
 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ (5 ป) 

(หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ. 2557) 
 

                     ช่ือสถาบันอุดมศกึษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

                      คณะ     ครุศาสตร    
 

หมวดท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร  

1)  รหัสหลักสูตร   0030   / รหัสสาขาวชิา  0576 
      

2) ช่ือหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย        :   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ชื่อภาษาอังกฤษ      :   Bachelor of Education Program in English 
 

2. ช่ือปรญิญา  

ชื่อเต็มภาษาไทย      :   ครุศาสตรบัณฑติ  (ภาษาอังกฤษ)  

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Education (English)  
 

ชื่อยอภาษาไทย       :   ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

ชื่อยอภาษาอังกฤษ   :   B.Ed.  (English)  
 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1  หลักสูตร  

         3.1.1  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร  

         หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ผูสาํเรจ็การศกึษา        

                ตองเรยีนไมนอยกวา  171  หนวยกติ  
 

   3.1.2   โครงสรางของหลักสูตร  

        หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ    สาขาวชิาภาษาอังกฤษ ประกอบดวยสดัสวนหนวยกติ 

      แตละหมวดวิชาและแตละกลุมวิชา ดังนี้  
3  

    



 

 

  3.1.3  รายวชิา  

   1)  หมวดวชิาการศกึษาทัว่ไป ตองเรยีนทุกกลุมวิชาไมนอยกวา    30     หนวยกติ 

                  2)  หมวดวชิาเฉพาะดาน          เรยีนไมนอยกวา     135   หนวยกติ 

           2.1  กลุมวชิาชีพครู            เรยีนไมนอยกวา       54   หนยวกติ 

                               2.1.1  วชิาชีพครบูังคบั    เรยีน   36  หนวยกติ 
 

1005101 ทักษะทางภาษาสําหรับครู 

(Language Skills for Teacher) 

3(2-2-5) 

1012406 กฎหมายทางการศกึษา 

(Educational Law) 

3(2-2-5) 

1015106 การศกึษาและความเปนคร ู

(Education and Being a Professional Teacher) 

3(2-2-5) 

1015108 การประกันคุณภาพการศกึษา  

(Educational Quality Assurance) 

3(2-2-5) 

1025201 หลักสูตรและการจดัการการศกึษา 

(Curriculum and Educational Management) 

3(2-2-5) 

1025301 การจัดการเรยีนรู 

(Learning Management) 

3(2-2-5) 

1035101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู 

(Innovation and Information Technology for Teacher) 

3(2-2-5) 

1045101 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู 

(Learning  Assessment and Evaluation) 

3(2-2-5) 

1045411 การวิจัยทางการศกึษา 

(Educational Research) 

3(2-2-5) 

1055106 จติวิทยาประยุกตสําหรับครู 

(Applied Psychology for Teacher) 

3(2-2-5) 

1055107 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู  

(Languages and Cultures for Teachers) 

3(2-2-5) 

1065106 การบรหิารจัดการในหองเรยีน 

(Classroom Management) 

3(2-2-5) 



 

 

 

                2.1.2  วชิาชีพครูเลอืก  เรยีนไมนอยกวา     4    หนวยกิต 
 

1001101 ผูกํากับลกูเสอื-เนตรนารสีาํรอง ข้ันความรูเบ้ืองตน 

(Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training Course)

2(1-2-3) 

1002101 ผูกํากับลกูเสอื-เนตรนารสีามัญ ข้ันความรูเบ้ืองตน 

(Scouts  and  Girl  Guides  Basic  Unit  Leader Training  Course) 

2(1-2-3) 

1003101 ผูกํากับลกูเสอื-เนตรนารสีามัญรุนใหญ ขัน้ความรูเบ้ืองตน 

(Senior  Boy Scouts  and  Girl  Guides  Basic  Unit  Leader  Training  Course) 

2(1-2-3) 

1004101 การจัดการแหลงการเรยีนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 

(Learning Resources and Local Wisdom Studies Management) 

2(1-2-3) 

 

1004601 การพัฒนาทักษะการคิด 

(Developing Logical and Analytical Thinking Skills) 

2(1-2-3) 

1012102 กจิกรรมยามวางเพื่อการศกึษา 

(Leisure Time Activity in Education) 

2(1-2-3) 

1013204 กจิกรรมการศกึษาเพื่อทองถิ่น  

(Educational Activity for Local) 

2(1-2-3) 

1013504 การศกึษาทางเลอืก 

(Alternative Education) 

2(2-0-4) 

1015901 สัมมนาทางการศกึษา 

(Seminar in Education) 

3(2-2-5) 

1022302 การสอนซอมเสรมิ 

(Remedial Teaching) 

2(1-2-3) 

1022501 เทคนคิการปกครองชัน้เรยีน 

(Classroom Management Techniques)      

2(2-0-4) 

1023201 กจิกรรมรวมหลกัสตูร 

(Co-curriculum Activity) 

2(1-2-3) 

1023210 การพัฒนาหลักสูตรทองถิน่ 

(Curriculum Development for Local) 

 

2(1-2-3) 



 

 

1023301 ทักษะและเทคนคิการสอน 

(Teaching Skills and Techniques of Teaching)         

2(1-2-3) 

1023302 การนเิทศการศกึษา 

(Educational Supervision)                

2(1-2-3) 

1024606 ทักษะการสอนสําหรับครูภาษาอังกฤษ  

(Teaching Skills for English Language Teachers)  

3(2-2-5) 

1024616 หลักสูตรและการจดัการเรยีนรูวิชาภาษาอังกฤษ 

(Curriculum and Learning Management in English Language) 

2(1-2-3) 

1031204 การใชสื่อมวลชนเพื่อการศกึษา 

(Utilization of Mass Media in Education)   

2(2-0-4) 

1032502 การสรางสื่อการเรยีนการสอน 

(Media Construction) 

2(1-2-3) 

1034101 การศกึษาโดยระบบสื่อทางไกล 

(Telecommunications and Distance Learning) 

2(2-0-4) 

1043107 การประเมินผลการเรยีนดานการปฏิบัต ิ

(Performance Evaluation) 

2(1-2-3) 

1044105 การวิเคราะหและประเมินโครงการ 

(Project Analysis and Project Evaluation) 

2(1-2-3) 

1044201 การสรางแบบทดสอบวดัความถนัด 

(Aptitude Test Construction) 

3(2-2-5) 

1051103 จติวิทยาวัยเดก็ 

(Child Psychology)                

2(2-0-4) 

1052301 มนุษยสัมพันธสาํหรับครู 

(Human Relations for Teachers) 

2(2-0-4) 

1053101 ความคิดสรางสรรค 

(Creative Thinking) 

2(2-0-4) 

1053501 จติวิทยาการแนะแนวเดก็วัยรุน 

(Adolescence Guidance Psychology) 

3(3-0-6) 

1053502 จติวิทยาการแนะแนว 

(Guidance Psychology) 

2(2-0-4) 



 

 

1053603 เครื่องมือและเทคนคิการแนะแนว 

(Tools and Techniques in Guidance) 

2(2-0-4) 

1061101 หลักการบรหิารการศกึษา 

(Principles of Educational Administration)               

3(3-0-6) 

1061103 พฤตกิรรมผูนาํทางการศกึษา 

(Education Leaders Behavior) 

2(2-0-4) 

1062104 คุณธรรมสําหรับผูบรหิาร 

(Ethics for Administrators) 

2(2-0-4) 

1085601 การศกึษาแบบเรยีนรวม 

(Inclusive Education) 

3(2-2-5) 

 

2.1.3  กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชพี  เรยีน   14    หนวยกติ/ชั่วโมงปฏิบัต ิ

              1) การฝกปฏบิัติวชิาชีพระหวางเรยีน  

1005809 การฝกปฏิบัตวิชิาชพีครูระหวางเรยีน 1 

(Professional  Experience  1) 

1(60) 

1005810 การฝกปฏิบัตวิชิาชพีครูระหวางเรยีน 2 

(Professional  Experience  2) 

 

1(60) 

             2)  การฝกประสบการณวชิาชีพเต็มเวลา 1 ป (2 ภาคเรยีน ตอเนื่อง)                

                  การปฏบิัตกิารสอนในสถานศกึษา  

 

1005811 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษา 1 

(Teaching Internship 1) 

6(480) 

1005812 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษา 2 

(Teaching Internship 2) 

6(480) 

 

 

 

            



 

 

           2.2  กลุมวชิาเอก     เรยีนไมนอยกวา    81  หนวยกติ 

                 2.2.1  วชิาเอกภาษาองักฤษ เรยีน    69   หนวยกติ      
 

 

1553108 การเขียนเชงิวิชาการ                                     3(2-2-5) 

1531101 ภาษาศาสตรเบ้ืองตน                                                    

(Introduction to Linguistics) 

3(3-0-6) 

1551101 การฟงและการพูด 1                                                   

(Listening and Speaking 1) 

3(2-2-5) 

1551102 การฟงและการพูด 2                                                  

(Listening and Speaking 2) 

3(2-2-5) 

1551133 ระบบไวยากรณภาษาอังกฤษ 1                                      

(English Structure 1)   

3(3-0-6) 

1551134 ระบบไวยากรณภาษาอังกฤษ 2                                                            

(English Structure 2)   

3(3-0-6) 

 

1551135 สัทศาสตรสาํหรับครูภาษาอังกฤษ                                                                 

(Phonetics for English Teaching) 

3(2-2-5) 

1552204 การอานเพ่ือความเขาใจ                                        

(Reading for Comprehension) 

3(3-0-6) 

1552205 การเขยีนเบ้ืองตน                                                       

(Basic of Writing) 

3(2-2-5) 

1552206 การเรยีนรูภาษาอังกฤษ                                                             

(English Language Acquisition) 

3(3-0-6) 

 

1552207 การแปลเพ่ือชวิีต 1  

(Translation in Daily Life 1)                 

3(2-2-5) 

1552208 การแปลเพ่ือชวิีต 2  

(Translation in Daily Life 2)                                    

3(2-2-5) 

1552402 ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของประเทศเจาของภาษา           

(Socio-Culture of English-Speaking Countries) 

3(3-0-6) 

1553107 การอานเชงิวิชาการ                                            

(Academic Reading) 

3(2-2-5) 



 

 

 (Academic Writing) 

1553201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรยีนรูประชาคมอาเซยีน 

(English for ASEAN Studies) 

3(3-0-6) 

1553202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนาํเสนองาน                                

(English for Oral Presentation)    

3(2-2-5) 

1553404 การสื่อสารขามวัฒนธรรม  

(Cross Cultural Communication)                                   

3(3-0-6) 

1554103 ภาษาอังกฤษสําหรับกลุมสาระการเรยีนรูอ่ืน                          

(English for other Fields of study) 

3(3-0-6) 

1554306 วรรณกรรมอังกฤษและอเมรกิัน                                 

(English and American Literature) 

3(3-0-6) 

1554307 ภาษาอังกฤษในสื่อ                                                            

(English in the Media) 

3(3-0-6) 

1554308 วรรณกรรมสาํหรับเดก็และเยาวชน                                    

(Children’s Literature) 

3(3-0-6) 

1554709 การพัฒนาและประเมินนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ              

(Development and Evaluating Teaching Innovation) 

3(2-2-5) 

1554805 การศกึษาอิสระ 

(Independent Studies)      

3(2-2-5) 

            

   2.2.2 วชิาการสอนภาษาอังกฤษ      เรยีน  6 หนวยกติ    

1553707 การประเมินการเรยีนรูภาษาอังกฤษ 

(Language Learning Assessment) 

3(2-2-5) 

1553708 ทฤษฎีและการฝกสอนภาษาอังกฤษ 

(Theories and Practice in English Teaching)  

3(2-2-5) 

               

               

                      

           



 

 

                                   2.2.3  วชิาเลือก   เรยีน  6  หนวยกติ 

1551136 ภาษาศาสตรเพ่ือพัฒนาทกัษะการอาน    

(Linguistics for Reading Skills Development) 

3(3-0-6) 

1552111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน    

(English for Standardized Tests) 

3(2-2-5) 

 

                                      

     3) หมวดวชิาเลือกเสร ี  เรยีนไมนอยกวา  6  หนวยกติ 
 

           ใหเลอืกเรยีนรายวชิาใด ๆ ในหลักสตูรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  โดยไมซ้ํากับรายวิชาท่ี

เคยเรยีนมาแลว  และตองไมเปนรายวิชาท่ีกาํหนดใหเรยีนโดยไมนับหนวยกติรวม  ในเกณฑการสําเร็จ

ของหลกัสตูรนี้ 



 

 

 3.1.5  คําอธิบายรายวชิา  

1) หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป 

1.1  กลุมวชิาภาษาและการส่ือสาร 
 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1500112        ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและการสืบคน                              3(2-2-5)  

                (Thai for Communication and  Information  Retrieval) 

       การพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใหเห็นความสําคัญของภาษาไทยท่ีเปนเครื่องมือ 

การสื่อสารและการสืบคนสารตาง ๆ จากทรัพยากรสารนิเทศ  การสรุปการตีความ 

การขยายความและการนําเสนอผลการสืบคน  จากสารท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน    

โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา 
 

           Development of Thai language skills in recognition of Thai language for 

communication and information retrievals from various sources; conclusion, interpretation 

and presentation of the findings relating to daily life focusing on process of integrated 

language skills. 

