิด
สร้างสรรค์ เทคนิคและทกัษะสําหรับครูในการพัฒนาความคิด สร้างสรรค์ บทบาทของพ่อแม่ และครอบครัว
กับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและการประเมินความคิดสร้างสรรค์ 
 Meaning, scope, types, of creative thinking, the characteristics  of children 
who are creative thinkers ; technique and skills for teachers to promote  creative thinking; 
parents’ role and family support for  creative thinking; Doing activities to develop creative 
thinking evaluation. 
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1053402 จิตวิทยาเด็กกลุ่มพิเศษ 2(2-0-4) 
 Special Needs Children Psychology 
 ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และพฤติกรรมของเด็กกลุ่มพิเศษ สาเหตุของพฤติกรรมผิดปกติ
ของเด็กกลุ่มพิเศษ องค์ประกอบทางด้านกายภาพ ชีวภาพและสังคมทีม่ีผลต่อกลุม่เด็กพิเศษ ประเภทของเด็ก
กลุ่มพิเศษ การดูแลสุขภาพของเด็กพิเศษ องค์การและหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเด็กกลุ่มพิเศษ 
 Study meaning, scope and behavior of special needs children ; cause of 
abnormal behaviors of special need child; factors  physical, biological and social which are 
important for special needs children; kinds of special need children; care and health of 
special needs children; organizations and statues which support special nee child. 
1053603 เครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว 2(2-0-4) 
 Tools and Techniques in Counseling 
 หลักการสร้างและใช้เครื่องมอืและเทคนิคการแนะแนว ประเภทของเคร่ืองมือและเทคนคิการ
แนะแนว การรวบรวมเคร่ืองมือและเทคนิคการแนะแนว ทั้งที่เป็นแบบทดสอบและไมใ่ช่แบบทดสอบ การปรับ
เครื่องมือที่เป็นแบบทดสอบสําหรับนําออกใช้ การทดลองใช้เครื่องมือและเทคนิค การแนะแนวกับนักเรียน 
 Creating principles and using tools and techniques for counseling; tools and 
techniques in counseling; tools and techniques for counseling both test and non-test; 
experimental tools and technique use for counseling. 
1083601 การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0-6) 
  Special and inclusive Education 
  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม ปรัชญา กฎหมาย 
และนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ลักษณะและประเภทเด็กมีความต้องการพิเศษ การ
ปรับเปลี่ยนเพ่ือการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอน การจัดการพฤติกรรมและบริการสนับสนุน 
  The principle knowledge of special education and inclusive education; 
philosophy; laws and policy which relates to special need’s children; character and kind of 
children who want special needs; adjustment for inclusive education; teaching technique; 
behavior management and supporting services. 
1003102 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
  English Skills Development 
  การฝึกทักษะภาษาอังกฤษทุกทักษะ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นการ
สื่อสารในช้ันเรยีน 
  Practice in all language skills as listening, speaking, reading and writing with an 
emphasis on communicating in classroom. 
1004102 กิจกรรมเข้าจังหวะ 3(2-2-5) 
  Rhythm Activities 
  หลักการเต้นรําเบ้ืองต้น กิจกรรมเข้าจังหวะ มารยาททางสังคมของลีลาศ ประโยชน์ของการ
ลีลาศ การจัดงานลีลาศ การรู้จังหวะของดนตรีและเพลง การจับคู่ การนําพา เทคนิคในการเต้นรํา จังหวะ
ต่างๆ 
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  Beginning dance principles rhythm activities, socialetiquete of dancing, benefit 
of dancing, dancing fair management, knowing music and song rhythm, paring, leading and 
dancing techniques of various dance steps.  
1004103 ผู้นาํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพักแรมสาํหรับคร ู 3(2-2-5) 
  Recreation Leadership and Camping for Teachers 
  ความสําคัญของผู้นํานันทนาการ ผู้นําชนิดต่าง ๆ เปรียบเทียบคุณลักษณะผู้นํา ความ
แตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างผู้นํากับผู้ตาม คุณลักษณะของผู้นํานันทนาการ บทบาทหน้าที่ของผู้นํา
นันทนาการ การฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นําด้านกิจกรรมต่าง ๆ ทางนันทนาการ ประวัติ ความมุ่งหมาย และ
ลักษณะของค่ายพักแรม ความสัมพันธ์ของการอยู่ค่ายพักแรมกับการศึกษานอกสถานที่ ชนิดของค่ายพักแรม 
กิจกรรมที่จัดขึ้น การจัดและดําเนินการในการอยู่ค่ายพักแรม อุปกรณ์ การจัดโปรแกรม การวัดและ
ประเมินผลการอยู่ค่ายพักแรม การอยู่ค่ายภาคปฏิบัติ 
  The importance of recreation leader, kinds of leaders, comparison of leader 
characters and administration, difference and relation of leader and follower, characteristics 
of recreational leader, role and function of recreational leader, leader practice in various 
activities in recreation, history, objective and characteristics of camp, the relation between 
camping and outdoor study, kinds of camp, activities provide, management and operation of 
camp, instruments program management, assessment and evaluation of camping, practical 
camping. 
4081108 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 3(2-2-5) 
  Physical Education for Health Development 
  ศึกษาความหมายและขอบข่ายของพลศึกษา คุณค่าความสําคัญของพลศึกษาที่มีต่อการ
พัฒนาสุขภาพ ความหมายและองค์ประกอบสมรรถภาพทางกลไก การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายโดยใช้กิจกรรมพลศึกษา ตามหลักการและขั้นตอนที่ถูกต้อง การพิจารณาการ
ออกกําลังกายให้เหมาะสมกับเพศ วัย และสภาพร่างกาย ปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพ เช่น 
อาหารและพลังงานแวดล้อม สภาวะอารมณ์ รวมถึงการรู้จักการป้องกันการบาดเจ็บและการบําบัดรักษา  การ
บาดเจ็บเบ้ืองต้น เพ่ือปรับปรุงแก้ไขสมรรถภาพทางกาย ทรวดทรงกลไกการเคลื่อนไหว และสุขภาพใน
ชีวิตประจําวันได้ดีขึ้น 
  Studies the meaning and scope of physical education; value, importance of 
physical education for healthy development; effectiveness, fitness testing; to support fitness 
by physical education activities. To determine exercises which are appropriate for sex, age 
and fitness; other factors which support health such as nutrition and environment; how to 
prevent injury and basic first aid. 
4081402 ผู้กํากับลูกเสือ- เนตรนารสีามัญขั้นความรูเ้บื้องต้น 1(0-2-1) 
  Scout Basic Unit Training Leader Course (S.B.T.C.) 
  ปฐมนิเทศและศึกษาจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมกิจการลูกเสือ สาระสําคัญของการลูกเสือ 
ภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการขององค์การลูกเสือโลก รู้จักลูกเสือสามัญ การร้องเพลง วิธีการที่ใช้ในการ
อบรมลูกเสือสามัญ วินัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความว่องไวแนวการฝึกอบรมลูกเสือสามัญ ความรู้ใน
การเล่นเกม บทบาทของนายหมู่ในระบบหมู่ ประวัติและโครงสร้างของการลูกเสือไทย แนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
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ชุมนุมรอบกองไฟ การอยู่ค่ายพักแรม วิธีการบริหารในกองลูกเสือสามัญ ทักษะการลูกเสือ – การสอน การ
วางแผนกําหนดการประชุมนายหมู่ ประชุมกองลูกเสือสามัญ คําปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ หน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้กํากับลูกเสือ พิธีการลูกเสือเนตรนารี การส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือสามัญ การเดินทางไกล 
โครงการฝึกอบรมผู้กับลูกเสือ-เนตรนารี 
  Orientation and study of the aims of boy scout training; précis of boy scout; 
background of boy scout and enterprise of world boy scout organization; singing; method to 
train boy scout; discipline; regulation and alertness; boy scout training guild; knowledge in 
playing game; the role of the leader in a collective system; history and structure of Thai boy 
scout; guide to camp fire; campout; administrate of scout department; boy scout teaching 
skills; planning to appoint a leader; boy scout promise and rules; scoutmasters’ duty and 
responsibility; ceremonies of boy scout and girl guide; supporting boy scouts’ activities; 
tramp; scout master training project. 
1024824        การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1                                      1(45) 
                  Professional Experience 1 
                   การสังเกตการจัดการเรียนรู้ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
สามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย รวบรวมข้อมูล ธรรมชาติและ
พัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ภูมิหลังของผู้เรียน งานในหน้าที่ครู 
                   Observation of learning management planning of learning management 
enabling the learners to create knowledge by themselves be able to produce learning 
management plan to promote various , collect data; asses the of nature and individual 
student development; students’ background; work load in teachers’ duty. 
 

