
 

  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี)  
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คณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 



ข 
 

คํานํา 
 

 ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 ซึ่งได้จัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิ
และสาขา/สาขาวิชา รวมท้ังเพ่ือใช้เป็นหลักในการจัดทํามาตรฐานด้านต่าง ๆ เพ่ือให้การจัดการศึกษา
มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพเพ่ือรับใช้สังคมต่อไป   
 เพราะฉะน้ัน ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา นอกจากจะต้อง
ปฏิบัติ ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แล้ว จะต้อง
ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558  เพ่ือกําหนดให้สถาบันอุดมศึกษา ใช้เป็นแนวทางบริหารจัดการและพัฒนา
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ทุกสาขาวิชาที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ และให้ใช้
บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ในการน้ี คณะครุศาสตร์จึงได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2562  และสอดคล้องต่อความเปล่ียนแปลงของสังคมโลกยุคปัจจุบัน  ตลอดจนพัฒนาปรับปรุง
รายวิชาให้มีความสมบูรณ์ทันสมัยมากย่ิงขึ้น สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
จึงได้จัดให้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 
     
                    คณะครุศาสตร์ 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 



128 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง    
 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (เดิม) 
และโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ใหม่) 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (เดิม)  
กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ใหม่) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ใหม่) 
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
                 สาขาวิชาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) 
                 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
                 สาขาวิชาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) 
                 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย     : ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (English)      

ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย     : ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (English)     

หมวดวิชา/รายวิชา จํานวน
หน่วยกิต

หมวดวิชา/รายวิชา จํานวน
หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
       1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
       1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
       1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
       1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์   
            วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
168 
30 
9 
6 
6 
9 

โครงสร้างหลักสูตร 
 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
       1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
       1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
       1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
       1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  
            วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

 
141 
30 
9 
6 
6 
9 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
     2.1 กลุ่มวิชาชีพครู 
 2.1.1 กลุ่มรายวิชาชีพครูบังคับ 
            2.1.2 กลุ่มรายวิชาชีพครูเลือก 
 2.1.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ 
                    วิชาชีพครู 
     
 
 
     2.2 กลุ่มวิชาเอก 
 2.2.1 วิชาเอกบังคับ 
  2.2.2 วิชาเอกเลือก 

132 
54 
36 
3 
15 
 
 
 
 

78 
51 
15 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
       2.1 กลุ่มวิชาชีพครู 
  2.1.1 กลุ่มรายวิชาชีพครู 
  2.1.2 รายวิชาการฝึกประสบการณ์     
                    วิชาชีพครู 
                   2.1.2.1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 
                             ระหว่างเรียน 
                   2.1.2.2 การปฏิบัติการสอนใน 
                             สถานศึกษา 
       2.2 กลุ่มวิชาเอก 
           2.2.1 วิชาเอกบังคับ 
           2.2.2 วิชาเอกเลือก 

105 
42 
28 
14 
 
2 
 

12 
 

63 
42 
21 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 
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ตารางเปรียบเทียบหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพคร ู
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (เดิม) กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ใหม่) 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ใหม่) หมายเหตุ 

กลุ่มวิชาครูบังคับ กลุ่มวิชาครูบังคับ  

  1001101  ภาษาและวัฒนธรรมไทย   
                 สําหรับครู  3(2-2-5) 

  1101101  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร               
                3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา ช่ือวิชา 
คําอธิบายรายวิชา จํานวน
หน่วยกิต ให้สอดคลอ้งกับ
มาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ.2561 
และสอดคลอ้งกับมาตรฐาน
คุณวฒุิปริญญาตรสีาขาครุ
ศาสตร์และศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 

  1003101  ภาษาอังกฤษสําหรับครู  
                3(2-2-5) 

- ตัดออก 

  1011101  ความเป็นครู 3(2-2-5) - ตัดออก 

  1014102  คณุธรรม จริยธรรมและ 
                 จรรยาบรรณสาํหรับครู  
                 3(2-2-5) 

  1101102  คุณธรรม จริยธรรม  
                จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ 
                ความเป็นครู      3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา ช่ือวิชา 
คําอธิบายรายวิชา จํานวน
หน่วยกิต ให้สอดคลอ้งกับ
มาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ.2561 
และสอดคลอ้งกับมาตรฐาน
คุณวฒุิปริญญาตรสีาขาครุ
ศาสตร์และศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 

  1022202  การจัดการเรียนรู้และการ 
                 จัดการช้ันเรียน 3(2-2-5) 

  1101206  วิทยาการจัดการเรียนรู้   
                3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา ช่ือวิชา 
คําอธิบายรายวิชา จํานวน
หน่วยกิต ให้สอดคลอ้งกับ
มาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ.2561 
และสอดคลอ้งกับมาตรฐาน
คุณวฒุิปริญญาตรสีาขาครุ
ศาสตร์และศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 

  1023203  ปรัชญาการศึกษาและการ 
                 พัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

  1101104  การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา ช่ือวิชา 
คําอธิบายรายวิชา จํานวน
หน่วยกิต ให้สอดคลอ้งกับ
มาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ.2561 
และสอดคลอ้งกับมาตรฐาน
คุณวฒุิปริญญาตรสีาขาครุ
ศาสตร์และศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 

  1033103  นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
                 สารสนเทศทางการศึกษา  
                 3(2-2-5) 

  1101208  นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
                สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
                การศึกษาและการเรียนรู ้
                3(2-2-5) 
 
 

ปรับรหัสวิชา ช่ือวิชา 
คําอธิบายรายวิชา จํานวน
หน่วยกิต ให้สอดคลอ้งกับ
มาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ.2561 
และสอดคลอ้งกับมาตรฐาน
คุณวฒุิปริญญาตรสีาขาครุ
ศาสตร์และศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ใหม่) หมายเหตุ 
กลุ่มวิชาครูบังคับ กลุ่มวิชาครูบังคับ  

  1041102  การวัดและประเมินผลการ  
                 เรียนรู้  3(2-2-5) 

  1101205  การวัดและประเมินผลการ 
                เรียนรู้            3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา ช่ือวิชา 
คําอธิบายรายวิชา จํานวน
หน่วยกิต ให้สอดคลอ้งกับ
มาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ.2561 
และสอดคลอ้งกับมาตรฐาน
คุณวฒุิปริญญาตรสีาขาครุ
ศาสตร์และศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 

  1044102  การประกันคุณภาพการศึกษา  
                 3(3-0-6) 

  1101207  การบริหารการศึกษาและการ 
                ประกันคุณภาพการศึกษา 
                 3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา ช่ือวิชา 
คําอธิบายรายวิชา จํานวน
หน่วยกิต ให้สอดคลอ้งกับ
มาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ.2561 
และสอดคลอ้งกับมาตรฐาน
คุณวฒุิปริญญาตรสีาขาครุ
ศาสตร์และศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 

  1044103  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  
                 3(2-2-5) 

  1101309  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
                การเรียนรู้ 
       3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา ช่ือวิชา 
คําอธิบายรายวิชา จํานวน
หน่วยกิต ให้สอดคลอ้งกับ
มาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ.2561 
และสอดคลอ้งกับมาตรฐาน
คุณวฒุิปริญญาตรสีาขาครุ
ศาสตร์และศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 

  1051105  จิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6) - ตัดออก 

  1052401  จติวิทยาการเรียนรู้และการ   
                 แนะแนว  3(2-2-5) 

- ตัดออก 

-   1101103  จิตวิทยาสําหรับครู   3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ.2561 
และสอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาครุ
ศาสตร์และศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 

-   1101410  ครุนิพนธ์    1(0-2-1) เพิ่มรายวิชาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ.2561 
และสอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาครุ
ศาสตร์และศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 

กลุ่มวิชาครูเลอืก กลุ่มวิชาครูเลอืก  

  1012201  การศึกษากับการพัฒนาชุมชน  
                 2(2-0-4) 

- ปรับไปอยู่ในหมวดวิชา
เลือกเสรี 

  1013203  การศึกษากับการพัฒนา 
                ประเทศ          2(2-0-4) 
 

- ปรับไปอยู่ในหมวดวิชา
เลือกเสรี 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ใหม่) หมายเหตุ 
กลุ่มวิชาครูเลอืก กลุ่มวิชาครูเลอืก  

  1013204  กิจกรรมการศึกษาเพ่ือท้องถิ่น  
                 2(2-0-4) 

- ปรับไปอยู่ในหมวดวิชา
เลือกเสรี 

  1013504  การศึกษาทางเลือก 2(2-0-4) - ปรับไปอยู่ในหมวดวิชา
เลือกเสรี 

  1014902  สมัมนาปัญหาการศึกษา  
                 3(2-2-5) 

- ปรับไปอยู่ในหมวดวิชา
เลือกเสรี 

  1023204  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
                2(1-2-3) 

- ปรับไปอยู่ในหมวดวิชา
เลือกเสรี 

  1023301  ทกัษะและเทคนิคการสอน  
                3(2-2-5) 

- ปรับไปอยู่ในหมวดวิชา
เลือกเสรี 

  1031201  เทคโนโลยีการถ่ายภาพ  
                3(2-2-5) 

- ปรับไปอยู่ในหมวดวิชา
เลือกเสรี 

  1033104  เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
                สือ่สารเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 