 

1500113        ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1                                                    3(2-2-5) 

             (Foundation of English 1) 
 

            การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  (การฟง การพูด การอานและ 

การเขียน) เพื่อเพิ่มศักยภาพการใชภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในบรบิททางวิชาการและสังคม 
 

           Development of communicative English language skills (listening, speaking,  

reading and writing) to enable students to function effectively in a basic range of  

academic and social contexts. 

 

 

 

 



 

 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1500114   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2                                                   3(2-2-5) 

             (Foundation of English 2) 

                   วชิาท่ีตองเรยีนมากอน: 1500112 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1  

            การพัฒนาทักษะภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ  การใช 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานข้ันสูงในบรบิททางวิชาการและสังคม 

           Further development of communicative English language skills to  

enable students to function effectively in more advanced range of academic  

and social contexts. 

               

1500115   ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ                                                 3(2-2-5) 

              (English for Academic Purposes) 

           การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่หลากหลาย  เชื่อมโยงเนื้อหา 

ภาษาอังกฤษท่ัวไปและภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในสาขาท่ีเรียนกับทักษะการเรียน 

ภาษาอังกฤษ  การฝกใชภาษาอังกฤษเพ่ือเปนเครื่องมือในการศกึษาดวยตนเองและ 

งานวิจัยในสาขาเฉพาะทาง 

           Development of integrated communicative English language skills bridging  

the gap between general English and academic English needed it the learner’s field. 

Study skills for English language learning. Practice in utilizing English as a tool for  

individual study and research on a particular field of study. 

 

1500116    การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                 3(2-2-5)               

                    (Reading Practice of English) 

             เทคนคิการอาน และฝกอานบทความท่ีหลากหลาย รวมท้ังหนงัสอือางอิง 

ตาง ๆ 
 

                                   Reading techniques and practice reading passages of different types including 

external books.   



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1500117    การเขยีนข้ันพ้ืนฐานภาษาองักฤษ                                       3(2-2-5) 

              (Basic Writing of English)  

                      ฝกเขียนประโยคตาง ๆ ท่ีใชหลกัไวยากรณอยางถูกตอง 
 

                              Students practice writing sentence and using the correct grammar.  
 

1500118    ทักษะการพูดข้ันพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ                                 3(2-2-5) 

                   (Basic Oral Skills of English)  
 

            ฝกทักษะการพูด  การฟง  ท่ีเนนการออกเสยีงหนัก เบาของคาํและประโยค 

อยางถูกตอง  ฝกฟงและพูดบทสนทนาข้ันพ้ืนฐานตาง ๆ 
 

            Students practice oral-aural skills with emphasis on the basic stress  

patterns  of words and sentences and practice listening and speaking simple   

dialogues. 

 

1561110    ภาษาญี่ปุนเบื้องตน                                                         3(2-2-5)                                                            

                  (Japanese for beginners) 

                       ฝกทักษะ 4 ทักษะ อยางบูรณาการ  โดยฝกทักษะการฟง  การออกเสยีงและ 

การพูดขั้นพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน  ฝกทักษะการเขียนประโยคงาย ๆ ฝกทักษะ 

การอานขอความสัน้ ๆ และคาํศัพทท่ีใชในชวิีตประจําวัน  รวมท้ังศกึษาและฝกตัวอักษร   

ฮริางานะ  คาตะคานะ และตัวอักษรคันจ ิ ระดับตน  ประมาณ 40 ตัว 
 

          Practice of four integrated language skills focusing on listening, pronunciation and 

basic speaking skill in daily life, practice of simple sentence writing skill, reading of short 

passages, vocabulary using in daily life, including study and practice of forty basic letters 

of Hirangana, Khatakhana and Kunji. 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธบิายรายวชิา                    หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1571115    ภาษาจนีเบื้องตน                                                           3(2-2-5) 

                  (Chinese for Beginners) 

           ระบบสัทศาสตรอักษรภาษาจนีกลาง  และหลกัเบื้องตนของตัวอักษรจนีฝกอาน 

ศัพท  วล ี ประโยคและขอความอยางงาย   ศกึษาและฝกเขียนโครงสรางพ้ืนฐานของรูป 

ประโยคท่ีสัน้และงาย  ตลอดจนศกึษาและฝกการใชพจนานุกรม  จนี-ไทย และไทย-จนี 
 

             Mandarin Chinese phonetics and introduction to Chinese letters, practice of 

reading vocabulary, phrases, simple sentences and messages, study and practice of 

basic Chinese structure writing including study and practice of using a Chinese dictionary, 

Chinese-Thai and Thai-Chinese dictionaries. 

 

1581107 ภาษามาเลยเบือ้งตน                       3(2-2-5) 

                    (Malay for Beginners)   

              ควรฝกทักษะท้ัง  4   อยางบรูณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน 

เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชวีติประจําวัน  ไดแก การทักทาย  การแนะนาํตน การบอกเวลา  

การซื้อของ  เปนตน การฝกอานขอความสัน้ ๆ  สามารถสรุปและตอบคําถามได   การเขียน

ประโยคงาย ๆ  ได  

      Practice of four integrated language skills, study on basic Malay structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, making 

conclusion and answering questions and simple Malay sentence writing. 
 

1661108 ภาษาเกาหลีเบื้องตน                  3(2-2-5) 

  (Korean for Beginners) 

             ฝกทักษะทัง้  4  อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพ้ืนฐานเนน 

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวีติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว   การบอกเวลา    

การซื้อของ  เปนตน  การฝกอานขอความสัน้ๆ  สามารถสรุปและตอบคําถามได  การ- 

เขียนประโยคงายๆ  ได 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธบิายรายวชิา                    หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

             Practice of four integrated language skills, study on basic Korean structures and 

grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion including answering questions and simple Korean sentence writing. 
 

1671104 ภาษาลาวเบื้องตน         3(2-2-5) 

  (Lao for Beginners) 

                         ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ   ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน   

                    เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจาํวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตวั  การบอกเวลา   

การซื้อของเปนตน  การอานฝกอานขอความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ  ได 
 

Practice of four integrated language skills, study on basic Lao structures and 

grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Lao sentence writing. 

 

1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน          3(2-2-5) 

  (Khmer for Beginners) 

                ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน     

                     เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวนั  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตัว  การบอกเวลา   

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ  สามารถสรุปและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

 

      Practice of four integrated language skills, study on basic Khmer structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, making 

conclusion and answering questions and simple Khmer sentence writing. 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธบิายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1691103 ภาษาพมาเบือ้งตน                 3(2-2-5) 

  (Myanmar for Beginners) 

  ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐานเนนฝก 

บทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา   

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Myanmar structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Myanmar sentence writing. 
 

1711108          ภาษาเวยีดนามเบือ้งตน                                                 3(2-2-5) 

                    (Vietnamese for Beginners) 

                                 ฝกทักษะทัง้ 4  อยางบูรณาการ   ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ 

พ้ืนฐาน เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวีติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว     

การบอกเวลา  การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสั้น ๆ  สามารถสรุป 

และตอบคําถามได  การเขยีนประโยคงาย ๆ  ได 
 

Practice of four integrated language skills, study on basic Vietnamese 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, 

making introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Vietnamese sentence writing. 

 

1741101         ภาษาอนิโดนเีซยีเบือ้งตน                                                 3(2-2-5) 

                    (Bahasa Indonesia  for Beginners)  

           ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ   ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพ้ืนฐานเนน 

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวีติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา   

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ   สามารถสรุปและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธบิายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

             Practice of four integrated language skills, study on basic  Indonesia  structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making  

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, making  

conclusion and answering questions and simple Indonesia  sentence writing 
 

        1.2  กลุมวชิามนุษยศาสตร 
 

2522203        คุณธรรม นําความรู                         3(2-2-5)    

                     (Knowledge Led Morality) 

                                ความคิดรวบยอดเชงิวสิัยทัศน  ทฤษฏี  หลักการ  กระบวนการและยุทธศาสตร  การ 

พัฒนาการเรยีนรูของมนุษย  การคดิเชงิสรางสรรค  การพัฒนาสุขภาพกายและจติใจ  สตปิญญา 

ภาคภูมิใจในความเปนไทย  สํานกึในหนาท่ีพลเมืองดี  มีคุณธรรมนาํความรู  จริยธรรมและ 

วัฒนธรรมในการดาํรงชวีติ  มีคุณภาพชวิีตท่ีดมีีศกัดิ์ศรขีองความเปนมนุษยรับผดิชอบตอบาน 

เมือง  สรางสาํนกึในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอมและพลังงาน  รูจกัการพ่ึงพา 

ตนเอง  ใฝรูและเรยีนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องบูรณาการทฤษฏีสูการปฏบัิตไิด 
 

Concepts of vision, theories, principles; process and strategies for learning 

development; creative thinking; intellectual, physical and mental development; being 

proud of Thai citizens; being aware of good citizenship; Thai citizens with knowledge led 

by morality and culture for living, good quality of life; responsibility for society; being 

aware of natural resources and energy conservation; self-sufficiency; regular self-study; 

and integration of theories into practice. 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1500104 ความจรงิของชีวติ        3(3-0-6) 

  (Meaning of Life) 

           ใหเขาใจถงึการศกึษาความจรงิของชวิีต  ความหมายของชวีติ  การดาํรงชวิีตในสังคม 

ปจจุบันและโลกยุควิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การนําเอาความจรงิตามหลักศาสน 

ธรรมและหลกัวิถพีทุธ  ไปประยุกตใชในการแกปญหาและพัฒนาปญญา  ชวีติและสังคม การ 

พัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรมตามหลักศาสนธรรมชวีติท่ีมีสันตสิขุ  และสังคมท่ีมสีันตภิาพ 
 

             Understanding a study on meaning of life, definition, living in present society 

including in science and information technology era, application of Buddhism doctrine and   

Buddhism principles for problem solutions and development of intellect, life and society, 

development of morality and ethnics based on the Buddhism doctrine for peaceful society. 

 

1500111         สุขภาวะในการดําเนนิชีวติ                                               3(3-0-6) 

                    (Well-being for Living) 

            ความหมายและขอบขายของเพศศกึษา  ความสําคัญและความจําเปนในการเรยีน 

เพศศกึษา  ความรูเรื่องเพศวิถแีละองคประกอบเรื่องเพศ  พัฒนาการของมนุษยสัมพันธภาพ 

ทางเพศ  ทักษะสวนบุคคล  พฤตกิรรมทางเพศและการแสดงออกสุขภาพทางเพศ  สังคมและ 

วัฒนธรรมท่ีมีบทบาทในการหลอหลอมวิถทีางเพศ  กระบวนการสงเสรมิการเรยีนรูเรื่องเพศ 

           Meaning and scope of well-being for life and the usefulness of studying well-being 

including sexual well-being such as human growth, sexual relations, personal skills, sexual 

behavior and how to reveal sexual well-being.  Social and cultural sectors affecting sexual  

well-being instructional process.



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

2000103    สุนทรยีภาพของชวีติ                          3(2-2-5)       

                (Aesthetic  Appreciation) 

            จําแนกขอตางในศาสตรทางความงาม  ความหมายในสุนทรยีศาสตรเชงิการ 

คิดกับสุนทรยีศาสตรเชงิพฤตกิรรมโดยสังเขป  ความสาํคัญของการรับรูกับความเปนมา 

ของศาสตรทางการเห็น  (The Art of Imagery) ศาสตรทางการไดยนิ (The Art of Sound) 

และศาสตรทางการเคลื่อนไหว  (The Art of Movement) สูทัศนศลิป (Visual Arts) ศลิปะ   

ดนตรี (Musical Arts) และศิลปะการแสดง (Performing Arts) ผานข้ันตอนการเรียนรู 

เชงิคุณคาจาก (1) ระดับการรําลกึ (Precognitive)  (2) ผานข้ันตอนความคุนเคย (Acquainted) 

และ (3)  นําเขาสูขัน้ความซาบซึ้ง  (Appreciative)  เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณของ 

ความซาบซึ้งทางสุนทรยีภาพ  (Aesthetic  Appreciation) 
 

      Identification of aesthetical science, definition of thinking aesthetic and 

behavioral aesthetic in brief, importance of introductory perception of the art of imagery, 

the art of sound, the art of movement, visual  arts, musical arts,  and performing arts 

through learning processes of 1) precognitive level, 2) acquainted level, 3) appreciative 

level  for getting experience in aesthetic appreciation. 
 