1024825        การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2                                      1(45) 
                  Professional Experience 2 
                   รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน : 1024824 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1                 
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ การทดลองสอนในสถานการณ์จําลองและสถานการณ์จริงในระดับช้ัน
ประถมศึกษาที่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน  การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเคร่ืองมือวัดผล การตรวจข้อสอบ 
การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน  การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนนสามารถปฏิบัติการสอน 
ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผู้เรียน  การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ ใน
สถานศึกษาระดับช้ันประถมศึกษา 
 Prerequisite: 1024824 Professional Experience 1 
    Simulation teaching and real life teaching at elementary school according to 
learning areas,  planning of learning management, designing tests, quizzes, evaluation tools, 
test assessment, scoring and learning evaluation, practical examination and scoring, be able 
to teach designing a test, assessment and evaluation the learners, research to solve 
learner’s problem, professional teacher development at elementary school. 
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 1024826    การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3                                      1(45) 
                   Professional Experience 3 
                    รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน : 1024825 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 
 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ การทดลองสอนในสถานการณ์จําลองและสถานการณ์จริง
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาที่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน  การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล          
การตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการตัดสินใจผลการเรียน   การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน
สามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผู้เรียน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนา  
ความเป็นครูมืออาชีพในสถานศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา 
                    Prerequisite : 1024825 Professional Experience 2 
                    Simulation teaching and real life teaching at secondary school according to 
learning areas,  planning of learning management, designing tests, quizzes, evaluation tools, 
test assessment, scoring and learning evaluation, practical examination and scoring, be able 
to teach designing a test, assessment and evaluation the learners, research to solve 
learner’s problem, professional teacher development at secondary school. 
 1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                6(480) 
                   Internship 1 
                   รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน: 1024826 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 
                  การปฏิบัติการสอนวิชาเอก สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก การวัดและประเมินผล 
และนําผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สามารถประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย ในสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษาระหว่างและหลังการปฏิบัติการสอน    
 Prerequisite: 1024826 Professional Experience 3 
 Practice of teaching and learning management in field of study, assessment 
and evaluation for developing learners, evaluation, improvement and research study for 
developing learners, the practice of assignments in foundation education level, the 
exchange of sharing knowledge concerning educational seminar between learners for 
formative and summative seminar in internship. 
 1005802        การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                             6(480) 
                   Internship 2 
 รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน: 1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
                 การปฏิบัติการสอนวิชาเอก สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก การวัดและประเมินผล 
และนําผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สามารถประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย ในสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษาระหว่างและหลังการปฏิบัติการสอน              
 Prerequisite: 1005801 Internship 1 
                   Practice of teaching and learning management in field of study, assessment 
and evaluation for developing learners, evaluation, improvement and research study for 
developing learners, the practice of assignments in foundation education level, the 
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exchange of sharing knowledge concerning educational seminar between learners for 
formative and summative seminar in internship. 
 