- ปรับไปอยู่ในหมวดวิชา
เลือกเสรี 

  1033105  การออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพ่ือ  
                การศึกษา  3(2-2-5) 

- ปรับไปอยู่ในหมวดวิชา
เลือกเสรี 

  1033106  การผลิตสื่อแอนเิมช่ันเพ่ือ  
                การศึกษา  3(2-2-5) 

- ปรับไปอยู่ในหมวดวิชา
เลือกเสรี 

  1052301  มนุษยสัมพันธ์สาํหรับครู  
                 2(2-0-4) 

- ปรับไปอยู่ในหมวดวิชา
เลือกเสรี 

  1053101  ความคิดสร้างสรรค์ 2(2-0-4) - ปรับไปอยู่ในหมวดวิชา
เลือกเสรี 

  1053402  จติวิทยาเด็กกลุ่มพิเศษ  
                2(2-0-4) 

- ปรับไปอยู่ในหมวดวิชา
เลือกเสรี 

  1053603  เครื่องมือและเทคนิคการ  
                แนะแนว  2(2-0-4) 

- ปรับไปอยู่ในหมวดวิชา
เลือกเสรี 

  1083601  การศึกษาพิเศษและการศึกษา 
                แบบเรียนรวม 3(3-0-6) 

- ปรับไปอยู่ในหมวดวิชา
เลือกเสรี 

  4081108  พลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ  
                3(2-2-5) 

- ปรับไปอยู่ในหมวดวิชา
เลือกเสรี 

  4081402  ผูกํ้ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 
                ขัน้ความรู้เบ้ืองต้น 1(0-2-1) 

- ปรับไปอยู่ในหมวดวิชา
เลือกเสรี 
 

 
 
 
 
 
 



133 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ใหม่) หมายเหตุ 
กลุ่มวิชาครูเลอืก กลุ่มวิชาครูเลอืก  

  1004102  กิจกรรมเข้าจังหวะ 3(2-2-5) 
 

- ปรับไปอยู่ในหมวดวิชา
เลือกเสรี 

  1004103  ผูนํ้านันทนาการและการอยู่ 
                ค่ายพักแรมสําหรับครู  
                3(2-2-5) 

- ปรับไปอยู่ในหมวดวิชา
เลือกเสรี 

  1033107  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือ 
                การศึกษา 3(2-2-5) 
  1003102  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
                3(2-2-5) 

- ปรับไปอยู่ในหมวดวิชา
เลือกเสรี 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพีคร ู กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพีคร ู  

  1024824  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู  
                ระหว่างเรียน 1      1(45) 

- ตัดออก 

  1024825  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู  
                ระหว่างเรียน 2      1(45) 

- ตัดออก 

  1024826  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู  
                ระหว่างเรียน 3      1(45) 

- ตัดออก 

  1005801  การปฏิบัติการสอนใน   
                สถานศึกษา 1      6(480) 

- ตัดออก 

  1005802  การปฏิบัติการสอนใน 
                สถานศึกษา 2      6(480) 

- ตัดออก 

-   1001101  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่าง 
                เรียน    2(0-2-6) 

เพิ่มรายวิชาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ.2561 
และสอดคลอ้งกับมาตรฐาน
คุณวฒุิปริญญาตรสีาขาครุ
ศาสตร์และศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 

-   1001201  การปฏิบัติการสอนในสถาน 
                ศึกษา 1 3(240) 

เพิ่มรายวิชาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ.2561 
และสอดคลอ้งกับมาตรฐาน
คุณวฒุิปริญญาตรสีาขาครุ
ศาสตร์และศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 

-   1001302 การปฏิบัติการสอนในสถาน 
                ศึกษา 2 3(240) 

เพิ่มรายวิชาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ.2561 
และสอดคลอ้งกับมาตรฐาน
คุณวฒุิปริญญาตรสีาขาครุ
ศาสตร์และศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ใหม่) หมายเหตุ 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพีคร ู กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพีคร ู  

-   1001403  การปฏิบัติการสอนในสถาน 
                ศึกษา 3 6(480) 

เพิ่มรายวิชาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ.2561 
และสอดคลอ้งกับมาตรฐาน
คุณวฒุิปริญญาตรสีาขาครุ
ศาสตร์และศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 
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ภาคผนวก จ   
 

ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (เดิม) 
และคําอธิบายรายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ใหม่) 
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ตารางเปรียบเทียบคาํอธิบายรายวิชา หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) และคําอธิบายรายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) 
 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

1001101 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู        3(2-2-5) 
                 Language and Thai Culture for Teachers            
                     ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู ภาษาไทยเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพครู สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
ภาษาไทย เพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง สามารถใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  
     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. 

1101101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร            3(2-2-5) 
                     Language for Communication 
             ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์แนวคิด 
ทฤษฎี วาทวิทยาสําหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช้ ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง เพื่อสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้และ
การสื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง  การพูด  การ
เขียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบ
รู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงสําหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่
แตกต่างหลายหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

                    Use Thai-English language for communication in 
learning management appropriately in accordance with context 
and learner’s differences, learners with special needs, by 
analyzing concepts, theory, speech communication for 
teachers, principle, and techniques of Language Use as well as 
practice listening, speaking, reading, writing, and gestures to 
transmit meanings in instruction and communication, design  
 
 
 
 

ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา 
คําอธิบายรายวชิา ให้
สอดคล้องกับขอ้บังคับคุรุ
สภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และ
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี
สาขาครุศาสตรแ์ละสาขา
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
learning management in listening, speaking, reading, writing, and 
gestures to develop learners, seek for general information for 
broader, up-to-date self-development and keeping up with the 
changes, practice the language and culture for peaceful living. 

1003101         ภาษาอังกฤษสําหรับครู                3(2-2-5) 
          English Language for Teachers 

                       ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู สามารถใช้
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อ
ความหมายอย่างถูกต้อง สามารถใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ 
                      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. 

- ตัดออก 

1011101 ความเป็นครู                       3(2-2-5) 
  Self Actualization for Teachers 
  สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับ
วิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง การ
ปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู  รอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์ 
 
 
 
 

- ตัดออก 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
การสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ 
แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน 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 และ                  3(2-2-5) 
                   จรรยาบรรณสาํหรับครู           

         Moral Ethics and Codes of Conduct For teacher 
                 หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจรติ     คุณธรรมและ 
 
 
 
 

1101102      คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ            3(2-2-5) 
                  และจิตวิญญาณความเป็นครู   
                  Ethics and Spirituality for Teachers 
         ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนา 
 
 
 
 

ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา 
คําอธิบายรายวชิา ให้
สอดคล้องกับขอ้บังคับคุรุ
สภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
จริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครูที่คุรุสภา กําหนด
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจติสํานึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม 
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพคร ู
               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. 

ผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ดํารงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและ
สมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์   บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสําหรับครู จิต
วิญญาณความเป็นครู กฎหมายสําหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การ
สะท้อนคิดเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความ
รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

                 Behave morally, intend to develop learners as a 
spiritual teacher, be a role model with virtues and ethics, and a 
good citizen, be admired by students and society analyzing, 
synthesizing, integrating knowledge about teacher values, 
morality, virtues, ethics of teachers, spiritual teacher, law for 
teachers, condition of teacher professional development using 
experiences and case studies, practice using reflection to apply 
for self-development to become a good teacher, know broadly, 
be up-to-date, and keep up with changes. 
 
 
 
 
 
 
 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และ
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี
สาขาครุศาสตรแ์ละสาขา
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
1022202         การจัดการเรียนรู้และการจดั              3(2-2-5) 
                     การชั้นเรียน    

          Learning and Classroom Management 
                    หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการ   จัดทํา
แผนการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎี
และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์   คิด
สร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้ บูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การ
จัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา สามารถจัดทํา
แผนการเรียนรู้และนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง สร้างบรรยากาศการ
จัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
                  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. 

1101206  วิทยาการจัดการเรียนรู้                  3(2-2-5) 
     Instructional Science 
     วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจ
ใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล จัดกิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของ
ผู้เรียน บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการเนื้อหา
และภาษา การบูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น  สื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การชี้แนะผู้เรียน  การบริหารจัดการชั้นเรียน การ
ออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การ
ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ 

    Instructional plan and management in nature of major 
to develop learners to be an intellectual and innovator, 
enhancing student learning, attending and accepting individual 
differences among students, creating activities and learning 
atmosphere for promoting students happiness in learning;  
 
 
 
 

ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา 
คําอธิบายรายวชิา ให้
สอดคล้องกับขอ้บังคับคุรุ
สภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และ
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี
สาขาครุศาสตรแ์ละสาขา
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
awareness in learners’ well-being,  integrating knowledge, 
content, curriculum, teaching science and digital technology in 
instruction by using learning theories, instructional innovation 
for skills development in the 21st century,  integrated 
instruction,  integrated instruction on sufficiency economy 
philosophy, content and language integrated learning, 
integrated instruction on media and  learning resources in local 
community,  digital technology media, inclusive education, 
coaching, classroom management, designing and lesson plan 
writing, micro-teaching, practicum in real situation; to be a 
responsible and committed person in developing learners fulfil 
their potential. 