2500101   พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน              3(3-0-6) 

               (Human Behavior and Self  Development) 

           พฤตกิรรมมนุษยและสาเหตุปจจัยแหงพฤติกรรม  การพัฒนาตนเองของ 

มนุษย  มนุษยสัมพันธเพ่ือการทํางานรวมกันและการอยูรวมกันอยางเปนสุข 

           Human behavior and casual factors of behavior, self-development of human 

beings, human relations for teamwork and peaceful society. 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                                    หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

           1.3  กลุมวชิาสังคมศาสตร 
 

2500102 วถิไีทย                            3(3-0-6) 

                    (Thai Living) 

  ลักษณะสังคม วัฒนธรรมและประเพณีไทย  การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 

ความสําคัญของประวัตศิาสตรไทย  ประวัตศิาสตรทองถิ่น  กระบวนการศึกษาประวัติศาสตร

ทองถิ่น  การเมืองการปกครองไทยในปจจุบัน  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน   

การบรหิารราชการแผนดนิและการปกครองทองถิ่น  ปญหาสังคม กระบวนทัศน อดตี ปจจุบัน 

อนาคต 
 

Types of society, culture and Thai traditions, change of Thai society, importance  

of Thai history, local history, learning process of local history, present Thai government  

and politics, constitutions of Kingdom of Thailand, national and local administration, 

social problems, past, present and future paradigm. 

 

2500107         อาเซยีนศกึษา                                                               3(3-0-6) 

                    (ASEAN Studies) 

           ประวัตคิวามเปนมา  พัฒนาการประชาคมอาเซยีน  กลไกอาเซยีน  ปฏิญญาวาดวย 

ความรวมมอือาเซยีน  กฎบัตรอาเซยีน  วิสัยทัศน  วัตถุประสงค  เปาหมาย  โครงสรางภาพรวม   

ท่ีมาคําศัพทและท่ีมาของ AFTA  เขตการคาเสรแีละสภาพเศรษฐกจิพ้ืนฐานประชาคมอาเซยีน 

และเหตผุล  องคประกอบของประเทศรวมเจรจาท่ีมผีลกระทบตอประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

และประเทศไทย  การสรางสังคมไทยสูประชาคมอาเซยีน  
 

History, development of ASEAN association, ASEAN mechanism, declaration of 

ASEAN cooperation, ASEAN Charter, vision, objectives, goals, structure, origin of vocabulary 

and AFTA, Free Trade Area and economic infrastructure, ASEAN association and rationale, 

components of partner countries affecting the economy of ASEAN association and Thailand, 

 changing Thai society for ASEAN association. 
 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

2500103      วถิโีลก                                                                         3(3-0-6) 

                   (Global  Living) 

  สภาพเศรษฐกจิสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกปจจุบัน  ผลกระทบจากสภาพ

เศรษฐกจิสังคม   การเมือง  การปกครองของโลกตอสงัคมไทย   การปรับตัวของสังคมไทยตอ

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก   เนนกลุมตางๆ ในโลก (ยุโรป  อาเซียน) วิเคราะหทศิทาง

อนาคตของเศรษฐกจิโลกได  

            Situations of current  economy, society, politics and government, effects of  

global economy, society, politics and government on Thai society, adaptation of Thai 

society accordance with global change focusing on countries from different parts of the 

world (European countries, Asian countries), analysis of future economic directions. 
 

2500108  ชีวติกับส่ิงแวดลอม                3(2-2-5) 

  (Human Beings and Environment) 

ความหมาย  ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  ความสัมพันธเชิง

ระบบระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม  การพัฒนาและการใชทรัพยากรธรรมชาติ  การอนุรักษ

ความหลากหลายทางชวีภาพในทองถิ่น  การดําเนนิกจิกรรม  โดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและพลังงาน  การสงเสริม  บํารุงรักษาและคุมครองคุณภาพ

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ ใหตระหนักถึงการใชทรัพยากรอยางรูคุณคา  การใช

พลังงานทดแทน  ภาวะโลกรอน  ความเกี่ยวของเชื่อมโยง ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากภาวะโลกรอน  

ตามหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน  
 

 Definition, importance of natural resources, environment, systematic relations 

between human being and environment, development and use of natural resources, 

preservation of local biodiversity, activity conduction by using science and technology 

affecting environment and energy, promotion, maintenance, and preservation of 

environment and natural resources quality focusing on effective and efficient use of 

natural resources, use of alternative energy, global warming, concerns and effects of 

global warming based on the principles of sustainable development. 
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2500109      วถิชีีวติเศรษฐกิจพอเพียง                                                 3(2-2-5)   

                    (Self-Economic Sufficiency)  

                                วิเคราะห  สังเคราะหและฝกปฏิบัตเิกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญและแนวทาง 

พัฒนาวิถชีวิีตตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง  อันเนื่องมาจากพระราชดาํรใินพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัวภูมิพลอดลุยเดชมหาราช  เพ่ือใหตระหนกัในความสําคัญ  มีความรู  ความเขาใจ 

ในความหมายของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง  ภูมิปญญาทองถิ่น  สามารถนาํหลักการ และ 

แนวทางพัฒนาไปใชในการพัฒนาวิถชีวิีตของตนเอง  พัฒนาองคกรและชุมชนไดอยางพอด ี  

พอเพียงและย่ังยืน  มกีารศกึษาดงูาน ในระดบัทองถิ่นท่ีประสบความสาํเร็จเพ่ือใหเห็นแนวทาง 

ปฏิบัตท่ีิแทจรงิ หรอืปฏบัิตจิรงิในครัวเรอืน (เนนเนื้อหาการปรับใชใหสอดคลองกับโปรแกรม 

วิชาท่ีสอน) 

   Analysis, synthesis and practice of meaning, importance and strategies  for 

living development based on the self-economic-sufficiency philosophy of His majesty  

King Bhumibol Adulyadej emphasizing on the importance, knowledge, understanding   

of  the philosophy, local wisdom, application of the principles and strategies for self-living 

development, sufficient and sustainable development for organizations and communities, 

study visit to successful community for practical guidelines (Contents should be related to   

the fields of students).  
 

 

2541204   มนุษยกับธรรมชาติ        3(3-0-6) 

                    (Man and Nature) 

                    วิวัฒนาการและปฏิสัมพันธระหวางสังคมมนุษยกับธรรมชาต ิ การเปลี่ยนแปลง แนวโนม 

                    ระบบธรรมชาติ  วิถกีารเปลี่ยนแปลงของมนุษยและธรรมชาต ิ ปญหาระหวางมนุษยกับ 

ธรรมชาต ิ ภาวะวิกฤตทางธรรมชาต ิ ผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิ การดํารงอยูรวมกันกับ 

ธรรมชาตไิดอยางยั่งยืนและสันตสิุขท่ังในระดับบุคคล  ประชาคมทองถิ่น  ประชาคมโลก 
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           Evolution and interaction between man and environment, change of nature 

system, ways of change of man and nature, problems of man with nature, natural    

crisis, effects of natural disasters, sustainable and peaceful living with nature at    

personal, local and global levels. 
 

                   1.4  กลุมวชิาคณิตศาสตร  วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

4000107    เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือชวีติ               3(2-2-5) 

           (Information Technology for Life) 

        ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพวิเตอรที่มีอิทธพิลกระทบตอชวีติและสังคม  การใช 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดแก เครื่องอุปกรณคอมพิวเตอร  การประมวลผลขอมูล  การ 

จัดการงานขอมูล  การแสวงหาความรูและการสื่อสารขอมูลบนระบบเครอืขายคอมพวิเตอร 

จากระบบฐานขอมูล  และแหลงขอมูลตาง ๆ สําหรับการศกึษาคนควา  การทํารายงาน  การ 

นําเสนอผลงานและการดาํรงชวีติประจําวนัอยางมปีระสทิธิภาพ  รวมถงึการเคารพสทิธิทาง 

ปญญา 

Information technology system, influence of computer on life and society, practical 

use of information technology, computer equipment/tools, information management, 

searching for knowledge and communication through computer networks from database and 

various sources of information for searching information, writing report, presentation and 

efficient living including respect of intellectual right 
 

4000106   การคดิและการตัดสินใจ              3(2-2-5) 

           (Thinking and Decision  Making) 

  หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย  ความคิดสรางสรรค  การวิเคราะหขอมูล   

ขาวสาร  ตรรกศาสตร  การใหเหตผุล  กระบวนการตดัสนิใจ  กระบวนการแสวงหาความรู 

ทางวิทยาศาสตร  สมการเชงิเสน  และการประยุกตใชในการแกปญหาในชวิีตประจําวัน 

Principles and thinking process of man, creative thinking, analysis of information, 

logics, reasons, decision making process, searching processes of scientific knowledge, linear 

equation and practical application for problem solutions in daily life. 
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4000114   วทิยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวติ                3(2-2-5)        

                    (Science for Quality of Life) 

                                กระบวนการพัฒนาวิทยาศาสตร   เทคโนโลยี   การนาํความรูทางวทิยาศาสตรมา 

ประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชวีติ  ใหดํารงอยูอยางมีสุขมีประสทิธิภาพโดยตระหนักถึง 

ผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรท่ีมีตอมนุษย  สภาพแวดลอมสังคม  การ 

เมืองและวัฒนธรรม  นําความรูทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชเพ่ือคุณภาพชวิีต 

              Process of scientific and technological development; application of science for 

life quality development; happy and efficient living regarding the effects of modern 

science and technology on man, environment, society, politics and culture; application of 

scientific knowledge for quality of life. 

 

4083202   กีฬาเพ่ือสุขภาพ          3(2-2-5) 

            (Sports  for  Health) 

                      ความหมาย  ขอบขาย  วัตถุประสงคและคุณประโยชนของการออกกาํลงักายและการ 

เลนกฬีาเพ่ือสุขภาพใหสอดคลองกับเพศและวัย  สภาพรางกาย  สภาพเจ็บปวย  การวางแผน   

ตลอดจนการตดิตามผลการออกกําลังกายและกฬีาเพ่ือสุขภาพ  ศกึษาความสัมพันธของปจจัย    

ท่ีมสีวนสงเสรมิสุขภาพ  เชน  อาหาร อารมณ  สิ่งแวดลอม  สุขภาพสวนบุคคล  รวมท้ังการ 

ฝกกฬีาเพ่ือสุขภาพในสถานบรหิารรางกายและศนูยฝกกฬีา 

          Definition, scope, objectives and benefits of healthy exercises and sports regarding 

age and gender, body, sickness symptoms, planning including following up getting  

exercises and sports for health, study on relation of factors affecting health promotion  

such as food, emotion, environment, personal health including playing sports for health in 

fitness centers and sport centers. 
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2) หมวดวชิาเฉพาะดาน 

1. กลุมวชิาชีพคร ู

     2.1.1 วชิาชีพครบูังคบั 
 

1005101   ทักษะทางภาษาสําหรบัคร ู       3(2-2-5) 

    (Language Skills for Teacher) 

   ความสาํคัญ  ธรรมชาตขิองภาษา  หลักการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรอืภาษาตาง 

ประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือการสื่อสาร  การใชภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและการสบืคน  การ 

ฝกปฏิบัตกิารใชทักษะการฟง  การพูด  การอาน  การเขียนเพ่ือนาํไปใชในชวีิตประจําวันเพ่ือ 

พัฒนาสมรรถภาพความเปนครู  การฝกปฏบัิตทัิกษะภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมายกับนักเรยีน 

ผูเกี่ยวของแบบตัวตอตัว  การบรรยายในชัน้เรยีน  การเลานทิาน  การกลาวสุนทรพจน  การ 

อานบทความวิชาการ  งานวิจัย  การเขียนบทความทางวชิาการ  ศกึษานาํเสนอแนวทางแกไข 

ปญหาการใชภาษาไทยของนกัเรยีน  การฝกปฏิบัตทิกัษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อความหมาย 

กับนกัเรยีนและผูเกี่ยวของ  เนนการจับใจความ  การโตตอบดวยภาษาเขียน  ภาษาพูด   ดวย 

สํานวนและสาํเนยีงท่ีถกูตอง การอานบทความวชิาการและวจัิย  การเขียนบทความทางการ 

ศกึษา  การนําเสนอรายงานทางการศกึษาตอท่ีประชุมในชัน้เรยีน 

This course focuses on the significant and nature of the language, using of Thai 

and English or other foreign languages for communication, the use of language and 

technology for communication and investigation, practicing of listening speaking reading, 

writing in diary life for teaching development, Thai language skill for  one-by-one 

communication with student, classroom description, storytelling, speech, academic article, 

research, academic writing, problem solving in using of Thai language, practicing of English 

language skills for communication emphasizing on reading summary, responding in writing 

and speaking with correct sentence and pronunciation, reading article and research paper, 

writing academic article, presentation in front of the class. 
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1012406      กฎหมายทางการศกึษา     3(2-2-5) 

(Education Law) 

   ความหมาย  ความสาํคัญ  ท่ีมา  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ

พระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ประกาศกระทรวง  กฎ  ระเบียบและ

ขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของครู  บุคลากรทางการศึกษา  การจัดการและ 

บรหิารการศกึษา  วิเคราะหกรณตีัวอยาง  การใชกฎหมายทางการศกึษา  ปญหาและแนวทาง

แกปญหา 

This course examines the key areas of constitution, act, royal decree, ministerial 

regulation, ministerial declaration, rule, regulation, and principle of teacher education 

program, educated people, educational management and administration, case study 

analysis, education law, and problem solving. 
 