(2)  หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มรายวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา บังคบัเรียน 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
1121201 ภาษาศาสตรส์าํหรับครสูอนภาษาอังกฤษ            3(2-2-5) 
   Linguistics for Teachers of English 

 ลักษณะของภาษา การเรียนรู้ภาษา ภาษาศาสตร์สาขาต่างๆและประโยชน์ที่มีต่อครู  
ภาษาอังกฤษ องค์ประกอบสําคัญของสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษและการประยุกต์ใช้เพ่ือการ
สอนออกเสียง ปัญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษของผู้พูดภาษาไทยและวิธีการแก้ปัญหา 

   Features of language; language acquisition; various branches of  linguistic; and 
their  usefulness for  teacher of English; major components of English Phonetics and their 
applications to teaching pronunciation; problem of  English  pronunciation for  Thai speaker 
and how to overcome them. 
1121202 วากยสัมพนัธภ์าษาอังกฤษสําหรบัคร ู              3(2-2-5) 
   English Syntax for Teachers 
   วากยสัมพันธ์อังกฤษเบ้ืองต้น องค์ประกอบของคํา ชนิดและหน้าที่ของคํา วลี ประโยค 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของประโยค ในการเรียนการสอน 

Introduction to English syntax; morphology (word structures); classes and 
functions of phrases and sentences; analysis of syntactic relationships in teaching. 
1121203 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษสําหรับคร ู                3(2-2-5) 
   English Phonetics for Teachers 
   หลัก พ้ืนฐานทาง สัทศาสต ร์  สระ  พยัญชนะ  สัท อักษร  และการแปลสัท อักษร 
การฝึกออกเสียงภาษาอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยเน้นการลงเสียงหนัก และทํานองเสียง        
ฝึกการเขียนสัทอักษรสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 

Basic principles English phonetics ; vowels, consonants  phonetic symbols and  
transcription pronunciation practice for both  formal and informal language use, with an 
emphasis on stress and intonation. Practice in transcriptions for English’s Teachers. 
1121101 การฟัง- พูดภาษาอังกฤษสาํหรับคร ู1     3 (2-2-5) 
   English Listening and Speaking for Teachers1 
   การฝึกฟัง- พูดภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวัน และช้ันเรียน 
ลักษณะของเสียงในภาษาอังกฤษและเสียงที่เป็นปัญหาสําหรับนักศึกษาไทย 