1023203             ปรัชญาการศึกษาและการ       3(2-2-5) 
                         พัฒนาหลักสูตร            

              Philosophy of Education and Curriculum   
              Development 

                            ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน  หลักการการวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา  
 
 

1101104     การพัฒนาหลกัสูตร                    3(2-2-5) 
       Curriculum Development 

                      พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตาม
ธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน นํา
หลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
หลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 
พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม 
เทคโนโลยี และที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตร 
 
 
 
 

ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา 
คําอธิบายรายวชิา ให้
สอดคล้องกับขอ้บังคับคุรุ
สภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และ
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี
สาขาครุศาสตรแ์ละสาขา 
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หลักการ  แนวคิดในการจัดทําหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรและการนํา
หลักสูตรไปใช้ การวิเคราะห์หลักสูตรสามารถจัดทําหลักสูตรได้ การ
ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
หลักสูตร 
       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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษา การนําหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มใน
การพัฒนาหลักสูตร  เพื่อให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

Develop a school-based curriculum  and 
subjects curriculum in nature of major related to school and 
community context, implement and evaluate curriculum 
through application of curriculum basic knowledge, curriculum 
evolution, curriculum theories and development model, 
backgrounds of curriculum development  in educational 
philosophy, psychology, social, culture, technology and other 
factors; basic education curriculum, school-based curriculum 
development, curriculum implementation, curriculum 
evaluation, problems and trends in curriculum development; 
and to be a person who know broadly, be up-to-date, and keep 
up with changes. 

ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 
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1033103 นวัตกรรมและเทคโนโลย ีสารสนเทศ          3(2-2-5) 
                   ทางการศึกษา  

        Innovation and Information Technology for  
         Education 

       หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการ
ประเมินสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ประยุกต์ใช้และประเมินสื่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสาร เน้นกระบวนการเรียนการสอนที่ทันยุคสมัย 
       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. 

1101208 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ            3(2-2-5) 
                      เพื่อการสือ่สารการศึกษาและการเรียนรู้  

Innovation and Information Technology  
                     for Educational Communication and Learning 

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมี
ความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล  เพื่อให้สามารถเลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อ
ความเปลี่ยนแปลง 

Apply digital technologies for learning management 
design in accordance with individual major to develop learners’ 
intellectual and to be innovators based on contexts, learner 
individual differences, and learners with special needs by analyzing 
principals, concepts, and theories being relevant to innovation and 
 
 
 
 

ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา 
คําอธิบายรายวชิา ให้
สอดคล้องกับขอ้บังคับคุรุ
สภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และ
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี
สาขาครุศาสตรแ์ละสาขา
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 
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information technology for educational communication and 
learning, laws, and ethics in utilizing digital technologies in order to 
be able to select and apply innovation and information 
technology for educational communication and learning 
effectively, not pirate intellectual properties, and use reflection to 
apply for self-development to become a good teacher, know 
broadly, be up-to-date, and keep up with changes. 

1041102    การวัดและประเมินผลการ เรียนรู้     3(2-2-5) 
         Learning Assessment and Evaluation 
                 หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน   ฝึกปฏิบัติการวัดและประเมินผลตลอดจนสามารถ
วัดและประเมินผลได้ ฝึกปฏิบัติการเขียนข้อสอบ การประเมินตามสภาพ
จริง และประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน สามารถนําผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน 
             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. 

1101205    การวัดและประเมินผลการเรียนรู้            3(2-2-5) 
                 Learning Measurement and Evaluation 
                   วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระสําคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบท
และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็น
พิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้  โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การ
ประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล 
การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัด
และประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้สามารถ
วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 
และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 

ปรับรหัสวิชา คําอธิบาย
รายวิชา ให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชพี (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562 และสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 
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              Measure and evaluate through methods which are 
practical and appropriate to the subject matter, context, 
individual difference of learners, and learners with special 
needs, reflect the evaluation result for learner development 
and quality development of learning management under the 
concepts and theories of measurement and evaluation, 
authentic assessment, measurement and evaluation instrument 
design, feedback giving for learning promotion in learners, 
guideline of using measurement and evaluation result in learner 
development, proper and creative measurement and 
evaluation, and use the reflective practice for self-development 
to be a good teacher who is proficient, smart, and up to date. 

1044102  การประกันคุณภาพการศึกษา                3(3-0-6)    
              Educational Quality Assurance 
      หลักการ แนวคิด         แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
การศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถจัดการคุณภาพการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และ
ดําเนินการจัดกิจกรรมตลอดจนประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ได้ 
                Principles concepts and practice in management of 
 
 
 
 

1101207 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ 3(2-2-5)     
                     การศึกษา    

Education Administration and Quality Assurance 
in Education 
บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา   ระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในการทําความเข้าใจ
บริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนแต่ละระดับการศึกษาและประเภท
การศึกษา ออกแบบนวัตกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ 
 
 
 
 

ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา 
คําอธิบายรายวชิา จํานวน
หน่วยกติ ให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชพี (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562 และสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร ์
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
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. 

การศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ฝึก
ปฏิบัติดําเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
การศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง

Integrate knowledge in educational administration, 
management information system for school quality under 
understanding of educational management, level and system of 
education, create innovation about quality assurance in education 
relevant to level and system of school, practice, arrange activities 
about quality assurance in education and learning management 
using principles, concepts, strategies, and regulations of education 
quality assurance management and relevant law, use reflection to
apply for self-development to become a good teacher, know 
broadly, be up-to-date, and keep up with changes 

 

และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 

1044103        การวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้       3(2-2-5)    
                    Research for Learning Development 
                  หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การใช้และผลิต
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการ 
 
 
 
 

1101309  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้           3 (2-2-5) 
    Research and Development in Innovation and       
    Learning 

                วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อ 
 
 
 
 

ปรับรหัสวิชา ชือ่วิชา 
คําอธิบายรายวชิา ให้
สอดคล้องกับขอ้บังคับคุรุ
สภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
เรียนการสอน สามารถทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา
ผู้เรียน 
       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. 

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก 
บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของ
ผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
วิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
เพื่อให้สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และ
พัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

Research, solve problems to develop learners, 
and create innovation to develop learners’ learning in 
accordance with individual major, context of learner individual 
differences, and learners with special needs by studying, 
analyzing problem conditions and needs in learner 
development in classrooms, design research by applying 
principals, concepts, research theories, researchers’ ethics, 
research instrumentation, apply digital technologies for creating 
innovation in research to solve problems and develop learners, 
relevant innovation in community in order to be able to  

 
 
 
 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และ
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี
สาขาครุศาสตรแ์ละสาขา
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
implement research results in developing learning management 
and learners, and use reflection to apply for self-development to 
become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep 
up with changes 

1051105   จติวิทยาพัฒนาการ                             3(3-0-6)    
               Development Psychology 
         ความหมาย และความสําคัญของพัฒนาการมนุษย์ที่มีต่อ
การศึกษา อิทธิพลต่างๆที่มีต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคล 
จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิยาพัฒนาการของมนุษย์ ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยา
พัฒนาการ ศึกษาพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
ของมนุษย์ ตั้งแต่ปฏิสนธิ จนถึงวัยชรา การประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการ
ช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาการของบุคคล ใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจ
และสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
บุคลิกภาพของวัยรุ่น ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาวัยเด็กและวัยรุ่น 
       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 enhance  
 
 
 
 

- ตัดออก 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
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   จติวิทยาการเรียนรู้และการ                       3(2-2-5) 

                 แนะแนว             
       Psychology of Learning and Guidance 
        แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้ 
หลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ชนิดของการงานเรียนรู้ 
การถ่ายโยงการเรียนรู้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ การจูงใจและการปรับ
พฤติกรรมในการเรียนการสอน แนวคิดจิตวิทยาการแนะแนวและการให้
คําปรึกษา กระบวนการ เทคนิคและเครื่องมือในการบริการทางจิตวิทยา
และการแนะแนวในสถานศึกษา รูปแบบบริการทางจิตวิทยา และการแนะ
แนวในสถานศึกษา หลักการเบื้องต้น วิธีการให้คําปรึกษาในด้านต่างๆ 
เทคนิค และฝึกทักษะการให้คําปรึกษาเบื้องต้น สามารถให้คําแนะนํา
ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
       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,  
 
 
 
 

- ตัดออก 



150 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
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. 