1015106    การศกึษาและความเปนคร ู     3(2-2-5) 

     (Education and Being a Professional Teacher) 

ปรัชญา  แนวคดิ  และทฤษฎีการศึกษา  ศาสนา  เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรมและ 

การประยุกตใชเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา  แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษา  เพ่ือเสริมสราง

การพัฒนา ท่ีย่ังยืน  การนําปรัชญาการศึกษาไปประยุกตใชเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา  การ

วิเคราะหเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน กฎหมายการศึกษา และกฎหมายท่ี

เกี่ยวของกับครูและวิชาชีพครู ความรอบรู ในเนื้อหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธการสอนเพ่ือให

ผูเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะห  สรางสรรคสิ่งใหม ๆ สภาพงานครู  คุณลักษณะท่ีดีของครู  

และมาตรฐานวิชาชพีครู  การจัดการความรูเกี่ยวกับวชิาชพีครู  การสรางความกาวหนาและ

พัฒนาวิชาชพีครูอยางตอเนื่องการแสวงหาและเลอืกใชขอมูลขาวสารความรูเพ่ือใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลง  การปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนครู  หลักธรรมมาภิบาล  และความซื่อสัตย

สุจรติ  คุณธรรม จรยิธรรมของวิชาชพีครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครูที่คุรุสภากําหนด  การ

ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี  มีจิตสํานึกสาธารณะ  และเสียสละใหสังคม  มีจิต

วิญญาณความเปนครู  การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภากําหนด  ฝก

ปฏิบัตกิารสรางแบบประเมนิคุณธรรมและความเปนครูวิชาชพี  และการนําแบบประเมินไปใช

ในสถานศกึษา  การมีปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรยีนท่ีสงเสรมิการพัฒนาศักยภาพผูเรยีน   
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Philosophy, concepts, and theories of religion, economics society culture and 

application for educational institutional development; concept and methodology for 

educational management to empower sustainable development; application of educational 

philosophy for institutional development; analysis of education for sustainable development; 

educational laws and legislation; content knowledge and teaching strategies for analyzing, 

synthesizing, and creativity; teacher tasks, characteristics of teachers, professional 

autonomy; knowledge management on teaching profession; professional ascent and 

professional autonomy development; search and selection of information for changes; 

implementation of self-actualization for teachers; good governance, honesty, morality, and 

ethics for professional autonomy in accordance with regulations of The Teacher Council of 

Thailand; best practice; consciousness, devotion,  professional spirit,  designing moral 

assessment and professional ethic assessment, teacher – student interaction 
 

1015108         การประกันคุณภาพการศกึษา                       3(2-2-5) 

   (Educational Quality Assurance) 

ความหมายและความสําคัญการประกันคุณภาพการศึกษา  หลักการ  แนวคิด  แนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา  วัฒนธรรมองคกร  มนุษยสัมพันธในองคกร  

ภาวะผูนํา  และการทํางานเปนทีม  ความรูเกี่ยวกับการประกนัคุณภาพการศกึษา  องคกรและ

ระบบประกันคุณภาพการศกึษา  องคประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรฐาน

การศกึษาและตัวชี้วัดคุณภาพการศกึษา  ขัน้ตอนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ

บทบาทของผูเกี่ยวของ  การประเมินคุณภาพภายนอก  การนําผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาไปใชในการพัฒนา  การบริหารสถานศึกษากลยุทธการสรางความรวมมือกับ

บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน  เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาผูเรียนการจัดการ

คุณภาพ  การจัดกิจกรรมการเรียนรู และพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางตอเนื่อง  ฝก

ปฏิบัตกิารประเมนิกจิกรรมประกันคุณภาพการศกึษาและการเรยีนรูตามมาตรฐานการศึกษา  

และตัวชี้วัดคุณภาพการศกึษา  การดําเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม

การเรยีนรู 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

Meaning and the importance of educational quality assurance, principle, concept, 

guideline for educational quality management, organizational culture, organizational 

human relations, leadership, teamwork, educational quality assurance knowledge, 

organizational and educational quality assurance system, components of educational 

quality assurance, educational standard and educational quality indicators, quality 

assurance process within the educational institutes and the role of related parties, external 

quality assurance, using educational quality assessment for development, educational 

institutes management, strategy for creating cooperation with educational personnel and 

community to develop the learners and educational institutes, quality management, 

learning activities management and continuous learning quality development, educational 

quality assurance and assessment activities practice, educational standard learning, 

educational quality indicators, quality assessment activities administration, learning act 

 
 

1025201       หลักสูตรและการจัดการการศกึษา       3(2-2-5) 

                  (Curriculum and Educational Management) 

          ประวัติความเปนมา  ระบบการจัดการศึกษาไทยในอดีต  ปจจุบันและอนาคต

กระบวนการการจัดการศกึษายุคใหม  บริบทและแนวโนมการจัดการศกึษาความเปนผูนําทาง

การศึกษา  การระดมทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษา  

ความหมายความสําคัญของหลักสูตร  หลักการ  แนวคิดในการจัดทําหลักสูตร  ทฤษฎี

หลักสูตร  ระดับของหลักสูตร  องคประกอบและรูปแบบของหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตร 

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร  การกําหนดจุดมุงหมายหลักสูตร  

การคัดเลอืกเนื้อหาวชิา   การวเิคราะหหลักสูตรและการจัดทําหลักสูตร  การนําหลักสูตรไป

ใชฝกปฏิบัตกิารประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินหลักสูตรไปใชในการพัฒนาหลักสูตร  

การประกันคุณภาพของหลักสูตร  มาตรฐานชวงชั ้นของหลักสูตร  การจัดทําเอกสาร

หลักสูตรสถานศึกษา  เอกสารประกอบหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคลองกับความ

ตองการของทองถิ่น วิเคราะหปญหาในการพัฒนาหลักสูตร การคาดการณแนวโนมของ

หลักสูตรในอนาคต 



 

 

รหัสวชิา ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                  หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

History of educational management system; educational management system in 

Thailand in the past, in the present, and in the future; processes of educational management 

in new era; contexts and trends of educational management; educational leadership; resource 

mobilization and local wisdom to promote education management; meaning and significance of 

curriculum; principles and concepts of creating curriculum; curriculum theory; levels of 

curriculum; components and forms of curriculum; curriculum development; processes of 

curriculum development; basis of curriculum development; defining the objectives of 

curriculum; selecting of subject context; analyzing curriculum and making curriculum; 

application of curriculum for curriculum assessment; utilizing of the results of curriculum 

assessment for curriculum development; curriculum assurance; standard of levels of 

curriculum; documenting for institution curriculum; document of curriculum; curriculum 

development in accordance with local needs; analysis of problems of curriculum development; 

prediction of the future curriculum. 
 

1025301    การจดัการเรยีนรู            3(2-2-5) 

   (Learning Management) 

   ความหมาย  องคประกอบและความสําคัญของ  การจัดการเรยีนรู  วิเคราะหแนวคิดใน

การจัดการเรยีนรู  ทฤษฎีการเรยีนรูและการสอน  หลักการจัดการเรยีนรู   การวางแผนการเรียน     

การสอน  การจัดกระบวนการเรียนรู  ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนรูจักคิด

วิเคราะห  คิดสรางสรรคและแกปญหา  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู  การออกแบบและการ

จัดประสบการณการเรียนรู  หลักการ  แนวคิด  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการเรียนรู  

การจัดสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู  การบูรณาการเนื้อหาสาระการเรียนรู  การบูรณาการการเรียนรู

แบบเรยีนรวม การจัดการเรียนรูที่เนนเรียนเปนสําคัญ  เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู  การ

ผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู  การใชสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู  การพัฒนานวัตกรรมการ

เรียนรู ฝกปฏิบัติการ จัดทําแผนการเรียนรูและการจัดประสบการณการเรียนรูนําไปสูการฝก

ปฏิบัตกิารสอนใหเกดิผลจรงิ  การปรับปรุงแกไขปญหาดานการเรียนรูของผูเรียน  การจัดกิจกรรม

สงเสรมิและพัฒนาผูเรยีน  การประเมินผลการเรยีนรู  การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรยีนรู 



 

 

รหัสวชิา ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                  หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

Meaning, principles and significance of learning management; analyzing concepts of 

learning management; learning theory and teaching methods, principle of learning 

management; lesson plan creating; pedagogy; learning procedures; theory and styles of 

learning management to enhance critical thinking, creativity and problem solving; development 

of styles of learning management; design and learning experience; principles, concepts, 

concepts of learning management; learning environment; integration of subject matters; 

integration of inclusive education; student-centered learning; instructional techniques and 

learning management science; material design and innovation; developing educational 

innovation; operation , lesson plans and professional practicum; improvement and resolution of 

learning difficulties; student development and activities; learning assessment; record and 

report learning management 
 

1035101       นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับคร ู             3(2-2-5) 

        (Innovation and Information Technology for Teacher) 

        หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีการออกแบบ  การประยุกตใชและประเมินสื่อ นวัตกรรม 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู  วิเคราะหเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ            

ทางการศกึษา  แนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาท่ีสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ      

การเรียนรู  สื่อการเรียนการสอน  การใชสื่อมวลชนและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา  การเลือก

การผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศกึษาท่ีเหมาะสมกับการเรยีนการสอน  เทคโนโลยีสารสนเทศ

ท่ีมีบทบาทตอการพัฒนาการเรียนรู  การประยุกตใชและประเมินสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู  ความรู เกี ่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเ พื่อการสื่อสาร  การ

วิเคราะหปญหาการสรางและใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  การใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  ฝกปฏิบัตกิารออกแบบการสรางบทเรยีนที่เอื้อตอการเรยีนรู

ผานระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ  การนําไปใช  การประเมิน  การปรับปรุงนวัตกรรม  

การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรยีนรู 



 

 

รหัสวชิา ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

     Principle, concept, theoretical design, application, and assessment of the media, 

innovation, and information technology for learning, educational innovation and information 

technology analysis, concept and theory of educational innovation and information technology 

that promotes the quality of learning and instructional media, using media and information 

technology for education, choosing educational innovation and information technology 

production that is appropriate with learning and teaching, information technology that plays a 

role in learning development, application and assessment of the media, innovation, and 

information technology for learning, knowledge about information technology for 

communication, analysis of the problem on creating and using educational innovation and 

information technology, using information technology for communication, lesson design 

practice that facilitates learning through information technology, application, assessment, 

innovation improvement, and information technology management for communication and 

learning development 
 

1045101  การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู      3(2-2-5) 

   (Learning Assessment and Evaluation)  

ความหมาย บทบาทของการวัดและประเมินผลการศึกษา  หลักการ แนวคิด และแนว

ปฏิบัตใินการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน  พฤติกรรมทางการเรียนรู เทคนิคของ

การวัดและประเมินผลทางการศึกษา  การสรางและการใชเครื่องมือวัดผลและประเมินผล

การศกึษา วัดและประเมินผลการเรยีนรู  การเรยีนรูตามสภาพจรงิ  การประเมินจากแฟมสะสม

งาน การประเมินภาคปฏิบัต ิ ลักษณะของเครื่องมอืวัดผลการเรยีนรู  การประเมินผลแบบยอย

และแบบรวม  การนําผลการประเมินมาพัฒนาผูเรียน  การจัดการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน  ประเภทและลักษณะของเครื่องมือวัดผลการเรียนรู  การสรางและหาคุณภาพของ

เครื่องมือวัดผลการเรยีนรู การประเมนิผลการเรยีนรู ฝกปฏิบัตกิารวัดและการประเมินผล  การ

วิเคราะหเพ่ือนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาผูเรยีน  สถติิเบ้ืองตนในการวัดและประเมินผล

การศกึษา  การแปลความหมายของคะแนนจากการสอบ  ระเบียบการประเมินผลการเรียนทาง

การศกึษา 



 

 

รหัสวชิา ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

Meaning, role of educational assessment and evaluation, principle, concept, 

guideline for learning assessment and evaluation of the learners, learning behavior, 

educational assessment and evaluation techniques, creating and using evaluation tools and  

educational assessment, learning assessment and evaluation, realistic learning, portfolio-

based assessment, assessment practice, characteristic of the learning evaluation tools, 

holistic and analytic assessment, using assessment result for learner development, 

managing learning and developing the quality of the learners, types and characteristics of 

the learning evaluation tools, creating and verifying the quality of the learning evaluation 

tools, learning assessment, assessment and evaluation practice, analyzing the assessment 

result for learner development, fundamental statistics for educational assessment and 

evaluation, score interpretation, learning assessment procedure 
 

1045411   การวจิัยทางการศกึษา      3(2-2-5) 