Practic in listening and speaking English appropriately in a variety of everyday 
situations and classroom; phonological features of English, including problem sounds for 
Thai students. 
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1121102 การฟัง- พูดภาษาอังกฤษสาํหรับคร ู2              3 (2-2-5) 
   English Listening and Speaking for Teachers 2 
   การฝึกฟัง- พูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่ซับซ้อนขึ้น โดยเน้น ลักษณะ ภาษาพูดที่ใช้ใน
ช้ันเรียน 
   Using spoken English in more complex situational contexts with an emphasis 
on spoken discourse in classroom. 
1121103 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเขา้ใจ             3(2-2-5)  
   English Reading for Comprehension Skills 
   ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีประสิท ธิภาพ  ทักษะการเรียนรู้คํ าศัพท์และ 
ความเข้าใจรูปแบบต่างๆของภาษา การอ่านในระดับ ประโยค อนุเฉท และบทอ่านที่ยาวขึ้น คําบ่งช้ี 
ภาษาอุปมา อุปไมย ลักษณะของบทอ่านแบบต่างๆ 

Effective skills for English reading; word – study skills; a study of patterns in 
language; reading at sentence, paragraph, and discourse levels; understanding discourse 
markers and figurative language; thematic development in various types of text. 
1121104 โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ            3 (2-2-5) 
   English Structure and Usage 
   ไวยากรณ์ และโครงสร้างทางภาษาอังกฤษ หน้าที่ของคํา รูปประโยคพ้ืนฐานจนถึง 
รูปประโยคที่ซับซ้อน ความสอดคล้องระหว่างประธานกับคํากริยาเพ่ือให้ผู้เรียนใช้ภาษาอย่างถูกต้อง 

Grammar and the structure of sentences including parts of speech; simple, 
compound and complex sentences; subject and verb agreement with an emphasis on 
accuracy in language production.  
1121105 การเขียนประโยคและอนุเฉทสั้นๆภาษาอังกฤษ     3 (2-2-5) 
   English Sentences and short Paragraph Writing  
   ทักษะการเขียนประโยคสั้นๆ อนุเฉทและความเรียง ขั้นตอนในการเขียนความเรียง 
รวมทั้งการใช้โครงเรื่อง การใช้โครงสร้างทางไวยากรณ์และศัพท์ที่จําเป็นสําหรับการเขียนประเภทต่างๆ 

Short sentence , paragraph and essay writing skills andthe processes of   
composition including outline development; use of a variety of sentence structures and 
vocabulary in various types of writing. 
1121106 การเขียนภาษาอังกฤษสําหรับครู               3 (2-2-5) 
   English Writing for Teachers 
   ศึกษา ฝึกการเขียนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  แผนการสอนภาษาอังกฤษ บทคัดย่อ  
การเขียนข้อความ ป้ายประกาศ และการเขียนคําอวยพรในโอกาสต่างๆ (การ์ดในโอกาสต่างๆ ) , 
การเขียนบันทึกอย่างย่อๆ ,การกรอกข้อความต่างๆ และรูปแบบของการเขียนจดหมาย 
ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ จดหมายเชิญ การ ปฏิเสธอย่างสุภาพ, การตอบรับ, การสมัครงาน 
ฯลฯ 
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   A study of everyday practical written, communicative English: lesson plans, 
abstracts, messages (for notice boards) and written greetings(postcards for various occasions), 
note taking, form filling and the conventions of both formal and informal  letter-writing,   
letter of invitation  polite refusal, reply to advertisements, and  job application etc. 
1122103 วาทการภาษาอังกฤษ                3 (2-2-5) 
   English Speeches 
  การเตรียมการพูดและการนําเสนอสุทรพจน์เพ่ือจุดมุ่งหมายต่างๆ วิธีการ นําเสนอท้ัง 
แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การใช้สํานวนเฉพาะ และมารยาท ทางสังคมในการพูดในที่ชุมชน 
กลวิธีการใช้ภาษาเพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง การเปลี่ยนประเด็นการพูด การตอบข้อซักถามและข้อคิดเห็น 
การใช้สื่อและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Preparation and presentation of speeches for different purposes; formal or 
informal presentations; common expressions and social etiquette in public speaking; 
changing topics, questions and comments; use of visual aids and computer media. 
1123201 การแปลอังกฤษ-ไทย และ ไทย- อังกฤษ เบื้องต้น            3 (2-2-5) 
   Introduction to English – Thai and Thai –English Translation 
   เ ทคนิ ค แ ล ะ วิ ธี ก า ร แป ล เ บ้ื อ ง ต้ น ก า ร แปลภ าษ า อั ง ก ฤษ เ ป็ น ภ าษ า ไ ท ย แ ล ะ 
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ การแปลระดับประโยคถึงระดับย่อหน้าสั้นๆ การใช้พจนานุกรมเพ่ือการแปล 
   Fundamental techniques and procedures in translation; translating sentences 
and short passages from English into Thai and Thai into English; overview of necessary 
dictionary skills. 
1123501 การจัดห้องเรยีนสาํหรับครภูาษาอังกฤษ              3(3-0-6) 
   Classroom Management for Language Teachers 
  การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน เทคนิคการอภิปราย การต้ังคําถาม การปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างครูกับนักเรียน การเตรียมงานที่ทําเป็นคู่ เป็นกลุ่ม การติดตามผลและการแจ้งผลการทํางาน 
   Using English as the medium of instruction; discussion and questioning  
techniques; student – teacher interaction; preparation, for  pair-work; and group work; 
monitoring and feedback of pair and group work. 
1123502 การสอนการอ่านภาษาอังกฤษ               3(2-2-5) 
   English Reading Instruction 
   ศึกษา เรียนรู้ ทฤษฎีเบ้ืองต้นที่ เ ก่ียวกับการสอนอ่าน ศึกษารูปแบบ เทคนิคต่างๆ 
การวางแผน การจัดกิจกรรมในการสอนอ่าน การใช้และการสร้างสื่อในการสอนอ่าน การทดสอบ 
การวัดและประเมินการเรียนรู้ด้านการอ่าน รวมทั้งฝึกปฏิบัติ การสอนอ่านในช้ันเรียน 