- 1101103  จิตวิทยาสําหรับครู             3(2-2-5) 
              Psychology for Teachers 
              วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาสําหรับการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย  ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจําเป็นพิเศษ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คําปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู้  การ
ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการ
จําเป็นพิเศษ แนวทางการให้คําแนะนํากับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริม
พัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพื่อให้สามารถ
ออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่น
พัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ได้อย่างเป็นระบบ  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง
ความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ใน 
 
 
 
 

เพิ่มรายวิชาใหส้อดคล้องกับ
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชพี (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562 และสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
การพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

               Analyze, solve problems, and apply psychological 
knowledge for learning management that could develop 
learners based on their ability and age as well as develop those 
with special needs, focuses on the concepts of psychological 
development theories, educational psychology, counseling 
psychology, executive function for learning, learning and 
development promotion by age of learners, learning 
management for learners with special needs, and the guideline 
to give advice to parents for learner development, explore the 
case studies and the reflective practice to design learner 
assistance and development based on individual ability of each 
learner, develop their future learners with the soul of teacher 
with well-organized leaner development report system and 
feedback giving for parents and related people which leads to 
collaboration in learner development, use the reflective 
practice in self-development to be a good teacher who is 
proficient, smart, and up to date. 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
 

- 1101410  ครุนิพนธ ์                           1(0-2-1) 
                 Individual Development Plan 

                 จัดทําครุนิพนธ์ (ID Plan) โดยการรวบรวม วิเคราะห์ 
สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่าน
กระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อ
นําไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
                Create individual development plan (ID Plan) by 
gathering, analyzing and synthesizing capacity of teacher duties 
together with teachers characteristics through the lesson 
learned from teaching experience in educational institution and 
self-learning, attend the activities to fulfill capacity in after 
action review (AAR) individually as well as share and learn 
under the context of profession learning community (PLC) to 
develop oneself to keep up with changes 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มรายวิชาใหส้อดคล้องกับ
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชพี (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562 และสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับ
ปริญญาตรสีาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
1024824 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระ                1(45) 
             หว่างเรียน 1                     
            Professional Experience 1 
               การสังเกตการจัดการเรียนรู้ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง สามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
จุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย รวบรวมข้อมูล ธรรมชาติและพัฒนาการ
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 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. 

- ตัดออก 

1024825  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู                     1(45) 
               ระหว่างเรียน 2                                      
             Professional Experience 2 
              รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน : 1024824 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ครูระหว่างเรียน 1  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ การทดลองสอนใน
สถานการณ์จําลองและสถานการณ์จริงในระดับชั้นประถมศึกษาที่
สอดคล้องกับสาขาที่เรียน  การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือ 
 
 
 
 

- ตัดออก 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
วัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน  การ
สอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนนสามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบ
ทดสอบ วัดและประเมินผลผู้เรียน  การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนา
ความเป็นครูมืออาชีพ ในสถานศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา 
               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. 
 1024826   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3      
                Professional Experience 3 
                   รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน : 1024825 การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 
 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ การทดลองสอนใน
สถานการณ์จําลองและสถานการณ์จริงในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่สอดคล้อง
กับสาขาที่เรียน   การออกแบบทดสอบ ข้อสอบ หรือเครื่องมือวัดผล การ 
 
 
 
 

- ตัดออก 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
ตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการตัดสินใจผลการเรียน    การสอบ
ภาคปฏิบัติและการให้คะแนนสามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ 
วัดและประเมินผลผู้เรียน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็น
ครูมืออาชีพในสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 
           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  การปฏิบัติการสอนในถานศึกษา 1                 6(480) 
                Internship 1 
                   รายวิชาที่ต้องศึกษากอ่น: 1024826  
การฝึกปฏิบัตวิชิาชีพครูระหว่างเรยีน 3 
                    การปฏิบัติการสอนวิชาเอก สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขา
วิชาเอก การวัดและประเมินผล และนําผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การ
วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน สามารถประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพื่อ 
 
 
 
 

- ตัดออก 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ในสถานศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ในการ
สัมมนาการศึกษาระหว่างและหลังการปฏิบัติการสอน    
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  การปฏิบัติการสอนใน สถานศึกษา 2         6(480) 
                   Internship 2 
 รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน: 1005801 การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1 
                 การปฏิบัตกิารสอนวิชาเอก สามารถจัดการเรยีนรู้ในสาขา
วิชาเอก การวัดและประเมินผล และนําผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การ

วิจัยเพือ่พัฒนาผู้เรียน สามารถปร ะเมิน ปรับปรุง และศึกษาวจิัยเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ในสถานศึกษาในระดับ 
 
 
 
 

- ตัดออก 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรอืแบ่งปันความรู้ในการ
สัมมนาการศึกษาระหว่างและหลังการปฏิบัตกิารสอน              
 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 exchange of sharing knowledge 
concerning educational seminar between learners for 
formative and summative seminar in internship. 

- 1001101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน      2(0-2-6) 
         Professional Experience 

  สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรัก
และศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้
บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจําชั้นในสถานศึกษา   เข้าใจบริบทชุมชน  
ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ดูแล 
ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  รวมทั้งรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี
(Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   สรุปแนวทางและ 
 
 
 
 

เพิ่มรายวิชาใหส้อดคล้องกับ
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชพี (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562 และสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
ลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผ่าน
กระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู  ถอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา   สังเคราะห์องค์ความรู้และนําผล
จากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC)   เพื่อ
นําไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

Conclude self-characteristics and those of 
teacher that reflect love and faith in teaching profession, 
identify self-ethics and profession ethics, acknowledge duties of 
teacher and homeroom teacher in school, understand 
community context, coordinate with parents to collect the data 
used to provide learner care, assistance, and development to 
the preferred characteristics, provide well-organized report of 
learner development in form of case study by applying the 
knowledge of psychology, digital technology, and ability based 
learner development, conclude the guideline and activities for 
teacher profession development both inside and outside 
educational institutions through the process of observation and 
analysis of teacher performance, conclude the lesson learned  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
from learning experience in educational institution, synthesize 
the body of knowledge and use the learning result in after action 
review (AAR) as well as share and learn under the context of 
profession learning community (PLC) to develop oneself to keep 
up with changes 

- 1001201 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1        3(240) 
                    Internship 1 

                       ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงโดยการ
วางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ สื่อและ
เทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะ
ด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม 
การดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ
สถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มี คุณภาพและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
วิเคราะห์และนําเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมือ
อาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์
สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนําผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป 
 
 
 
 

เพิ่มรายวิชาใหส้อดคล้องกับ
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชพี (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562 และสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Behave as a good example with morality and 
conduct according to professional ethics, working as a teacher 
assistant with a mentor by planning content design, media and 
technology, measurement and evaluation according to the 
learning strand in each course, integrated knowledge in 
educational administration, innovation design, implementation 
of educational quality assurance in accordance with each level 
of education, manage quality learning and create a learning 
atmosphere for students to enjoy, cooperate with parents to 
develop and help students to have desirable characteristics, 
analyze and present guidelines for self-development to be a 
professional teacher who is able to adjust to keep up with the 
change of both professional teaching and core major sciences, 
participate in projects related to promoting conservation of 
culture and local wisdom and bringing results from learning in 
educational institutions to evaluate after action review (AAR) 
reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
the form of professional learning community (PLC) to develop 
oneself to keep up with changes 

- 1001302 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2           3(240) 
                  Internship 2 
  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่
ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ออกแบบการจัด
บรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
หรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา
และมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วย
กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย  สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนําผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
                     Practice teaching in educational institutions, 
behave as a good example with morality and conduct 
according to professional ethnics, design a class atmosphere  
 
 
 
 

เพิ่มรายวิชาใหส้อดคล้องกับ
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชพี (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562 และสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
that encourages students to learn and be happy, organize 
learning activities that encourage students to create advanced 
thinking processes by applying digital technology or modern 
educational innovations, collaborate with parents to develop 
and strive to solve students' problems to have the desirable 
characteristics with the process of the correct research 
methodology, clearly reflecting the changes that have occurred 
to students themselves from participating in activities that 
promote professional progress, projects related to promoting 
conservation of culture and local wisdom and bringing results 
from learning in educational institutions to evaluate after action 
review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange 
knowledge in the form of professional learning community 
(PLC) to develop oneself to keep up with changes 

- 1001403 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 3        6 (480) 
Internship 3 
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมี

คุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ออกแบบและจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและนําไปสู่การเป็น
นวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบท 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
ชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน  สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีวิจัย  สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจน
จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  โครงการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนําผล
จากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) เพื่อ
นําไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

Work in teacher duties, behave as a good 
example with morality and conduct according to professional 
ethics, make learners are happy and have advanced thinking 
process and leading them to be innovators by designing 
modern educational innovations integrated in community 
context with learning activities in and out of the classroom, 
create a network of cooperation with parents and communities 
to develop, promote professional progress and solve students' 
problems with desirable characteristics with the correct 
research process according to the research methodology,  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
clearly reflecting the changes that have occurred to themselves 
from participation and participate in projects related to 
promoting conservation of culture and local wisdom and 
bringing results from learning in educational institutions to 
evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual 
basis, and exchange knowledge in the form of professional 
learning community (PLC) to develop oneself to keep up with 
changes 

1121101  การฟัง – พูดภาษาอังกฤษ สําหรับครู  1       3 (2-2-5) 
     English  Listening  and  Speaking  for  Teachers 1 
               การฟัง – พูด ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับสถานการณต์่าง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน  และชั้นเรียน  ลักษณะของเสียงในภาษาองักฤษและเสียงที่
เป็นปัญหาสําหรับนักศึกษาไทย 
               Practice  in  listening  and  speaking  English  
appropriately  in  a  variety  of  everyday  situations  and  
classroom;  phonological  features  of  English,  including  
problem  sounds  for  Thai  students. 
1121102  การฟัง – พูดภาษาอังกฤษ สําหรับครู 2         3 (2-2-5) 
    English  Listening  and  Speaking  for  Teacher 2 
             การฝึกฟัง – พูดภาษาอังกฤษในสถานการณท์ี่ซับซ้อนขึ้น  โดยเน้น
 