    (Educational Research) 

   ความหมายของการวิจัย หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวิจัย ประเภท      

ของการวิจัย  ระเบียบวิธีวิจัย รูปแบบการวิจัย  การออกแบบการวิจัย การวางแผนการวิจัย 

กระบวนการวิจัย  การปรทัิศนเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของประชากรและกลุมตัวอยาง เทคนิค

และวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวจัิย  สถติเิพ่ือ

การวิจัย การรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล การตีความ การแปลผล  การสรุป

ผลการวิจัย  การเขยีนเคาโครงการวิจัย  การเขียนรายงานการวิจัย  การนําเสนอผลการวิจัย 

การนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรยีน การสอน  การวิจัยในชัน้เรยีน  การใชและผลิตงาน

การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรยีนรู  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอนและพัฒนาผูเรียน  การฝก

ปฏิบัติการวิจัย  การใชประโยชน  จากผลงานวิจัยไปประยุกตใชในการพัฒนาการเรียนรู  การ

คนควาศกึษางานวิจัยในการพัฒนา กระบวนการจัดการเรยีนรู  การใชกระบวนการวจัิยในการ

แกปญหาและการเสนอโครงการเพ่ือ ทําวจัิย 



 

 

รหัสวชิา ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

  The meaning of research, principle, concept, research guideline, types of research, 

research methodology, forms of research, research design, research planning, research 

procedure, relevant research review, population, sample, data collection techniques, 

creating and assessing the quality of research tools, statistics for research, data collection, 

data analysis, data interpretation, discussion and conclusion of the research, writing a 

research outline, writing a research paper, presenting a research result, applying a 

research result in classroom teaching, classroom research, using and producing a research 

result for learning development, research for development, learning, teaching, and the 

learners, action research, applying a research result in learning development, studying 

research works for developing the learning management process, using a research 

procedure to solve a problem and present a research proposal 

1055106   จติวทิยาประยุกตสําหรับคร ู     3(2-2-5) 

    (Applied Psychology for Teacher) 

       ความสําคัญและธรรมชาติของจิตวิทยา  แนวคดิพ้ืนฐานทางจิตวิทยา  จิตวิทยา      

การเรียนรูและจิตวิทยาการศึกษา  จิตวิทยาพ้ืนฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย  

วเิคราะหเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษยทางกาย  สติปญญา  จริยธรรม  ความแตกตาง

ของบุคคล คุณลักษณะของผูเรียน  ทฤษฎีการเรียนรู  ธรรมชาติและกระบวนการของการ

เรยีนรูธรรมชาต ิ   ของผูเรยีน  เหตุปจจัยทางสังคม  จิตวิทยา  ทฤษฎี  การเปลี่ยนแปลงท่ีมี

ผลตอการเรียนรู การประยุกตใช พัฒนาการของเด็กในการจัดหลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู  การประยุกตใชทฤษฎีการเรียนรูในการจัดการเรยีนการสอน  จติวิทยาการแนะแนว

และการใหคําปรกึษา การใหคําแนะนําชวยเหลอืผูเรยีนใหมีคุณภาพชวีติท่ีด ี การประยุกตใชหลัก

พัฒนาการ  ทฤษฎีการเรยีนรูในการแนะแนว  การใหคําปรกึษา  หลักในการใชจติวิทยาสงเสรมิ

และพัฒนาเด็กเพื่อความเขาใจ  และสนับสนุนการเรยีนรูของผูเรยีนใหเต็มศักยภาพ 



 

 

รหัสวชิา ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

Significance and natures of psychology; concepts of psychology; learning and 

educational psychology; psychology and human developmental psychology; analysis of 

human in terms of physical development, intellectual, ethics, individual differences, 

characteristics of learners, learning theory; natures and processes of learning, nature of 

learners; social factors, psychology, theory of change influencing learning; application of 

child development for curriculum management and learning management; guidance 

psychology and counselling; advisement and scaffolding learners to have a better life; 

application of growth process,  learning theory of guidance and counselling; principles of 

psychology to empower and develop children to be understandable and scaffold children 

to be potential learners.   
 

1055107         ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู    3(2-2-5) 

    (Languages and Cultures for Teacher) 

  ความสําคัญ  ธรรมชาติของภาษา  หลักการใชภาษาไทย  ภาษาอังกฤษหรือ

ภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือการสื่อสารภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเปนครู  การใชภาษา

และเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและสบืคน  การใชทักษะการฟง  การพูด  การอาน  การเขียน

ภาษาไทย และภาษาตางประเทศเพ่ือการสือ่ความหมายอยางถูกตอง  การใชภาษาไทยสําหรับ

ครู  ท้ังในดาน การการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียน  เพ่ือการสื่อความหมายท้ังใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรูและการติดตอสื่อสารภายในและภายนอกองคกร การใช

ภาษาตางประเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชพีครู   ท้ังในดานการฟง  การพูด  การอาน และการเขียน

เพ่ือการสื่อความหมาย  การใชภาษาอังกฤษ  ในชัน้เรยีน  การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนา

วิชาชพีครู  และการตดิตอสื่อสารภายในและภายนอกองคกร  การใชภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือ

การอยูรวมกันอยางสันต ิ ความสําคัญ  และคุณคาของคิลปะวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียม  

ประเพณ ี วัฒนธรรมทางภาษา  วิถีชีวิตไทย  ความเชื่อ คานิยม มารยาทไทยและภูมิปญญา

ไทยสําหรับครู  วัฒนธรรมอาเซียน  การประยุกตใชวัฒนธรรมไทยในการจัดกิจกรรมการ

เรยีนรู  ฝกมารยาทไทย  และจัดกจิกรรมสงเสรมิอนุรักษศลิปวัฒนธรรมไทย 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

Significance and natures of languages; principles of using Thai language, English 

language and other foreign languages for communication; Thai language and cultures for 

teachers; using language and technology for communication and search of information; 

language skills- listening, reading, reading and writing-in Thai and other foreign 

languages to communicate accurately; Thai language skills- listening, speaking, reading, 

and writing- for teachers for learning activities and communication within and between 

organizations; foreign languages for teaching professional development;  practice listening, 

speaking, reading and writing for accurate communication, English language in classroom, 

English for teaching professional development and communication within and between 

organizations; using language and cultures for living together peacefully; significance and 

values of Thai cultures, tradition, custom, language culture; Thai’s ways of living, beliefs, 

values, etiquette and wisdom of teachers; ASEAN cultures; application of cultures for 

learning activities; practice of Thai etiquette; activities to conserve Thai cultures. 

 

1065106        การบรหิารจัดการในหองเรยีน      3(2-2-5) 

                       (Classroom Management) 

          ทฤษฎ ี หลักการบรหิารจัดการ  ภาวะผูนาํทางการศกึษา  การคดิอยางเปนระบบ         

การเรยีนรูวัฒนธรรมองคกร  มนษุยสัมพันธในองคกร  การตดิตอสื่อสารในองคกร  การจัดการ 

ชัน้เรยีน  การบรหิารจัดการชัน้เรยีน  การพัฒนาศูนยการเรยีนในสถานศกึษาองคกรแหงการ

เรยีนรู  การจัดบรรยากาศเพ่ือสงเสรมิการเรยีนรู  การสรางบรรยากาศการจัดการชัน้เรยีนให

ผูเรยีนเกดิการเรยีนรู  การจัดทาํขอมูลสารสนเทศ  เอกสารประจําชัน้และเอกสารประจําวิชา   

การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิารจัดการชัน้เรยีน  การจัดระบบดูแลและชวยเหลอืผูเรยีน  

การควบคุมกาํกับชัน้เรยีน  การปลกูฝงวินัย คุณธรรม  จรยิธรรม  การปลูกฝงความเปนไทย  

ความเปนประชาธิปไตย  การทํางานเปนทีม  การฝกจัดทําโครงงานทางวิชาการ  การจัด

โครงการฝกอาชพี  การศกึษาเพ่ือพัฒนาชุมชน  การจดัโครงการและกจิกรรมทางวชิาการ 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา            หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

Theory, principles of management, educational leadership, systematic system, 

organizational cultural learning, human relationship of organization, organizational 

communication, classroom management, institutional learning -center development, learning 

organization, classroom environmental management, information technology, classroom 

document and learning materials, information technology system for classroom management, 

students support system, classroom control, discipline, moral, ethics, Thinness, democracy, 

teamwork, academic project, professional training project, education for community 

development, academic projects and activities 

   
 

2.1.2  วชิาชพีครูเลือก 
 

1001101   ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารสํีารอง ข้ันความรูเบือ้งตน    2(1-2-3) 

    (Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training Course) 

       วัตถุประสงคของการลูกเสอืสาํรอง  ประวัตแิละกจิกรรมขององคการลกูเสอืโลก 

โครงสรางการลูกเสือไทย  หลักสูตรการฝกอบรมผูกาํกับลูกเสือ - เนตรนารีสาํรองขั้น 

ความรูเบื้องตน  หลักสูตรลกูเสอืสํารอง วชิาดาวดวงที่ 1 ดาวดวงท่ี 2  ดาวดวงท่ี 3 และ 

วชิาพิเศษ  กระบวนการจดักจิกรรมลกูเสอืสาํรอง  พิธกีารลูกเสอืสาํรอง  แนวปฏิบตักิาร 

ชุมนุมรอบกองไฟ  การอยูคายพักแรม  คําปฏิญาณและกฎของลกูเสอื  

Objectives of cub scouting, history and activities of World Organization of the 

Scout Movement, Thai Cub Scout structure, Training curriculum for Cub Scouts  and Girl 

Guides Basic Unit Leader , Cub Scout curriculum, First Star, Second Star and Third Star, 

and Proficiency Badges, method of Cub Scout activity provision, Cub Scout  ceremony, 

Bonfire ceremony,  camping, Scout Promise and Scout Laws. 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1002101   ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารสีามัญ  ข้ันความรูเบื้องตน   2(1-2-3) 

    (Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course) 

      สาระสาํคัญของการลกูเสอื  ภูมิหลังของการลกูเสอื  กจิการขององคการลูกเสอื 

โลก  รูจักลูกเสอืสามัญ  การรองเพลง  วธีิการท่ีใชในการฝกอบรมลูกเสอืสามัญ  วินัย 

ความเปนระเบียบ ความวองไว   แนวการฝกอบรมลูกเสอืสามัญ  ความรูในการเลนเกม   

บทบาทของนายหมูในระบบหมู  ประวัตแิละโครงสรางของการลูกเสือไทย  แนวปฏิบัติ 

เกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ  การอยูคายพักแรม  วิธีการบรหิารในกองลูกเสอืสามัญ   

ทักษะการลูกเสอืและการสอน  การวางแผนกําหนดการประชุมนายหมู  หนาท่ีและความ 

รับผิดชอบของผูกาํกับลูกเสือ  พิธีการลูกเสือ-เนตรนารี  การสงเสริมกจิกรรมลูกเสือ 

สามัญ  การเดนิทางไกล  คําปฏญิาณและกฎของลกูเสอื   

            Core context of scouting, background of scouting, activities of World Organization  

of the Scout Movement, Scout songs, method of training Scouts, games, disciplines,  

orderliness, agility, processes of Scout training, game directions, role of the unit leader in  

den system, history and structure of Thai scout, Bonfire ceremony, camping, Scout unit  

administration, scouting skills and teaching, agenda for unit leaders on duties and  

responsibilities, scouting and Girl Guide ceremony, supports of Scout activities, exploration,  

Scout Promise and Scout Laws. 

 

1003101    ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารสีามัญรุนใหญ ข้ันความรูเบื้องตน  2(1-2-3) 

    (Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training  Course) 

   สาระสาํคัญของกจิการลกูเสอื  จุดมุงหมาย  วธีิการรูจกัลกูเสอืสามัญรุนใหญ 

และธรรมชาติของเด็ก  ลูกเสือสามัญรุนใหญกับคําปฏิญาณ  กฎของลูกเสือ  วินัย   

ความเปนระเบียบสัญญาณ  ระบบหมู  ท่ีประชุมนายหมู  การประชุมภายในหมูและ 

กองการสวนสนาม  ขอเสนอแนะในการชุมนุมรอบกองไฟ  เกมลูกเสือสามัญรุนใหญ  

หลักสูตรพิเศษ  ลูกเสือสามัญรุนใหญ  ขอบเขตของกิจกรรมและกิจกรรมสามัญ   

บทบาท การทํางานรวมกับคนอ่ืนและชุมชน  เงื่อนลกูเสอืสามัญรุนใหญ   ภูมิหลังของ 

ลูกเสอืโลกและการลูกเสอืไทย  แผนท่ี  เข็มทิศ  สิง่แวดลอม  การอนรัุกษ  การประชุมกอง 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

ลูกเสือสามัญรุนใหญครั้งที่ 1 (กิจกรรมกลางคืน) การปฐมพยาบาล  การบริหารงาน 

ในกองลูกเสอืสามัญรุนใหญ  การวางแผนจดัทํากาํหนดการฝกอบรมและการประชุม 

กองลกูเสอืสามัญรุนใหญครัง้ท่ี 2 (การทดสอบสมรรถภาพ)  

    Core context of scouting, objectives of scouting, understanding of Senior Boy 

Scouts and childhood nature, Senior Boy Scouts and the Promises, Senior Boy Scout Laws, 

disciplines, orderliness, signal, patrol system, patrol assembly, marching, recommendation 

for bonfire ceremony, Senior Boy Scout games, Proficiency Badges for Senior Boy Scout, 

scopes of activities and standard activities, roles and corporation with other people and 

communities, Knot making and their uses for Senior Boy Scout, background of Thai and 

World Organization of the Scout Movement, maps, compasses, environment, conservation,  

1st Senior Boy Scout patrol assembly (night activity),First-aid, Senior Boy Scout patrol 

administration, schedules for Senior Boy Scout training and 2nd  Senior Boy Scout patrol 

assembly (efficiency test). 