A study of the basic  theories of teaching reading; study strategies and 
techniques; planning activities for reading English creating and using aids for reading; testing;  
assessment  and evaluation of reading, including practice teaching of reading in the 
classroom. 
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1124101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทของอาเซียน    3 (2-2-5) 
   English for Communication in ASEAN Contexts 
   การพัฒนาศักภาพด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียนโดยการสนทนาใน
หัวข้อต่างๆ รวมถึงด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ลักษณะที่สําคัญ เหตุการณ์-ปัจจุบันและ
สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว 
   Developing listening and speaking pproficiency in English for ASEAN contexts 
through conversationabout various topics, including geography, history,way of life, culture,  
outstanding characteristics, current events and tourists attractions. 
1124501 การทดสอบและวัดผลสําหรบัครูภาษาอังกฤษ    3 (3-0-6) 
   Test and Measurement for Language Teachers 
   ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีทางภาษา การสอนและการทดสอบท่ีดีและวิธีค้นหา 
แบบทดสอบ เพ่ือทดสอบทักษะทางภาษา การวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อประเภทของการประเมินผลผู้เรียน 
การประเมินผลตามสภาพจริง ปรัชญาการกําหนดค่าระดับคะแนน และวิธีการกําหนดค่าคะแนน 

Relationships among theories of language, teaching and testing; different types 
and formats of test items; different types of test; typical characteristics of a good test and 
how to find them; construction of tests for testing language content and skills; test items 
analyses; types of student evaluation, authentic assessment  the philosophy of grading and 
methods of grading. 
1124901 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน             3 (2-2-5) 
   English for Standardized Testing 
   ฝึกความเข้าใจในการฟัง โครงสร้างไวยากรณ์ ความสามารถในการเขียน ความเข้าใจ 
ในการอ่านและคําศัพท์ เพ่ือเตรียมตัวทดสอบมาตรฐานเพ่ือศึกษาต่อ หรือเพ่ือสมัครงาน 

Listening  comprehension, grammatical  structure; writing ability; reading 
comprehension and vocabulary; preparation for taking  standardized  English tests for 
advanced study, or for job application. 
1124902 ค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะ             3 (2-2-5) 
   Skills Development through English Camp 
   ทักษะภาษาในบรรยากาศนอกช้ันเรียน  การใช้ภาษากับเจ้าของภาษาและผู้ที่ไม่ใช่เจ้า 
ของภาษาในสถานการณ์จริง และเรียนรู้วิธีจัดค่ายภาษา 

Language skills development outside the classroom; using English with native 
and non-native speakers of English in natural settings, learning to organize English camp 
activities. 
1124903 การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ               3 (2-2-5) 
   Seminar in Teaching English 
   หั วข้อหรื อประเ ด็นการสอนภาษาอั งกฤษที่ เ ก่ี ยว กับการฝึกสอน  การอภิปราย 
ปัญหาที่พบและแก้ไขปัญหา 

Topics of interest to trainees related to English teaching practice;discussion of 
common problems and approaches for solving them. 
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1122102 การอ่านและการตีความภาษาอังกฤษ      3 (3-0-6) 
   Reading and Text Interpretation  
   กลวิธีการอ่านเร่ืองที่มีศัพท์และโครงสร้างที่ซับซ้อนและระดับศัพท์ช้ันสูง การแยกแยะ 
ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและความคิดเห็น การเข้าใจความหมายโดยนัย ความคิดเห็นและเจตคติของผู้เขียน 
การเข้าใจการลําดับความคิดในงานเขียนแบบต่างๆ 