 
 
 

1203101  การฟังและพดูสําหรับครูภาษาอังกฤษ             3(2-2-5) 
              Listening and Speaking for Teachers of English 
              ศึกษา ฝึกการฟงัและพูดภาษาอังกฤษเพื่อใช้สื่อสาร จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้การฟังและพูด ให้ผลสะท้อนกลับในสถานการณจ์ําลองต่างๆในบริบท
การศึกษา 
               Study and practice English listening and speaking for 
communication, conduct 
listening and speaking learning activities, reflect on various 
educational simulations 

รวมสองวิชาเข้าด้วยกันเป็นหนึง่
รายวิชาให้เนื้อหากระชับและ
ทันสมัยขึ้น และปรับรหัสวิชา 
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชา ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร ์พ.ศ.
2562 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
ลักษณะ  ภาษาพูดทีใ่ช้ในชั้นเรยีน 
             Practice  in  listening  and  speaking  English  in  more  
complex  situational  contexts  with  an  emphasis  on  spoken  
discourse  in  classroom 
1121104  โครงสร้างและการใช้ภาษา อังกฤษ 3 (2-2-5) 
     English  Structure  and  Usage 
     ไวยากรณ์  และโครงสร้างทางภาษาอังกฤษ  หน้าทีข่องคํา  รูป
ประโยคพื้นฐานจนถึงรูปประโยคที่ซับซ้อน  ความสอดคล้องระหว่างประธาน
กับคํากรยิา  เพือ่ให้ผู้เรียนใช้ภาษาอย่างถกูต้อง 
              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 

1203102  หลกัภาษาสําหรับครูภาษาอังกฤษ       3(2-2-5) 
              English Structure for Teachers of English 
               ศึกษาโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เน้นการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู้ในสถานการณ์จําลองต่างๆในบริบทการศึกษา 
               Study about sentence structures and grammar, focus on 
organizing learning activities in educational simulations 

ปรับและแก้ไขเนื้อหาวิชาให้
กระชับและทันสมัยขึ้น และปรับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา คําอธิบาย
รายวิชา ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญา
ตรีสาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 

1121202  วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ สําหรับครู          3 (2-2-5) 
     English  Syntax  for  Teachers 
             วากยสัมพันธ์อังกฤษเบื้องตน้  องค์ประของคํา  ชนิดและหน้าที
ของคํา  วลี  ประโยค  การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของประโยคในการเรยีนการ
สอน 
             Introduction  to  English  syntax;  morphology  (word  
structures);  classes  and  functions  of  phrases  and  sentences;  
 
 
 
 

- ตัดออก 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
analysis  of  syntactic  relationships  in  teaching 
1121201  ภาษาศาสตร์สําหรับครูสอน ภาษาอังกฤษ       3(2-2-5) 
    Linguistics  for  Teachers  of  English 
             ลักษณะของภาษา  การเรียนรู้ภาษา  ภาษาศาสตร์สาขาต่าง ๆ 
และประโยชน์ที่มีต่อครูภาษาองักฤษ  องค์ประกอบสําคัญของสัทศาสตร์
ภาษาอังกฤษและการประยกุตใ์ช้เพื่อการสอนออกเสียง  ปัญหาการออกเสียง
ภาษาอังกฤษของผู้พูดภาษาไทยและวิธีการแกป้ัญหา 
             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

1204103  ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการ            3(2-2-5) 
              สอนภาษาอังกฤษ                                              
              Linguistics and Digital Technology for English  
              Language Teaching 
               ศึกษาทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ และภาษาศาสตร์ประยุกต ์เน้นการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลในสถานการณ์จาํลองต่างๆใน
บริบทการศึกษา 
               Study about theories in linguistics and applied 
linguistics, focus on organizing learning activities with digital 
technology in educational simulations 

ปรับแก้ไขให้ทันสมัยโดยการ
ประยุกตเ์ทคโนโลยีดีจิตัลเข้าไป
ในรายวิชา และปรับรหัสวิชา ชือ่
วิชา คําอธิบายรายวิชา ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 

1123501  การจัดห้องเรียนสาํหรับครู ภาษาอังกฤษ       3 (3-0-6) 
     Classroom  Management  for  Language  Teachers 
    การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน  เทคนคิการอภิปราย  การตัง้
คําถาม  การปฏิสัมพันธ์ระหวา่งครูกับนกัเรียน  การเตรียมงานที่ทําเป็นคู  
เป็นกลุ่ม  การตดิตามผลและการแจ้งผลการทํางาน 
    Using  English  as  the  medium  of  instruction;  
discussion  and  questioning  techniques;  student – teacher  
interaction;  preparation,  for  pair – work;  and  group  work;   
 
 
 
 

1203104  การจัดชั้นเรียนภาษาอังกฤษ                   3(2-2-5) 
              English Classroom Management 
               ศึกษารูปแบบการจัดการชั้นเรยีนที่หลากหลายส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรยีนสามารถเรียนรูก้ิจกรรมภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
               Study various classroom management strategies which 
encourage and equip learners with effective models to create 
successful learning environment appropriate for English classroom 
activities 

ปรับแก้ไขเนื้อหาให้กระชับ
ทันสมัย และปรับรหัสวิชา ชื่อ
วิชา คําอธิบายรายวิชา ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 



167 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
monitoring  and  feedback  of  pair  and  group  work 
1121103  ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพือ่ความเข้าใจ      3 (2-2-5) 
     English  Reading  for  Comprehension  Skills 
        ทักษะการอา่นภาษาอังกฤษอย่างมีประสทิธิภาพ  ทกัษะการ
เรียนรู้คําศัพท์และความเข้าในรปูแบบต่าง ๆ ของภาษา  การอา่นในระดับ  
ประโยค  อนุเฉท  และบทอ่านที่ยาวขึ้น  คําบ่งชี้  ภาษาอุปมา  อุปไมย 
ลักษณะของบทอ่านแบบต่าง ๆ 
      Effective  skills  for  English  reading;  word – study  
skills;  a  study  of  patterns  in  language;  reading  at  sentence,  
paragraph,  and  discourse  levels;  understanding  discourse  
marker  and  figurative  language  thematic  development  in  
various  types  of  text 
1123502  การสอนการอ่านภาษา อังกฤษ               3 (2-2-5) 
     English  Reading  instruction 
              ศึกษา  เรยีนรู้  ทฤษฎีเบื้องต้นที่เกีย่วกับการสอนอ่าน  ศึกษา
รูปแบบ  เทคนคิต่าง ๆ  การวางแผน  การจดักิจกรรมในการสอนอ่าน  การใช้
และการสร้างสื่อในการสอนอ่าน  การทดสอบ  การวดัและประเมินการเรียนรู้
ด้านการอ่าน  รวมทั้งฝึกปฏิบัต ิ การสอนอ่านในชั้นเรียน 
              A  study  of  the  basic  theories  of  teaching  reading;  
study  strategies  and  techniques;  planning  activities  for   
 
 
 
 

1203105  การอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์สําหรับครู ภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
             Critical Reading for Teachers of English 
              ศึกษาและฝึกอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ เพื่อความเข้าใจและใช้
กลวธิีการอ่านตา่งๆ ในการเพิ่มศักยภาพทกัษะการอ่าน วิเคราะห์รูปแบบและ
เนื้อหาบทอ่าน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวขอ้งกับการอ่าน 
              Study and practice a wide range of reading texts for 
comprehension and use reading strategies for enhancing reading 
ability, analyze text types and reading texts, conduct reading 
activities 

รวมสี่วิชาเข้าด้วยกันเป็นหนึง่
รายวิชาให้เนื้อหากระชับและ
ทันสมัยขึ้น และปรับรหัสวิชา 
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชา ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
reading  English  creating  and  using  aids  for  reading;  testing;  
assessment  and  evaluation  of  reading,  including  practice  
teaching  of  reading  in  the  classroom 
1122102  การอ่านและตีความ ภาษาอังกฤษ             3 (3-6-0) 
    Reading  and  Text  Interpretation 
              กลวิธีการอ่านเรื่องที่มีศัพท์และโครงสร้างที่ซับซ้อนและระดับศัพท์
ชั้นสูง  การแยกแยะข้อมูลที่เปน็ข้อเท็จจริงและความคิดเห็น  การเข้าใจ
ความหมายโดยนัย  ความคิดเหน็และเจตคติของผู้เขียน  การเขา้ใจการลําดับ
ความคิดในงานเขียนแบบต่าง ๆ 
             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 
1123102  การอ่านเพื่อพัฒนาการสอน ภาษาอังกฤษ   3(3-0-6)
    Reading  for  English  Pedagogical  Purposes 
        ทักษะการอา่นระดับสูง  การอ่านวารสารทีเ่กี่ยวข้องกับการสอน
ภาษาอังกฤษ  การอ่านแบบสํารวจบทคัดย่อ  และวิทยานิพนธ์ 
              Advanced  reading  skills;  interpreting  professional  
ELT  journals,  surveys,  abstracts,  and  theses 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
1121203  สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ เบื้องต้น             3 (2-2-5) 
     Basic  English  Phonetics 
         หลักฐานทางสัทศาสตร์  สระ  พยัญชนะ  สัทอักษร  และการ
แปลสัทอักษร  การฝึกออกเสียงภาษาอย่างเปน็ทางการและไม่เป็นทางการ  
โดยเน้นการลงเสียงหนัก  และทํานองเสียง  ฝึกกันเขียนสัทอกัษร 
              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 