 
 

1004101   การจัดการแหลงการเรยีนรูและภูมปิญญาทองถิ่น   2(1-2-3) 

    (Learning Resources and Local Wisdom Studies Management) 

   ความหมาย  ความสําคัญ  ขอบเขตของแหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น  

ประเภทของแหลงเรียนรูท่ีสําคัญในทองถิ่น  โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการเรียนรูองคความรู  

ทักษะในการถาย ทอดความรูภูมิปญญาทองถิน่ในฐานะทรัพยากรการเรยีนรู  บทบาทของภูมิ

ปญญาท่ีมีตอการถายทอดความรู  จุดมุงหมายระบบเนื้อหาและกระบวนการเรยีนรูของภูมิ 

ปญญาทองถิ่นเพ่ือประยุกตใชในการศกึษา 

Definition, significance, scopes of learning resource and local wisdom, categories 

of important learning resources in local community, basic structures for learning, knowledge 

and  skills of transferring local wisdom in terms of learning resources, roles of local wisdom 

of passing on knowledge, aims of contents and learning process of local wisdoms applying 

to education. 
 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1004601   การพัฒนาทักษะการคดิ      2(1-2-3) 

    (Developing Logical and Analytical Thinking Skills) 

   ความหมาย  ความสําคัญของทักษะการคิดพ้ืนฐานความรูเกี่ยวกับพัฒนาการทาง 

สติปญญา การคดิของมนุษย  แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด   

กระบวนการคิดแบบตาง ๆ  เชน  การคิดแบบเอกนัย การคิดแบบอเนกนัย  การคดิวิเคราะห   

การคิดสังเคราะห  การคิดอยางมวิีจารณญาณ  การคดิไตรตรอง  การคิดรเิริ่มสรางสรรคและ 

จินตนาการ  การคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การนําเสนอความคิดและแผนผัง 

ความคดิ  การสงเสรมิการพัฒนาทักษะการคิด  การออกแบบ  การวางแผนการจัดการเรยีนรู 

เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด  เครื่องมอืและการประเมนิผลทักษะการคดิ 

           Meaning, significant of logical thinking skills, basic knowledge for developing intellect, 

human thinking, concepts, theories, principles of developing logical thinking skills, thinking  

processes such as convergent thinking, divergent thinking,  analytical thinking, synthetic  

thinking, critical thinking, creative thinking and imaginative, thinking in accordance with  

scientific process, thinking and mind mapping presentations, strengthening development  

of thinking skills, designs and lesson plans for learning management of thinking skill  

development, thinking skill criteria and assessment.  
 

1012102   กิจกรรมยามวางเพ่ือการศกึษา     2(1-2-3) 

    (Leisure Time Activity in Education) 

  บทบาทของกจิกรรมยามวางในประเทศไทย   ความสําคัญของการกฬีาและกจิกรรม 

ยามวางท่ีมตีอสังคมทองถิ่น  อิทธพิลของการกฬีาและกจิกรรมยามวางพื้นบานของไทยท่ีมี 

ตอการดํารงชวีติ  หลักเกณฑการจัดกจิกรรมยามวาง  แนวโนมของกจิกรรมยามวางใน 

ปจจุบัน  การสงเสรมิและพัฒนาการจดักจิกรรมยามวางในโรงเรยีน 

        Roles of leisure time activity in education in Thailand, significance of sports  

and leisure time activity on local community, influence of sports and local leisure  

activity of Thai people on ways of living, criteria for create leisure activity, trends of  

leisure activities in the present, supporting development of leisure activity in school. 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

  

1013204    กิจกรรมการศกึษาเพ่ือทองถิ่น       2(1-2-3) 

    (Educational Activity for Local) 

   โครงสรางระบบการศกึษาสวนทองถิน่   บทบาทของคนและองคกรชมุชนศลิปวัฒนธรรม 

จารตีประเพณทีองถิ่น  กจิกรรมและการจัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนาคน  องคกรชุมชนและสิง่แวดลอม 

อยางยั่งยืน    

         Local education structure, roles of people and local organization, local customs and  

traditions, activities and its management for sufficient developing members of localities,  

organizations and environment.  
 

1013504    การศกึษาทางเลือก        2(2-0-4) 

    (Alternative Education) 

      แนวคิดของการศกึษาตลอดชวิีต  การศกึษาทางเลอืก  วเิคราะหเปรยีบเทียบ การศกึษา 

 ในระบบ  นอกระบบ  การศกึษาตามอัธยาศัย  การบรหิารและบรกิาร  การศกึษานอกระบบ   

การศกึษาตามอัธยาศัยตามพระราชบัญญัตกิารศกึษาแหงชาต ิ พ.ศ. 2542   วเิคราะหปญหา 

และอุปสรรคของการศกึษานอกระบบ  การศกึษาตาม อัธยาศัยและแนวโนมของการศกึษา 

ทางเลอืกในประเทศไทย 

           Concepts of lifelong learning, alternative education, comparative analysis of  

formal and non-formal educational systems, informal education, administration and  

service of non-formal education, informal education according to National Education  

Act 1999, analysis of problems and obstacles of non-formal and informal education  

and trends of alternative education in Thailand. 

 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1015901   สัมมนาทางการศกึษา       3(2-2-5) 

    (Seminar in Education) 

   กระบวนการจัดสัมมนา  วิเคราะหบริบท  ประเด็นปญหา  ความเคลื่อนไหว                    

ทางการศกึษา  การเปลี่ยนแปลงทางการศกึษาที่เกี่ยวของท่ีมีผลตอการศกึษา  ระบบ 

การศกึษา  การจัดการศกึษา  คุณภาพการศกึษา  หลักสูตร  การเรยีนการสอน  การ 

เรยีนรู  ตลอดจนการพัฒนาวิชาชพีครูท้ังอดตี  ปจจุบันและอนาคต  เพื่อจัดประชุมสัมมนา 

ในการระดมความคดิและแลกเปลี่ยน   ความคิดเห็นในวชิาชพีของตนเอง   

           Seminar process, context analysis, controversial issues, educational movement, 

educational transformation affecting on educational system, educational management, 

educational quality, curriculum, learning and teaching, development of teaching 

profession  in the past, present and future in order to arrange meeting, seminar for 

brainstorming and exchanging ideas on teaching profession.  
 

1022302  การสอนซอมเสรมิ                   2(1-2-3) 

    (Remedial Teaching) 

     ความหมาย   ขอบเขต   ความมุงหมาย   ความสําคัญของการสอนซอมเสรมิ 

หลักการ  แนวคิดทางการศกึษาอันเปนท่ีมาของการสอนซอมเสรมิ  การสอนซอมเสรมิ 

เด็กท่ีมขีอบกพรอง  นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีใชในการสอนซอมเสรมิคุณลกัษณะท่ีด ี

ของครูผูสอนซอมเสรมิการฝกปฏิบัตกิารสอนซอมเสรมิ 

           Meaning, scopes, aims and significance of remedial teaching, educational  

principles and concepts bringing about remedial teaching, remedial teaching for special 

need children, innovation and technology for remedial teaching, desired characteristics 

of remedial teachers, practice of remedial teaching. 
  



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 

 

1022501   เทคนคิการปกครองช้ันเรยีน                2(2-0-4) 

    (Classroom Management Techniques) 

   ปรัชญา  แนวคิดทางการศกึษาท่ีเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบตอชัน้เรยีนท่ีเปลี่ยนแปลง 

พัฒนาการเดก็วัยประถมศกึษา  แนวคิด  หลักการจัดกจิกรรมการเรยีน  การสอนท่ียดึผูเรยีน 

เปนศูนยกลาง  การพัฒนาประชาธิปไตยในชัน้เรยีน  เทคนคิการปรับพฤตกิรรมนักเรยีนท่ีมี 

ปญหาเพื่อการพัฒนาวิจัยในชัน้เรยีน  

           Philosophy, transformation of educational concepts influencing classroom learning 

causing the change of elementary student development, concepts, principles of teaching and  

learning management focusing on Child Centered, democratic development in classroom,  

techniques of behavior modification in classroom for developing classroom research.  
 

1023201   กิจกรรมรวมหลักสูตร                        2(1-2-3) 

    (Co-curriculum Activity) 

    ความหมาย  ความมุงหมาย  ประเภท  ประโยชนของกจิกรรมรวมหลกัสตูร  ลักษณะ 

ของผูนาํและผูตาม  วิถทีางแหงประชาธิปไตย  หลักการจัดและการบริหาร  กิจกรรมรวม 

หลักสูตร  การประเมินผลกิจกรรมรวมหลักสูตร  การเลือกจัดโครงการตามประเภทของ 

กิจกรรมรวมหลักสูตร 

           Meaning, aims, categories and benefits of Co-Curriculum Activity, characteristics  

of leaders and followers, democratic ways, methods of provision and administration of 

Co-Curriculum Activity, evaluation, selections of projects in accordance with Co- Curriculum 

Activity. 
 

 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 

 

1023210   การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น               2(1-2-3) 

    (Curriculum Development for Local) 

      ความรูท่ัวไปเกีย่วกับหลกัสตูร  กระบวนการสราง  การพัฒนาหลกัสตูร  การประเมิน 

ผลหลกัสตูร  ความเปนมาและความสาํคัญของหลักสูตร  หลักการ  จุดมุงหมาย  โครงสราง 

ของหลกัสตูร  การจัดประสบการณ  การจัดกจิกรรมท่ีสอดคลองกับหลกัสตูร  หลักการและ 

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกบัทองถิ่น   การฝกปฏิบัตกิารพัฒนาหลกัสตูรให 

สอดคลองกับทองถิน่ 

         General information of curriculum, curriculum making and developing processes,  

curriculum evaluation, background and significance of curriculum, principles, aims and  

curriculum structure, provision of experiences, activities corresponding with curriculum,  

principles, processes  and practices of curriculum development in accordance with locality. 

 
 

1023301   ทักษะและเทคนคิการสอน                2(1-2-3) 

    (Teaching Skills and Techniques of Teaching) 

  ความหมาย  ขอบขาย  ความสําคัญของทกัษะและเทคนคิการสอน  ทักษะการนาํเขาสู 

บทเรยีน  การเราความสนใจ  การตัง้คําถาม  การใชสื่อการเรยีนการสอน  การเลาเรื่องการ 

เสริมแรง  การใชกริิยาทาทางและวาจา  การใชกระดานดาํ  การอธิบาย  ยกตัวอยาง  การ 

สรุปบทเรียน  การสอนกลุมใหญ  การสอนกลุมยอย  การสอนรายบุคคล  การใชเพลง 

ประกอบการเรียนการสอน  บทบาทสมมติ  เทคนิคการสอนแบบมีสวนรวม  เทคนคิการ 

สอนโดยใชกระบวนการคิด  เปนตน 

         Meaning, scope, significance of teaching skills and techniques of teaching, lesson  

introductory, attention getter, posing a question, utilizing teaching media, storytelling, reinforced  

practice,  using speech and manner, blackboard using, explanation, exemplification,  

lesson summary, large-group teaching, small-group teaching, individual teaching,  

songs for teaching, role plays, teaching techniques on co-operative learning and  

thinking process.  
 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 

 

1023302  การนเิทศการศกึษา            2(1-2-3) 

    (Educational Supervision) 

    ความหมาย  ความสําคัญ  ความมุงหมาย  ขอบขายของการนเิทศการศกึษา  บทบาท 

ของผูบรหิารตอการนเิทศการศกึษา  หลักการและเทคนคิวธีิการนเิทศการศกึษา  การพัฒนา 

การเรยีน   การสอน  การนเิทศการสอน   การนเิทศภายใน 

       Meaning, significance, objective and scopes of educational supervision, Roles of 

supervisors on educational supervision, principles and techniques, learning Development,  

supervising on teaching, intra-supervision.  
 