Strategies for reading texts with complex structures and vocabulary;  
differentiating fact from opinion; identifying implied meaning, opinions and attitudes of 
writers; understanding the development of ideas in the text. 
1122104 การสื่อสารทางวัฒนธรรม               3(3-0-6) 
   Intercultural Communication 
   มโนทัศน์ เ ก่ียวกับการสื่ อสารระหว่าง วัฒนธรรม  ทฤษฎีการสื่ อสาร  การสื่ อสาร 
แบบวจนะและอวจนะ  กลยุทธ์การสื่ อสารในประเทศต่างๆ  ที่มี วัฒนธรรมที่ แตกต่าง กัน  กลยุท ธ์ 
เพ่ือให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

Concepts of intercultural communication; theories of communication; verbal 
and  non verbal communication, communication strategies in countries with different 
cultures; strategies of effective cross culture communication. 
1122301 ภาษาวรรณคดี                 3(3-0-6) 
   Literary Language 
   รูปแบบภาษาวรรณคดี และภาษาธรรมดาในงานเขียนต่างๆ องค์ประกอบของงานเขียน 
ลั ก ษณ ะ ง า น เ ขี ย น ที่ บ อ ก ถึ ง ค ว า ม เ ป็ น ว ร รณ ค ดี  ร ะ ดั บ ข อ ง ค ว า ม เ ป็ น วรรณ ค ดี  แ น ว คิ ด 
ที่แยกประเภทงานเขียนที่เป็นวรรณคดีออกจากงานเขียนประเภทอ่ืนๆ 

Literary and non – literary language used in different kinds of writing; aspects 
of style; features of ‘literariness’; degree of ‘literariness’; concepts underlying the distinction 
between literary texts and non literary texts. 
1122303 วรรณกรรมอังกฤษสําหรับเด็ก               3(3-0-6) 
   Children English Literature  
   วรรณกรรมสําหรับเด็ก นิทานพ้ืนบ้าน เทพนิยาย ปริศนาคําทาย เพลงกล่อมเด็ก          
เ พ ล ง เ ด็ ก  บทก วี สํ า ห รั บ เ ด็ ก แ ล ะ นิ ท า น  อ ง ค์ ป ร ะ ก อบสํ า คั ญ ใ น ว ร รณก ร ร ม สํ า ห รั บ เ ด็ ก 
และตัวอย่างวรรณกรรมสําหรับเด็ก 

A general survey of children literature; folklore, fairly tales, riddles, lullabies, 
nursery rhymes, children poetry and stories; major elements of children’s literature; detailed 
study of classic texts. 
1123102 การอ่านเพ่ือพฒันาการสอนภาษาอังกฤษ            3(3-0-6) 
   Reading for  English Pedagogical Purposes 
   ทักษะการ อ่านระดับสู ง  การอ่านวารสารที่ เ ก่ี ยวข้อง กับการสอนภาษาอั งกฤษ 
การอ่านแบบสํารวจบทคัดย่อ และวิทยานิพนธ์  

Advanced reading skills; interpreting professional ELT journals, surveys,  
abstracts, and theses. 
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1123104 ลักษณะองค์ประกอบของการเขียนข้อความ            3(2-2-5) 
   Features of Extended Writing 
   การเขียนรูปแบบต่างๆ เน้นการจัดลําดับความคิดและลักษณะภาษาที่ใช้ 
   Writing with a special emphasis on organization of ideas and thematic 
development. 
1123202 การแปลเพ่ืออาชีพ       3(2-2-5) 
   Professional Translation 
   การแปลเรื่องที่ยาวขึ้นในงานเขียนหลากหลายรูปแบบ ทัง้ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ 

Translation of extended texts in various styles; equal emphasis on Thai – 
English  and English – Thai translation. 
1123502 การใชส้ื่อประสมในการสอนภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
   Introduction to Multimedia in English Classroom 
   การใช้สื่อประสมในการสอนภาษา โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และสือ่อิเลคทรอนิกส์ 
   The use of technology in the language classroom; uses of audio and video  
equipment, computers and the internet. 
1124202 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์     3(3-0-6) 
   Analytical   English Reading  
   การ อ่ านภาษา อั งกฤษ เ พ่ื อความ เข้ า ใ จ  ความคิ ด เ ห็นและ เจตค ติของผู้ เ ขี ยน 
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น หนังสือพิมพ์ บทความ การโฆษณา บทบรรณาธิการ การวิพากษ์ วิจารณ์ 
รวมทั้งงานเขียนลักษณะต่างๆ ที่ใช้ความคิดเห็นและเจตคติของผู้เขียน 
   Analytical reading to determine the opinions and attitudes of the writer; 
reading a variety of texts including newspaper articles, advertisements, editorials, critical 
reviews; and analysis of writing styles that may be used for determining the  writer’s 
attitudes and opinion. 
1124203 การแปลชัน้สงู                 3(2-2-5) 
   Advanced Translation 
   การแปลงานท่ีซับซ้อนมากข้ึนโดยเน้นบทคัดย่อทางวิชาการ เรื่องสั้น นิยาย โคลง      
บทละคร เอกสารทางกฎหมาย 