1204106  สัทศาสตร์และสัทวิทยาสําหรับครู ภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 
              Phonetics and Phonology for Teachers of English 
               ศึกษาเกีย่วกับระบบเสียง หลักสัทศาสตร์และสัทวิทยา หลักการ
ออกเสียงภาษาอังกฤษ ระบบสัทสัญลักษณ์และการถ่ายทอดเสียง สามารถจดั
กิจกรรมการเรยีนรู้การออกเสียงภาษาองักฤษ 
                 Study sound systems, phonetics and phonology, 
phonological rules, phonetic symbols and pronunciation, be able 
to conduct activities concerning English pronunciation 

ปรับเนื้อหารายวิชาใหก้ระชับ
ทันสมัย ปรับแก้รหัสวิชา ชือ่วชิา 
คําอธิบายรายวชิา ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 

1122301  ภาษาวรรณคดี        3 (3-0-6) 
     Literary  Language 
     รูปแบบภาษาวรรณคดี  และภาษาธรรมดาในงานเขียนต่าง ๆ  
องค์ประกอบของงานเขียนลักษณะงานเขียนที่บอกถึงความเป็นวรรณคดี  
ระดับของความเป็นวรรณคดี  แนวคิดที่แยกประเภทงานเขียนที่เป็นวรรณคดี
ออกจากงานเขยีนประเภทอื่น ๆ 
     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. 
 
 
 
 
 

1203207  วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ         3(2-2-5) 
              Literary Works for English Language Teaching 
               ศึกษารูปแบบ และองค์ประกอบบทประพันธร์้อยแก้วและร้อยกรอง 
ตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์งานวรรณกรรมภาษาอังกฤษ จัดกจิกรรมการเรยีนรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการสอนอ่านวรรณกรรม  
               Study patterns and elements of prose and poetry, 
interpret, analyze and criticize literary works, conduct learning 
activities, relating to literature reading 

รวมสองวิชาเข้าด้วยกันเป็นหนึง่
รายวิชาให้เนื้อหากระชับและ
ทันสมัยขึ้น และปรับรหัสวิชา 
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชา ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
1123303  วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน เบื้องต้น     3(2-2-5) 
               Introduction to British-American Literature 
               ความแตกต่างระหว่างภาษาที่ใชใ้นงานวรรณกรรมและงานเขียน
ทั่วไป แนวคิดพืน้ฐานเกี่ยวกับวรรณคดทีี่ใชใ้นการอ่าน การอภิปราย ตัวอย่าง
งานเขยีนที่เป็นร้อยแกว้ 
              Distinguishing between literary and non-literary 
language and forms; the basis of literary concepts; discussion on 
prose, drama and poetry 

- 1203208  ไวยากรณ์ชั้นสูงสาํหรับครูสอนภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
              Advanced Grammar for Teachers of English 
               ศึกษาประเภทประโยคและวิเคราะห์โครงสร้างประโยค อนุประโยค 
และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นสูง จัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับไวยากรณ์ขั้นสูง
ผ่านสถานการณ์จําลองและกรณีศึกษา 
               Study types of sentences, analyze sentence structures, 
clauses, and advanced grammar, focus on organizing learning 
activities in educational simulations and case studies 

เพิ่มรายวิชาใหผู้้เรียนมีความรู้
ทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในขัน้
สูงอย่างดีและสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญา
ตรีสาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 

1123201  การแปลอังกฤษ – ไทย/ ไทย – องักฤษ  เบื้องต้น  3 (2-2-5) 
     Introduction  to  English – Thai  and  Thai – English  
              Translation 
    เทคนิคและวิธีการแปลเบื้องต้น  การแปลภาษาอังกฤษเป็น 
 
 
 
 

1203209  การแปลสําหรับครูภาษาอังกฤษ               3(2-2-5) 
              Translation for Teachers of English 
               ศึกษาและค้นคว้าหลักการและขั้นตอนการแปล ฝึกฝนและปรับบท
แปล จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ประยกุต ์
 
 
 
 

รวมสามวิชาเข้าด้วยกันเป็นหนึง่
รายวิชาให้เนื้อหากระชับและ
ทันสมัยขึ้น และปรับรหัสวิชา 
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชา ให ้
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
ภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ  การแปลระดับประโยคถึงประดับ
ย่าหน้าสั้น ๆ  การใช้พจนานุกรมเพื่อการแปล 
      Fundamental  techniques  and  procedures  in  
translation;  translating  sentences  and  short  passages  from  
English  into  Thai  and  Thai  into  English;  overview  to  
necessary  dictionary  skills 
1123202  การแปลเพื่ออาชพี             3 (2-2-5) 
     Professional  Translation 
           การแปลเรือ่งที่ยาวขึ้นในงานเขียนหลากหลายรูปแบบ  ทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
       Translation  of  extended  texts  in  various  styles;  
equal  emphasis  on  Thai – English  and  English – Thai  
translation  
1124203  การแปลขั้นสูง                      3 (2-2-5) 
     Advanced  Translation 
               การแปลงานทีซับซ้อนมากขึ้นโดยเน้นบทคัดย่อทางวิชาการ  เรื่อง
สั้น  นิยาย  โคลงบทละคร  เอกสารทางกฎหมาย 
    Translating  complex texts  with  an  emphasis  on  
excerpts  from  academic  writing,  short  stories,  novels,  poetry, 
drama,  and  legal  documents 
 
 
 
 

การแปลเข้าสู่การจัดการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ 
               Study and explore the principles and translation 
procedures, practice translation and text adaption from English to 
Thai and Thai to English, apply translation into English learning 
management 

สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
1123502  การใช้สื่อประสมในกาสอน ภาษาอังกฤษ         3 (2-2-5) 
     Analytical  English  Reading 
     การอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ความเข้าใจ  ความคิดเห็นและเจตคติ
ของผู้เขียนจากแหล่งข้อมูลทีห่ลากหลาย  เช่น  หนังสือพิมพ์  บทความ  การ
โฆษณา  บทบรรณาธกิาร  การวิพากษ์  วิจารณ์  รวมทั้งงานเขียนลักษณะต่าง 
ๆ  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 
1124502  การประเมินสื่อสอนภาษาอังกฤษ                3 (2-2-5) 
     Assessing  Exploiting  language  Teaching  Materials
     การประเมินเอกสารที่ใช้สอนในระดับต่าง ๆ  การคัดเลือกและ
บูรณาการเอกสารทีใ่ช้สอน  การปรับเอกสารหรือสื่อเพือ่ใหเ้หมาะสมกับ
เนื้อหาทีสอน 
     Evaluating  course  materials  at  various  levels;  
selection  and  integration  of  resource  materials;  developing  
suitable  material  or  media  for  the  classroom 
 
 
 
 
 

1203210  การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
              Material Development and Learning Innovations in     
              English Language Teaching 
               ศึกษา เลือก ออกแบบ พัฒนา สร้าง ใช้และประเมินสื่อและ
นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรูภ้าษาอังกฤษทีห่ลากหลาย 
               Study, select, design, develop, produce, utilize, and 
evaluate learning materials and innovations for a variety of English 
language learning. 

รวมสองวิชาเข้าด้วยกันเป็นหนึง่
รายวิชาให้เนื้อหากระชับและ
ทันสมัยขึ้น และปรับรหัสวิชา 
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชา ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
1121105  การเขียนประโยคและอุเฉท สั้น ๆ ภาษาอังกฤษ   3 (2-2-5) 
     English  Sentences  and  short  Paragraph  Writing 
              ทักษะการเขียนประโยคสั้น ๆ อนุเฉทและความเรียง  ขั้นตอนใน
การเขียนความเรียง  รวมทั้งการใช้โครงเรือ่ง  การใช้โครงสร้างทางไวยากรณ์
และศัพท์ที่จําเป็นสําหรับการเขียนประเภทต่าง ๆ 
             Short  sentence,  paragraph  and  essay  writing  skills  
and  the  processes  of  composition  including  outline  
development;  use  of  a  variety  of  sentence  structure  and  
vocabulary  in  various  types  of  writing 
1121107  การเขียนภาษาอังกฤษ สําหรับครู                3 (2-2-5) 
     English  Writing  for  Teachers 
              ศึกษา  ฝึกการเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวติประจําวัน  แผนการ
สอนภาษาอังกฤษ  บทคัดย่อ  การเขียนขอ้ความ  ป้ายประกาศ  และการ
เขียนคําอวยพรในโอกาสต่าง ๆ )การ์ดในโอกาสต่าง ๆ (  , การเขียนบันทึก
อย่างยอ่ ๆ   ,การกรอกข้อความต่าง ๆ  และรูปแบบของการเขยีนจนหมายทั้ง
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  จดหมายเชิญ  การปฏิเสธอย่างสูภาพ,