1024606 ทักษะการสอนสําหรับครูภาษาองักฤษ               3(2-2-5) 

  (Teaching Skills for English Language Teachers) 

            คุณลักษณะที่พึงประสงคของครูภาษาอังกฤษ  ทักษะทีส่ําคัญและจาํเปนสาํหรับครู 

ภาษาอังกฤษ  ความสาํคัญของทักษะสาํหรับครูภาษาอังกฤษ  ฝกทักษะการจัดกจิกรรมโดย 

ใชกระบวนการทางภาษาอังกฤษ  กจิกรรมทางภาษาอังกฤษ  เชงิเทคโนโลยี   โครงงานภาษา 

อังกฤษ  การออกแบบและการสรางสื่อการสอนภาษาอังกฤษ  การจัดกิจกรรมคายภาษา 

การสรางขอสอบและการใชขอสอบ  ทักษะการใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐานทักษะอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน 

การประเมินทักษะและแนวทางพัฒนาทักษะสําหรับครภูาษาอังกฤษ 
 

           Qualification of English Language teachers, essential and needed skills for English  

Language teachers, significance of teaching skills for English Language teachers the teachers,  

practice of activity provision employing English Language teachers processes, technological   

English Language teachers activities, English Language projects, design and creation of  

English Language teachers teaching media, English Language camps, formation and usage  

of tests, basic computer skills, and other important skills, assessment and method of  

teaching skill  development for English Language teachers. 
 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                                  หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1024616 หลักสูตรและการจัดการเรยีนรูวชิาภาษาอังกฤษ                   2(1-2-3) 

(Curriculum and Learning Management in English Language) 

                              วเิคราะหแนวคิด  ทฤษฎีท่ีเปนพ้ืนฐานของการจัดหลักสูตรและจัดการเรยีนรูวชิาภาษา 

อังกฤษ  ศาสนาและวัฒนธรรม  วิเคราะหหลักสูตรวิชาการภาษาอังกฤษ  ศาสนา และวัฒนธรรม 

ระดบัการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน  แนวการจัดการเรยีนรูวิชาภาษาอังกฤษสือ่การเรยีนรู  การประเมนิผล 

การเรยีนรูในวิชาภาษาอังกฤษ  ศาสนา  และวัฒนธรรม  การจัดทําหลกัสูตรรายวิชาและแผน 

การจัดการเรยีนรูวิชาภาษาอังกฤษ  ศาสนาและวัฒนธรรม   
 

          Conceptual analysis, fundamental theories of curriculum and English Language, 

religion and culture subject group, curriculum analysis for English Language, religion and  

culture subject group, methods of provision for learning processes, learning media, learning  

assessments for English Language , religion, and culture subject group, curriculum                                                                                                                             

preparation and learning management plan for the subject. 
 

1031204 การใชส่ือมวลชนเพ่ือการศกึษา    2(2-0-4) 

         (Utilization of Mass Media in Education)  

                            ความสําคัญของสื่อมวลชนท่ีมีตอการจัดการศกึษา  หลักการ  วธีิการใชวิทยุกระจาย 

เสยีง  วิทยุ  โทรทัศน  สิ่งพิมพ  หนังสอืพิมพ  ภาพยนตร  เครอืขายขอมูลสากล  การสื่อสาร 

สารสนเทศในรูปแบบอ่ืนเพ่ือการศกึษา  การใชและเลอืกรับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ 

การเรยีนรู  การวเิคราะหขาวสารเพื่อการเรยีนรู  
 

          Importance of mass media upon education management, principles and media 

applications through broadcasting, radio, television, printed, newspaper, movie, and  

international information network, information and communication in various types  

concerning education, use and selection of media beneficial to learning process and  

information analysis for educational purposes. 
 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                                  หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1032502 การสรางส่ือการเรยีนการสอน             2(1-2-3) 

         (Media Construction)  

                               ความหมาย  ประเภท  ประโยชนของสื่อการเรยีนการสอน  การวิเคราะหบทเรยีน 

เพ่ือการสรางสื่อ  ประเภทของสื่อท่ีเหมาะสม  การผลติสื่อ  การใชสื่อการพัฒนาสื่อเฉพาะ 

ตามระดับการศกึษา  การผลติสื่อการเรยีนการสอนราคาเยาและการประเมินผลสื่อการเรยีน 

การสอน 
 

 Definition, types, and advantages of instructional media, lesson analysis for media 

construction, appropriate types of media, media production, and use of media, development 

of specific media according to student’s level, economical media production and instructional  

media evaluation.  
 

1034101 การศกึษาโดยระบบสือ่ทางไกล    2(2-0-4) 

        (Telecommunications and Distance Learning ) 

                                แนวคดิใหมในการจัดการศกึษาสาํหรับมวลชน (Mass Education)  การศกึษาตาม 

อัธยาศัยการจัดการศกึษาโดยผานระบบสื่อทางไกลในรูปแบบตาง ๆ การใชอินเทอรเน็ต 

ในการสบืคน  การตดิตอสื่อสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนาเวบ็ไซดเพื่อการเรยีน 

การสอน  การสงและการดาวนโหลดขอมูลเทคโนโลยีสําหรับการศกึษาทางไกล 

 New concept in mass education, Informal education, education management  

through various types of telecommunications, information search on the internet,  

communication through IT technology, website development for educational purposes  

and digital data upload and download for distance learning.  
 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                                  หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1043107 การประเมนิผลการเรยีนดานการปฏบิัติ   2(1-2-3) 

  (Performance Evaluation) 

บทบาท  ความสาํคัญ  ธรรมชาต ิ จุดมุงหมายของการประเมินผลการเรยีนดาน    

การปฏิบัติ  การสรางเครื่องมือวัด  การประเมนิผลการเรยีนการสอนดานการปฏิบัตแิละ 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

  Roles, importance, nature, and purposes of performance evaluation, verification  

and development of performance evaluation measuring tool.  
 

 

1044105 การวเิคราะหและประเมนิโครงการ    2(1-2-3) 

  (Project Analysis and Project Evaluation) 

          องคประกอบท่ีสาํคัญของโครงการ  การเขียนโครงการ  วงจรการ  วางแผนโครงการ   

การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ  รูปแบบและกระบวนการประเมินโครงการ  เทคนคิ

การควบคุม  การตดิตามงานและโครงการ  

 Crucial elements of project, project plan and its cycle, project possibility analysis, 

patterns and process of project evaluation, techniques in project monitoring and control. 
 

1044201 การสรางแบบทดสอบวัดความถนัด     3(2-2-5) 

  (Aptitude Test Construction) 

                                 ความเปนมาของแบบทดสอบวัดความถนัด  ความหมาย  ประเภท  ขอบขาย  ประโยชน 

  ของแบบทดสอบวัดความถนัด  ทฤษฎเีกี่ยวกับสมรรถภาพทางสมอง  การสรางแบบทดสอบ 

วัด  ความถนัดทางการเรยีน 

 Background of aptitude test, definition, types, scope, and advantages of Aptitude 

test, theories on capability of intelligence and learning aptitude test Construction. 

 
 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                                  หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1051103 จติวทิยาวัยเด็ก       2(2-0-4) 

  (Child Psychology)   

                                ความหมาย  ความสําคัญของวัยเด็ก  พัฒนาการของวัยเด็ก  ทฤษฎีพัฒนาการ 

การประยุกตใชเพ่ือสงเสรมิพัฒนาการ  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอบุคลกิภาพของวัยเดก็  ปญหาและ 

วิธกีารแกปญหาวัยเด็ก 

  Definition and importance of childhood, child development, theory of development 

and its application to promote child growth, factors influencing child personality, child  

problems and the solutions. 

 

1052301 มนุษยสัมพันธสาํหรบัคร ู     2(2-0-4) 

  (Human Relations for Teachers) 

                                 ความหมาย  ความสําคัญของมนุษยสัมพันธสําหรับครู  หลักการ  องคประกอบ 

กระบวน  เทคนคิการสรางมนุษยสัมพันธสาํหรับครู  บทบาทของครูในการเสรมิสรางมนุษย 

สัมพนัธ  ในโรงเรยีนและชมุชน  การประเมินมนุษยสัมพันธสาํหรับครู  เนนการฝกปฏิบัตสิราง 

มนุษยสัมพันธ  เพ่ือเสรมิบรรยากาศการเรยีนรูท่ีดแีละเสรมิสรางสัมพันธภาพแหงการชวย 

เหลอืนกัเรยีน 

   Definition and importance of human relations for teachers, principle, factors and 

techniques in building human relations, teachers’ roles regarding human  relations in  

school and community. Human relations assessment for teachers, focusing on the practice 

of human relations skills, in order to promote proper learning environment along with well  

relationship on the basis of student facilitation.   
 

1053101 ความคดิสรางสรรค                                       2(2-0-4) 

  (Creative Thinking) 

                               ความหมาย  ขอบขาย  ประเภท  ประโยชนของความคิดสรางสรรค  ลักษณะเด็กท่ีมี 

ความคิดสรางสรรค  เทคนคิและทักษะสาํหรับครูในการพัฒนาความคิด  สรางสรรคบทบาท 

ของพอ แม ครอบครัว กับการสงเสรมิความคิดสรางสรรค  การจัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนา และ 

การประเมินความคิดสรางสรรค 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 
 

 Definition, scope, types, and advantages of creative thinking, characters of creative 

thinking child, teachers’ skills and techniques concerning the development  of creative  

thinking, parents’ and family’s roles in shaping child’s creative thinking, activity preparation  

to develop and evaluate creative thinking. 
 

1053501        จติวทิยาการแนะแนวเด็กวัยรุน                       3(3-0-6) 

   (Adolescence Guidance Psychology) 

           ทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุน  พัฒนาการดานตางๆ  ของวัยรุน  ปจจัยที่สงผลตอพัฒนาการ   

  ปญหาเฉพาะวัย  บทบาทของครูกับการแนะแนวเดก็วัยรุนในโรงเรยีน  การจัดบรกิารแนะแนว 

  เพ่ือปองกัน แกไขปญหาและตอบสนองความตองการของวัยรุนดานการศกึษา  อาชพี  สังคม 

  สวนตัว แนวทางการพัฒนาความสามารถและศกัยภาพของวัยรุนโดยใชกระบวนการแนะแนว 

         Theories concerning adolescence growth and developments as well as the relevant 

factors, age-specific problems, teachers’ roles over adolescence student guidance,  

preparation for preventive guidance together with the solutions for adolescence, aiming to  

meet their needs including education, career, and personal society, models of adolescence  

ability and potential development through guidance approaches.  
 

1053502        จติวทิยาการแนะแนว                         2(2-0-4) 

(Guidance Psychology) 

                                ความหมาย  ความสําคัญ  ปรัชญา  หลกัการแนะแนว  ประเภทของการแนะแนว   

บรหิารแนะแนวท่ีจัดขึ้นในสถานศกึษา  การบรหิารงาน  การประเมินผลการจดับรกิารแนะแนว 

คุณสมบัตแิละจรรยาบรรณของครูแนะแนว กลไกความสําเร็จของการแนะแนว  การใช 

กระบวนการ แนะแนวเพ่ือพัฒนาความสามารถและศกัยภาพของผูเรยีน 

 Definition, importance, philosophy, principles, and types of guidance, guidance 

administration in school, management and assessment of guidance service, teachers’ 

qualification and ethics regarding guidance, success mechanism in guidance, utilization 

of guidance to facilitate learners’ ability and potential development.  
 

 
 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1053603 เครื่องมอืและเทคนคิการแนะแนว                 2(2-0-4) 

  (Tools and Techniques in Guidance) 

                                   หลักการสรางและใชเครื่องมือและเทคนคิการแนะแนว  ประเภทของเครื่องมือและ 

เทคนิคการแนะแนว  การรวบรวมเครื่องมือและเทคนคิการแนะแนว  ท้ังท่ีเปนแบบทดสอบ 

และไมใชแบบทดสอบ  การปรับเครื่องมอืท่ีเปนแบบทดสอบสาํหรับนาํออกใช  การทดลองใช 

เครื่องมือและเทคนคิการแนะแนวกับนักเรยีน 
 

  Types and principles in creating and utilizing guiding tools and techniques, methods 

of gathering guiding tools and techniques, both test and non-test types, test-type guiding  

tools adjustments for field application, pilot of guiding tools and techniques.  
 

1061101       หลักการบรหิารการศกึษา     3(3-0-6) 

        (Principles of Educational Administration) 

                               ความหมาย  การบรหิารการศกึษา  แนวคิด  ทฤษฎเีบื้องตนเกี่ยวกบัการบรหิารการ 

ศกึษา  กระบวนการบรหิารการศกึษา  ระบบบรหิารการศกึษา  การจัดระบบภายในหนวยงาน 

ทางการศกึษา  มนุษยสมัพันธในการบรหิาร  ภาวะผูนาํกบัการบรหิาร  การประชาสัมพันธหนวย 

งานทางการศกึษา  การนเิทศการศกึษา  การพัฒนาหลกัสูตร  ปญหาตาง ๆ และวธีิการแก 

ปญหาเกี่ยวกับการบรหิารการศกึษาของไทย 

  Educational administration, definition, concepts, fundamental theories, educational 

administration process, educational administration scheme, internal management of educational  

organization, and human relations in administration, leadership in administration, public relations  

in educational organization, supervision, curriculum development, problems and solutions in  

Thailand’s educational administration.  