Translating complex texts with an emphasis on excerpts from academic 
writing, short stories, novels, poetry, drama, and legal documents. 
1124904 การศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศท่ีพูดภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
   Study Visit to an English- Speaking Country 
   ประสบการณ์ในประเทศท่ีพูดภาษาอังกฤษ การศึกษาภาษาอังกฤษใสถาบันอุดมศึกษา และ 
การเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม (ระยะเวลา 3 สัปดาห์ละ 25 ช่ัวโมง โดยเรียนในช้ันเรียน 10 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม 15 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 

Experience an English – Speaking country: attendance in English classes at the 
tertiary level and training in cultural awareness ( 3 weeks at 25 hours per week, 10 hours in 
the classroom, 15 hours per week in cultural activities). 



หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตร์ 41  

 

 
1124504 การประเมินการใชส้ื่อสอนภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
   Assessing  Exploiting language Teaching Materials 
   การประเมินเอกสารที่ใช้สอนในระดับต่างๆ การคัดเลือกและบูรณาการเอกสารที่ใช้สอน 
การปรับเอกสารหรือสื่อเพ่ือให้เหมาะสมกับเน้ือหาที่สอน 

Evaluating course materials at various levels; selection and integration of 
resource materials; developing suitable material or media for the classroom. 
1125505 การศึกษาเอกเทศ       3(180) 
   Independent Study 
   ทักษะพ้ืนฐานในการวิจัย การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ การอภิปรายหัวข้องานวิจัย 
การเตรียมโครงการวิจัย การดําเนินการตามกระบวนการวิจัย และการนําเสนอ 

Basic research skills including collecting information from various sources;  
discussion of project topics and presentation. 
 
กลุ่มรายวิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาการสอนวิชาเอก      
รหัส  ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา               น (ท-ป-อ) 
1023503 วิธีการสอนสําหรับครูภาษาอังกฤษ     3 (2-2-5) 
   Basic Methodology for  English Language Teachers 
   หลักการสอนภาษาสําหรับประถม และระดับกลางการฝึกสอนใน ช้ันเรียน กับ เพ่ือนร่วมช้ัน  
หรือกับนักเรียนรุ่นน้อง เรียนรู้การบริหารจัดการการเรียนการสอนในห้องเรียน 

 Principles of language teaching at primary and lower intermediate levels,  
peer teaching of classmates or  younger learners, classroom organization and 
management skills.   
1054904 หลักและวิธีการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ    3 (2-2-5) 
   Principles and Methods in Teaching English as a Foreign Language 
   ศึกษาหลักการเรียนรู้ภาษา เทคนิค  และ วิธีการสอนภาษา หลักสูตรภาษาอังกฤษ  
การวางแผนการสอน และการจัดการกิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียนภาษาอังกฤษ 

Principle of language learning, language teaching method and technique, 
English language curriculum, lesson planning, and management of English classroom 
activities. 
 
กลุ่มวิชารายวิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาเอกเพิ่มเติม       
รหัส  ชื่อและคาํอธบิายรายวิชา              น (ท-ป-อ) 
1123303 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น           3 (2-2-5) 
   Introduction to British - American Literature 
   ความแตกต่างระหว่างภาษาที ่ใช้ในงานวรรณกรรมและงานเขียนทั่วไป แนวคิดพ้ืนฐาน 
เก่ียวกับวรรณคดีที่ใช้ในการอ่าน การอภิปราย ตัวอย่างงานเขียนที่เป็นร้อยแก้ว  
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Distinguishing between literary and non – literary language and forms; the 
basis of literary concepts; discussion on prose, drama and poetry. 
1122401 ภูมิหลังและวัฒนธรรมอังกฤษ      3 (2-2-5) 

English Background and Cultures 
ภูมิหลังและวัฒนธรรมของประเทศอังกฤษในด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา การเมือง สังคม 

รูปแบบการดําเนินชีวิต ครอบครัว เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม วันหยุดและเทศกาลต่างๆ 
Background and culture s of British in history, religion, politics, social  systems, 

lifestyles, the family, technology, arts and culture,  holidays and festivals. 