การตอบรับ  ,การสมัครงาน  ฯลฯ  
              A  study  of  everyday  practical  written,  
communicative  English :  lesson  plans,  abstracts,  messages  
(for  notice  boards)  and  written  greetings  ( postcards  for   
 
 
 
 

1203211  การเขียนเชิงวชิาการสําหรับครู ภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 
              Academic Writing for Teachers of English 
ศึกษารูปแบบ ลักษณะ และฝึกฝนการเขียนเชิงวิชาการ การเขียนรายงานทาง
วิชาการ การเขยีนบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษ 
                 Study academic formats and characteristics, and 
practice academic writing, academic report writing, and English 
academic article writing 

รวมสามวิชาเข้าด้วยกันเป็นหนึง่
รายวิชาให้เนื้อหากระชับและ
ทันสมัยขึ้น และปรับรหัสวิชา 
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชา ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
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. 
1123104  ลักษณะองค์ประกอบของการเขียนข้อความ     3 (2-2-5) 
     Features  of  Extended  Writing 
       การเขียนรูปแบบต่าง ๆ เนน้การจดัลําดับความคิดและลักษณะ
ภาษาที่ใช ้
       Writing  with  a  special  emphasis  on  organization  of 
ideas  and  thematic  development. 

- 1203212  หลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 
              Curriculum and English Learning Activities 
               วิเคราะห์หลักการ แนวคิด และจุดเน้นในการจดัการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐานและหลักสูตรภาษาองักฤษระดับต่างๆ 
ออกแบบหลักสูตรและจัดการเรียนรูท้ี่หลากหลายให้ผู้เรยีนเกดิการเรียนรู้บรรลุ
ตามเป้าหมายของหลักสูตร ฝึกปฏิบัติการวางแผน และการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  
               Analyze general principles, concepts, and essential 
issues behind the Basic Education Core Curriculum and English 
curriculum in different levels, develop and create various activities  
 
 
 
 

เพิ่มรายวิชาใหผู้้เรียนสามารถ
จัดทําหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ภาษาองักฤษ และ
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
developing learners to meet the core standards, practice lesson 
planning and English language learning management strategies 

1124501  การทดสอบและวดัผลสําหรับครูภาษาอังกฤษ    3 (3-0-6) 
    Test  and  Measurement  for  Language  Teachers 
     ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีทางภาษา  การสอนและการทดสอบ
ที่ดี  และวิธีค้นหาแบบทดสอบเพื่อทดสอบทกัษะทางภาษา  การวเิคราะห์
ข้อสอบรายข้อ  ประเภทของการประเมินผลผู้เรียน  การประเมินผลตาม
สภาพจริง  ปรชัญาการกําหนดค่าระดับคะแนน  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 

1203313  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
              English Language Assessment 
               ศึกษาทฤษฎีการวดัและการประเมินผลการเรยีนรู้ภาษาองักฤษ 
แนวโน้มในการวัดและประเมินผล การหาคุณภาพเครื่องมอื ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีในการทดสอบภาษา พัฒนา ทดลองใช้ และวิเคราะห์เครื่องมอื
ประเมินผลในการจัดการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ 
               Study theories in language testing and assessment, new 
approaches to language testing and assessment, test design and 
their validation, advances in language testing technology, develop 
skills in designing, trialing and analyzing assessment instruments in 
English learning context 

 

- 1203314  การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสาํหรับ        3(2-2-5) 
              ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
              English Language Learning Management for the 21 st-  
              century Learners 
               ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และรูปแบบการจดัการเรยีนรู้ภาษาองักฤษ 
 
 
 
 

เพิ่มรายวิชาใหผู้้เรียนสามารถ
จัดการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษให้
ทันสมัยในศตวรรษที่ 21 และ
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร ์
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
สําหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้เชงิรกุ และจัด
ค่ายภาษาอังกฤษ  
               Study theories, principles, and approaches of English 
language learning management for the 21st-century learners, learn 
various techniques for active learning management and organizing 
English camps 
 
 

และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 

1125505  การศึกษาเอกเทศ      3 (180 ) 
     Independent  Study 
     ทักษะพื้นฐานในการวิจัย  การรวบรวมข้อมลูจากแหล่งต่าง ๆ  
การอภิปรายหัวข้องานวิจัย  การเตรียมโครงการวิจัย  การดําเนินการตาม
กระบวนการวจิยัและการนําเสนอ 
    Basic  research  skills  including  collecting  information  
from  various  sources;  discussion  of  project  topics  and  
presentation 
 

1203315  การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษา อังกฤษ       3(2-2-5) 
              Research in English Language Teaching 
               ศึกษาระเบียบวิธีวจิัยที่เกี่ยวกับการสอนภาษาองักฤษ สืบค้นข้อมลู 
เรียบเรียง ดําเนนิการวจิัย นําเสนอข้อมูลและเผยแพร่ผลงานวิจยัได้อย่างเป็น
ระบบและถูกตอ้งตามรูปแบบวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ 
               Study research methodology in English language 
teaching, search for information, organize, conduct research, 
prepare and publish research report systematically and accurately 
based on research in English language teaching 

ปรับเนื้อหารายวิชาใหก้ระชับ
ทันสมัย ปรับแก้รหัสวิชา ชือ่วชิา 
คําอธิบายรายวชิา ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 

1122303 วรรณกรรมอังกฤษสําหรับเด็ก              3(3-0-6) 
    Children  English  Literature 
   วรรณกรรมสําหรับเดก็  นิทานพื้นบ้าน  เทพนิยาย  ปริศนาคําทาย 
 
 
 
 

1203316  การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ       3(2-2-5) 
              การคิดด้วยวรรณกรรมสําหรับเด็ก 
               Learning Management for Thinking Skill  
 
 
 
 

ปรับเนื้อหาวิชาให้กระชับและ
ทันสมัย ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา
และคําอธิบายรายวิชา ให ้
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
เพลงกล่อมเด็ก  เพลงเดก็  บทกวีสําหรับเด็กและนิทาน  องค์ประกอบสําคัญ
ในวรรณกรรมสําหรับเดก็และตัวอย่างวรรณกรรมสําหรับเด็ก 
   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 - 

Development through Children Literature 
               ศึกษาและวิเคราะห์วรรณกรรมสําหรับเดก็ ระบุและอธิบาย
องค์ประกอบ ประเภท ลักษณะเฉพาะ ใช้วรรณกรรมสําหรับเดก็ในการจดัการ
เรียนรู้ภาษาองักฤษควบคู่กับทกัษะการคิด 
               Study and analyze children’s literature, identify and 
explain elements, types, and characteristics of children’s literature, 
use children’s literature in teaching English to develop thinking 
skills 
 

สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 

1124903  การสัมมนาการสอนภาษา อังกฤษ 3 (3-0-6) 
     Seminar  in  Teaching  English 
      หวัข้อหรือประเด็นการสอนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการฝึกสอน  
การอภิปรายปญัหาที่พบและแก้ไขปัญหา 
    Topics  of  interest  to  trainees  related   to  English  
teaching  practice;  discussion  of  common  problems  and  
approaches  for  solving  them 

1203317  สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ                      3(2-2-5) 
              Seminar in English Language Teaching 
               ศึกษาแนวโน้มและประเด็นการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน ร่วม
แลกเปลี่ยนประสบการณท์ี่ได้จากการฝึกปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา และจัด
กิจกรรมการเรยีนรู้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของผู้เรยีน 
              Study current trends and issues of English language 
learning management, exchange and reflect on Internship’s 
experiences, and how to design English classroom activities to 
meet learners’ needs, potentials, and contexts 
 
 
 
 
 
 

ปรับเนื้อหาวิชาให้กระชับและ
ทันสมัย ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา
และคําอธิบายรายวิชา ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
1124902  ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา ทักษะ 3 (2-2-5) 
     Skills  Development  through  English  Camp 
   ทักษะภาษาในบรรยากาศนอกชั้นเรยีน  การใช้ภาษากับเจ้าของ
ภาษาและผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาในสถานการณ์จริง  และเรียนรูว้ิธีจัดค่าย
ภาษา 
    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 

- ตัดออก 

- 1203318  การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับ                   3(2-2-5) 
              การพัฒนาองค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ  
              Integration of Academic Reading and Development    
              of English Teachers Association 
               ศึกษาและฝึกทักษะการอ่านเชงิวชิาการ อภิปรายประเด็นสําคัญที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูภาษาองักฤษและการจดัการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรวิชาชีพ 
               Study and practice academic reading skills, discuss 
about English teachers’ professional and English language teaching 
management, exchange and transfer knowledge within a 
professional community 
 
 
 
 

เพิ่มรายวิชาใหผู้้เรียนสามารถ
บูรณาการการอา่นเชิงวิชาการ
เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษ และสอดคล้องกบั
มาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญา
ตรีสาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
1122104  การสื่อสารทางวัฒนธรรม                  3 (3-0-6) 
     Intercultural  Communication 
          มโนทัศน์เกีย่วกับการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  ทฤษฎีการ
สื่อสาร  การสื่อสารแบบอวจนะและอวจนะ  กลยุทธก์ารสื่อสารในประเทศ
ต่าง ๆ ที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน  กลยทุธ์เพือ่ใหก้ารสื่อสารมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
    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 
1124904  การศึกษาภาษาอังกฤษใน                         3 (3-0-6) 
               ประเทศทีพู่ดภาษาอังกฤษ  
     Study  Visit  to  an  English – Speaking  Country 
             ประสบการณ์ในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ  การศึกษา
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา  และการเขา้ร่วมกจิกรรทางวัฒนธรรม  

)ระยะเวลา  3  สัปดาห์  25  ชั่วโมง  โดยเรียนในชั้นเรยีน  10  ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์  เข้าร่วมกิจกรรมทางวฒันธรรม 15  ชั่วโมงต่อสัปดาห(์ 
     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   
 
 
 
 

1203319  วัฒนธรรมโลกสําหรับครูภาษาอังกฤษ              3(2-2-5) 
               World Cultures for Teachers of English 
               ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ วัฒนธรรมของตนเอง และวัฒนธรรม
ของสังคมโลก มีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนในการส่งเสริมและเผยแพร่
วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนผ่านการทําโครงงาน มสี่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทางวิชาชีพและสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพของครผูู้สอน
ภาษาอังกฤษตามการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกและบนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม 
              Study, analyze, compare local cultures and the world 
society, collaborate with guardians and community to promote 
and publish local cultures through project implementation and 
participate in exchanging professional experiences and establishing 
English teacher professional networks based on the world change 
and the cultural differences 

รวมสามวิชาเข้าด้วยกันเป็นหนึง่
รายวิชาให้เนื้อหากระชับและ
ทันสมัยขึ้น และปรับรหัสวิชา 
ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชา ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
hours  in  the  classroom,  15  hours  per  week  in  cultural  
activities). 
1122401  ภูมิหลังและวัฒนธรรม อังกฤษ                 3(2-2-5) 
              English Background and Cultures 
              ภูมิหลังและวัฒนธรรมของประเทศอังกฤษในด้านประวัติศาสตร์ 
ศาสนา การเมือง สังคม รูปแบบการดําเนินชีวติ ครอบครัว เทคโนโลยี 
ศิลปวัฒนธรรม วันหยุดและเทศกาลต่างๆ 
              Background and cultures of British in history, religion, 
politics, social systems, lifestyles, the family, technology, arts and 
culture, holidays and festivals 
 
1124901  ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบ มาตรฐาน          3 (2-2-5) 
     English  for  Standardized  Testing 
         ฝึกความเข้าใจในการฟัง  โครงสร้างไวยากรณ์  ความสามารถใน
การเขียน  ความเข้าใจในการอา่นและคําศัพท์  เพื่อเตรียมตวัทดสอบ
มาตรฐานเพื่อศึกษาตอ่  หรอืเพื่อสมัครงาน 
     Listening  comprehension,  grammatical  structure;  
writing  ability;  reading  comprehension  and  vocabulary;  
preparation  for  taking  standardized  English  tests for  advanced 
study,  or  for  job  application 
 
 
 
 

1203320  ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน              3(2-2-5) 
              English for Language Proficiency Tests 
               ศึกษาเทคนิคการทาํแบบทดสอบมาตรฐานภาษาองักฤษ เช่น 
TOEFL IELTS และ TOEIC  และฝึกทําแบบทดสอบเพื่อให้มีสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ B2 
               Study various techniques needed for English proficiency 
tests, such as TOEFL, IELTS and TOEIC, do a variety of relevant 
tests to prepare learners for level B๒ in CEFR 

ปรับเนื้อหาวิชาให้กระชับและ
ทันสมัย ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา
และคําอธิบายรายวิชา ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
1122103  วาทการภาษาอังกฤษ                     3(2-2-5) 
              English Speeches 
               การเตรียมการพูดและการนําเสนอสุนทรพจน์เพือ่จุดมุ่งหมาย
ต่างๆ วธิีการ นาํเสนอทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การใช้สํานวน
เฉพาะ และมารยาททางสังคมในการพดูในที่ชมุชน กลวิธีการใช้ภาษาเพือ่
ดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง การเปลี่ยนประเด็นการพดู การตอบข้อซักถามและ
ข้อคิดเห็น การใช้สื่อและโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
               Preparation and presentation of speeches for different 
purposes; formal or informal presentation; common expressions 
and social etiquette in public speaking; changing topics, questions 
and comments; use of visual aids and computer media 

1203421  วาทการภาษาอังกฤษ                     3(2-2-5) 
              English Speeches 
               การเตรียมการพูดและการนําเสนอสุนทรพจน์เพือ่จุดมุ่งหมายต่างๆ 
วิธีการ นําเสนอทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การใช้สํานวนเฉพาะ 
และมารยาททางสังคมในการพดูในที่ชุมชน กลวิธีการใช้ภาษาเพื่อดึงดูดความ
สนใจของผู้ฟัง การเปลี่ยนประเด็นการพูด การตอบข้อซักถามและข้อคิดเหน็ 
การใช้สื่อและโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
               Preparation and presentation of speeches for different 
purposes; formal or informal presentation; common expressions 
and social etiquette in public speaking; changing topics, questions 
and comments; use of visual aids and computer media. 
 

ปรับรหัสวิชา ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญา
ตรีสาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 

1054904  หลกัและวธิีการสอนภาษา                 3 (2-2-5) 
              อังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ   
     Principles  and  Methods  in  Teaching  English as  a 
              Foreign  Language 
      ศึกษาหลักการเรยีนรู้ภาษา  เทคนิค  และวิธีการสอนภาษา  
หลักสูตรภาษาอังกฤษ  การวางแผนการสอน  และการจัดการกิจกรรมต่าง ๆ 
ในห้องเรยีนภาษาอังกฤษ 
     Principle  of  language  learning,  language  teaching   
 
 
 
 

1203422  หลกัและวธิีการสอนภาษาอังกฤษ                    3(2-2-5) 
               เป็นภาษาต่างประเทศ 
               Principles and Methods in Teaching English as a  
               Foreign Language 
               ศึกษาหลักการเรียนรู้ภาษา  เทคนิค  และวิธีการสอนภาษา  
หลักสูตรภาษาอังกฤษ  การวางแผนการสอน  และการจัดการกิจกรรมต่าง ๆ 
ในห้องเรยีนภาษาอังกฤษ 
               Principle  of  language  learning,  language  teaching   
 
 
 
 

ปรับรหัสวิชา ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญา
ตรีสาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
method  and  technique,  English  language  curriculum,  lesson  
planning,  and  management  of  English  classroom  activities 

method  and  technique,  English  language  curriculum,  lesson  
planning,  and  management  of  English  classroom  activities. 

1023503  วิธสีอนสําหรับครูภาษา อังกฤษ        3 (2-2-5) 
     Basic  Methodology  for  English  Language        
              Teachers 
       หลักการสอนภาษาสําหรับประถม  และระดับกลางการฝึกสอน
ในชั้นเรยีน  กับเพื่อนรว่มชั้น  หรือกับนักเรียนรุ่นน้อง  เรียนรูก้ารบริหาร
จัดการการเรยีนการสอนในหอ้งเรียน 
     Principles  of  language  teaching  at  primary  and  
lower  intermediate  levels,  peer  teaching  of  classmates  or  
younger  learners,  classroom  organization  and  management  
skills 

- ตัดออก 

1124101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                       3 (2-2-5) 
               ในบริบทของอาเซียน   
     English  for  Communication  in  ASEAN  Contexts 
     การพัฒนาศักยภาพด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในบริบท
อาเซียน  โดยการสนทนาในหัวข้อต่าง ๆ รวมถงึด้านภูมิศาสตร ์ 
ประวัติศาสตร์  วิถีชีวิต  วัฒนธรรม  ลักษณะทีส่ําคัญ  เหตุการณ์ปัจจุบัน  
และสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว 
    Developing  listening  and  speaking  proficiency  in   
 
 
 
 

1203423  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบท          3(2-2-5) 
              ของอาเซยีน 
              English for Communication in ASEAN Contexts 
              การพัฒนาศักยภาพด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในบริบท
อาเซียน  โดยการสนทนาในหัวข้อต่าง ๆ รวมถงึด้านภูมิศาสตร ์ ประวัติศาสตร ์ 
วิถีชีวิต  วัฒนธรรม  ลักษณะทีส่ําคัญ  เหตุการณ์ปัจจุบัน  และสิ่งที่ดึงดูดความ
สนใจของนักท่องเทีย่ว 
               Developing  listening  and  speaking  proficiency  in   
 
 
 
 

ปรับรหัสวิชา ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญา
ตรีสาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (เดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (ใหม่) เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
English  for  ASEAN  Contexts  through  conversation  about  
various  topics,  including  geography,  history,  way  of  life,  
culture,  outstanding  characteristics,  current  events  and  
tourists  attractions 

English  for  ASEAN  Contexts  through  conversation  about  
various  topics,  including  geography,  history,  way  of  life,  
culture,  outstanding  characteristics,  current  events  and  tourists 
attractions. 

 
 
 
 
 
 
 
 