 (3)    หมวดวิชาเลือกเสร ี   

              ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หรือรายวิชาใน
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้อง
ไม่ซ้ํากับรายวิชาที่ทางหลักสูตรจัดไว้ ให้เรียนตามแผนการเรียน รวมถึงต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาน้ี 

(5)  แผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
สําหรับการจัดแผนการศึกษาหลักสูตรได้จัดให้สอดคล้องตามระบบการศึกษาแบบ

ทวิภาค ในหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งแต่ละภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ดังน้ี 
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แผนการเรียนนักศึกษาชัน้ปทีี่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3

กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 
1001101 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู 3 (2-2-5)
1011101 ความเป็นครู 3 (2-2-5)
1014102 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 3 (2-2-5)

รายวิชาเอกบังคับ 
1121203 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษสําหรับครู 3 (2-2-5)

รวม 21 

แผนการเรียนนักศึกษาชัน้ปทีี่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3

กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 
1003101 ภาษาอังกฤษสําหรับครู 3 (2-2-5)
1023203 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 3 (2-2-5)
1051105 จิตวิทยาพัฒนาการ 3 (3-0-6)

รายวิชาเอกบังคับ 
1121104 โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)

รวม 21 
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แผนการเรียนนักศึกษาชัน้ปทีี่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3

กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 
1052401 จิตวิทยาการเรียนรู้และการแนะแนว 3 (2-2-5)
1022202 การจัดการเรียนรู้และจัดช้ันเรียน 3 (2-2-5)

รายวิชาเอกบังคับ 
1121101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 1 3 (2-2-5) 
1121105 การเขียนประโยคและอนุเฉทสั้นๆ ภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)

รวม 21 

แผนการเรียนนักศึกษาชัน้ปทีี่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3
กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 

1044102 การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (3-0-6)
รายวิชาเอกบังคับ 

1121102 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 2 3 (2-2-5) 
1121201 ภาษาศาสตร์สําหรับครูภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
1121202 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
1121103 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 3 (2-2-5)
1121106 การเขียนภาษาอังกฤษสําหรับครู 3 (2-2-5)

รวม 21 
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แผนการเรียนนักศึกษาชัน้ปทีี่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 

1041102 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 3 (2-2-5)
1122103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในบริบทของอาเซียน 3 (2-2-5)
1123201 การแปลอังกฤษ – ไทยและไทย – อังกฤษเบ้ืองต้น 3 (2-2-5)

รายวิชาการสอนวิชาเอก 
1023503 วิธีการสอนสําหรับครูภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
1054904 หลักและวิธีการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 3 (2-2-5)

รายวิชาเอกเพ่ิมเติม 
1123303 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันเบ้ืองต้น 3 (3-0-6)
1122401 ภูมิหลังและวัฒนธรรมอังกฤษ 3 (3-0-6)

รวม 21 

แผนการเรียนนักศึกษาชัน้ปทีี่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 

1033103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3 (2-2-5)
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

1024824 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1 (45) 
กลุ่มวิชาชีพครูเลือก 

1003102 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
XXXXXXX วิชาเลือก 2

รายวิชาเอกบังคับ 
1123501 การจัดห้องเรียนสําหรับครูภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6)
1124501 การทดสอบและวัดผลสําหรับครูภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6)

รายวิชาเอกเลือก 
XXXXXXX วิชาเลือก 3
XXXXXXX วิชาเลือก 3

รวม 20 
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แผนการเรียนนักศึกษาชัน้ปทีี่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

1024825 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1 (45) 
กลุ่มวิชาชีพครูเลือก 

XXXXXXX วิชาเลือก 2
XXXXXXX วิชาเลือก 2

รายวิชาเอกบังคับ 
1122103 วาทการภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
1124901 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน 3 (2-2-5)
1124902 ค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะ 3 (2-2-5)

รายวิชาเอกเลือก 
XXXXXXX วิชาเลือก 3

รายวิชาเลือกเสร ี
XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1 3  

รวม 20 

แผนการเรียนนักศึกษาชัน้ปทีี่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

1024826 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 1 (45) 
กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 

1044103 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5)
รายวิชาเอกบังคับ 

1124903 การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 3 (2-2-5)
รายวิชาเอกเลือก  

XXXXXXX วิชาเลือก 3
XXXXXXX วิชาเลือก 3

รายวิชาเลือกเสร ี
XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 2 3 

รวม 16 
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แผนการเรียนนักศึกษาชัน้ปทีี่ 5 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 (480) 

รวม 6 

แผนการเรียนนักศึกษาชัน้ปทีี่ 5 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6 (480) 

รวม 6 