 

 

 

 
 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1061103  พฤติกรรมผูนําทางการศกึษา             2(2-0-4) 

  (Education Leaders Behavior) 

  หนาที่  ลักษณะของผูนาํ  อันไดแก  แนวความคิดเกี่ยวกับบทบาทของผูนาํในโรงเรยีน 

หรอืหนวยงานเกีย่วกับการศกึษา  พฤตกิรรมผูนาํเกีย่วกบังานบรหิารการศกึษา  มนษุยสมัพันธ 

ของผูนาํ  ความคดิรเิริ่ม  การแกปญหา  ตลอดจนแนวคิดใหม ๆ ทางการศกึษาโดยเฉพาะทาง 

การบรหิาร 
 

  Duties and characters of leader, i.e. concepts on education leaders’ roles, leaders’ 

behaviors under educational administration, leaders’ human relation skills, creative thinking,  

problem-solving, as well as new concepts in education, especially educational administration. 
 
 

1062104 คุณธรรมสําหรบัผูบรหิาร             2(2-0-4) 

(Ethics for Administrators)  

          ความหมาย  ความสาํคัญของคุณธรรมสาํหรับผูบรหิาร  บทบาท  หนาท่ี  คุณธรรม 

ความรับผดิชอบ  จรรยาบรรณสําหรับผูบริหาร  ปญหาเกี่ยวกับคุณธรรมสําหรับผูบริหาร   

การสงเสรมิ  และพัฒนาคุณธรรม คานยิมในการทํางาน  ผลการศกึษาเกี่ยวของกับคณุธรรม 

สําหรับผูบรหิาร 
 

            Definition, importance of ethics for administrators, roles, duty, responsibility, and 

etiquette in administration. Problems involved with administrators’ ethics. Promotion and  

development for ethics and values in working, research results regarding administrators’  

ethics.  
 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1085601   การศกึษาแบบเรยีนรวม       3(2-2-5) 

    (Inclusive Education) 

   แนวคดิ  ทฤษฎี  ความรูพ้ืนฐานเกีย่วกบัการศกึษาแบบเรยีนรวม  วิวัฒนาการเกีย่วกับ 

การจัดการศกึษาสําหรับเดก็ท่ีมีความตองการพิเศษ  กฎหมาย  นโยบาย  แผนพัฒนาท่ีเกี่ยวของ 

กับการศกึษาแบบเรียนรวม  ลักษณะ  ประเภท  กิจกรรมและรูปแบบการเรยีนรูของเด็กท่ีมี 

ความตองการพิเศษ  การปรับเปลี่ยนเพ่ือการจัดการศกึษาแบบเรียนรวม  เทคนิคการสอน    

การวิเคราะหงาน   แผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล  ปญหาของเดก็ท่ีมีความตองการพิเศษ 

ในชั้นเรียนรวม  ลักษณะและสาเหตุ  วิธีการจัดการ  การปองกันพฤติกรรมท่ีเปนปญหา   

หลักการเสรมิแรง  การลงโทษเดก็ที่มีความตองการพิเศษ  การจัดการพฤตกิรรม  การบรกิาร 

สนับสนุนบุคลากรหรอือุปกรณเครื่องชวยพิเศษและสามารถนาํไปประยุกตใชได 

                                 Concepts  theories and basic knowledge on the intensive education, educational 

management evolution for special needs children, laws, policies and developed plans relating 

to intensive education,  features, categories, learning styles of special needs children,  

adaptation for inclusive educational management, teaching techniques, work analysis,  

educational  plans for individual, difficulties of special needs children, characteristics, causes  

and solutions  for inclusive class, problematic  behavior prevention, reinforced practice,  

special need children punishments, behavior management, staff service and special applicable 

equipment. 



 

 

รหัสวิชา    ชื่อและคําอธิบายรายวชิา                                 หนวยกติ(ชั่วโมงปฏิบัต)ิ 
 

                    2.1.3  กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชพี 
 

1005809 การฝกปฏบิัติวชิาชพีครูระหวางเรยีน  1                 1(60) 

  (Professional  Experience  1) 

         การสังเกตการณจัดการเรยีนรูในสถานศึกษา  สามารถจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูใหผูเรยีน 

สรางความรูไดดวยตนเอง จัดทําแผนการจัดการเรยีนรูเพื่อจุดประสงค  การสอนที่หลากหลาย  การ 

วัดและการประเมินผลการเรยีนรู การออกแบบทดสอบ ขอสอบหรอืเครื่องมอืวัดผล  การตรวจ 

ขอสอบ การใหคะแนนและการตัดสินผลการเรียน  การสอบภาคปฏิบัติและการใหคะแนนการ 

วิจัยแกปญหาผูเรยีน  การพัฒนาความเปนครูมืออาชพี สนับสนุนการจัดการเรยีนรูดานกจิกรรม 

พัฒนาผูเรยีนและดานพัฒนาสถานศึกษารวมกับชุมชน 

         Observing learning management in educational institutions, making lesson plans for  

autonomous learners, making lesson plans with various learning outcomes, learning measurement 

and assessment, constructing assessment and  tools for assessment and evaluation, test  

marking and grading, performances and evaluation, research on solving difficulties of learners,  

professional development, supporting activities for learners development and cooperate with  

communities to develop educational institutions 
 

 

 

1005810 การฝกปฏบิัติวชิาชพีครูระหวางเรยีน  2                        1(60) 

  (Professional  Experience  2) 

        ปฏิบัติการสอน  ทดลองสอนในสถานการณจําลองและสถานการณจริงในสถานศึกษา   

การจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูใหผูเรยีนสรางความรูดวยตนเอง  จัดทําแผนการจัดการเรยีนรูเพือ่ 

จุดประสงคการสอนที่หลากหลาย  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู  การออกแบบทดสอบ  

ขอสอบหรอืเครื่องมือวัดผล การตรวจขอสอบ  การใหคะแนนและการตัดสินผลการเรยีน การ 

สอบภาคปฏบัิติและการใหคะแนน  การวจัิยแกปญหาผูเรยีน  การพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ   

สนับสนุนการจัดการเรยีนรูดานกจิกรรมพัฒนาผูเรยีนและดานพัฒนาสถานศึกษารวมกับชุมชน  

         Professional training, teaching demonstration and teach in real situation, making lesson  

plans for autonomous learners, making of lesson plans with various learning outcomes, learning  

measurement and evaluation, constructing assessment and  tools for assessment and evaluation,  

test marking and grading, performances and grading, research on solving difficulties of learners,  

professional development, supporting activities for learners development and cooperate with  

communities to develop educational institutions 



 

 

 

รหัสวิชา      ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                                                       หนวยกิต(ช่ัวโมงปฏิบัต)ิ 

1005811      การปฏบัิติการสอนในสถานศกึษา 1                                         6(480) 

      (Teaching Internship 1) 

           ปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษาตามระดับชวงชัน้และสาระการเรยีนรูของวชิาเอก ปฏบัิติงานในหนาที่ครูดานตาง ๆ   

ไดแก  งานครูประจําช้ัน  งานธุรการชัน้เรยีน  งานบรกิาร งานแนะแนว  งานกจิกรรมนักเรยีน  งานความสัมพันธกับชุมชนใน 

ลักษณะท่ีแสดงใหเห็นถึงการแกไขปญหา  การพัฒนางานและการประเมินการเรยีนรูของตนเองอยางสมํ่าเสมอ  โดยมี 

การศกึษาสังเกต การบรหิารจัดการชัน้เรยีน  การวัดและประเมินผล และการนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรยีนสามารถจัดการ 

เรยีนรูในสาขาวิชาเอกไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน  และปฏิบัติงานอื่นท่ีไดรับมองหมาย  

              Teaching internship in educational organization according to students’ levels and core contents of their  

major, perform one’s duty as a homeroom teacher, dealing with general affairs, service, educational guidance, students activities,  

cooperate with communities to solve problems, self-developed and evaluated as performing professional internship, observing  

learning management, learning measurement and evaluation, integration of learners development, capable to teach according to  

the field of teaching internship, participate other assigned duties 

               รายวิชาน้ีกาํหนดใหนักศกึษาตองปฏิบัตกิารสอน  ในสถานศึกษาไมนอยกวา  8 – 10 ช่ัวโมงตอสัปดาห และ 

ปฏบัิติงานในหนาที่ครูอื่น ๆ  รวมแลวไมนอยกวา 480 ชั่วโมงตอภาคเรยีน สําหรับผูที่ปฏิบัติหนาท่ีสอนในสถานศึกษาอยูใน 

ขณะน้ัน  สามารถยกเวนการเรยีนรายวิชาน้ี โดยขอเทยีบโอนประสบการณ  โดยตองสงผลงานประกอบท่ีแสดงใหเห็นการ 

จัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ และผลงานอื่น ๆ  ในหนาท่ีคร ู

1005812      การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2                             6(480) 

      (Teaching Internship 2) 

                ปฏบัิติการสอนในสถานศึกษาตามระดับชวงช้ันและสาระการเรยีนรูของวิชาเอก  โดยจัดการเรยีนรูในกลุมสาระการ 

เรยีนรู  หรอืรายวิชาเดิม  การปฏิบัติงานในหนาท่ีครูอยางตอเน่ือง  การออกแบบการเรยีนรู  การประเมิน  การ 

ปรับปรุง  และการพัฒนาการจัดการเรยีนรูใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรยีน  การจัดทํารายงานผลการจัดการเรยีนรู   

ทําการวจัิยเพื่อพัฒนาผูเรยีนประเมิน ปรับปรุงและศกึษาวจัิย   เพื่อพัฒนาผูเรยีน  มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู  หรอืแบงปน 

ความรูใน การสัมมนาการศกึษา เพื่อการพัฒนาผูเรยีนใหเต็มตามศักยภาพ และปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมองหมาย  

      Teaching internship in educational organization according to students’ level and the core content  

of their major, practicing tasks as a teacher, design contents of learning, assessing, improving and  

developing learning management according to learners’ capability, report of learning management,  

conducting studies on learners development, improving and studying on research to develop learners  

ability, exchanging experiences and knowledge in educational seminar to develop learners capability  

and participate other assigned duties 
                      รายวิชาน้ีกําหนดใหนักศกึษาตองปฏิบัตกิารสอน  ในสถานศึกษาไมนอยกวา  8 – 10 ช่ัวโมงตอสัปดาห  และ 

ปฏบัิติงานในหนาที่ครูอื่น ๆ  รวมแลวไมนอยกวา 480 ชั่วโมงตอภาคเรยีน สําหรับผูที่ปฏิบัติหนาท่ีสอนในสถานศึกษาอยูใน 

ขณะน้ัน  สามารถยกเวนการเรยีนรายวิชาน้ี โดยขอเทยีบโอนประสบการณ  โดยตองสงผลงานประกอบท่ีแสดงใหเห็นการ 

จัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ และผลงานอื่น ๆ  ในหนาท่ีคร ู
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                    2.2  กลุมวชิาเอก 

                          2.2.1  วชิาเอกภาษาอังกฤษ 

 

1531101       ภาษาศาสตรเบือ้งตน                                                             3(3-0-6) 

                 (Introduction to Linguistics) 

          ธรรมชาตขิองภาษา  ทฤษฎีทางภาษาศาสตร  ระบบเสยีง  ระบบคําและระโยคและ   

   ความหมายของคําในบรบิทตางๆของภาษา 

       Nature of language, basic concepts of sound system (phonology), word-formation 

and structure (morphology), sentence structure (syntax), meaning of words and 

expressions (semantics). 
  

1551101       การฟงและการพูด 1                                                                3(2-2-5) 

                  (Listening and Speaking 1) 

ทักษะท่ีจาํเปนตอการพูดและการฟง คําศัพท  วล ี การออกเสยีง  การเนนคํา  ความ

เขาใจ  และการใชสํานวนในการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ในชวีติประจําวัน 

Listening and speaking skills necessary to communicate successfully, vocabulary, 

phrases, pronunciation and accent, understanding and usage of idioms to communicate in 

variety of daily situations. 
       

 1551102      การฟงและการพูด 2                                                                3(2-2-5) 

                  (Listening and Speaking 2) 

ทักษะการฟงและการพูดท่ีจําเปนในการสื่อสาร  เลาเรื่องท่ีฟง  สนทนาตัวตอตัว  การ

พูดแสดงความคิดเห็นหรอืโตแยง  การฟงเพื่อจับใจความสําคัญและขอเท็จจรงิตามระดับการ

ฟงท่ีเหมาะสม 

Oral and aural skills necessary for communication including their ability to retell 

simple stories; participate in face-to-face communication; giving opinion or argument, 

understand main idea from and factual information from level-appropriate listening 

passages. 



 

 

รหัสวชิา      ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                   หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1551133        ระบบไวยากรณภาษาอังกฤษ 1                                                   3(3-0-6) 

                   (English Structure 1)   

                     ชนดิของคาํ วลแีละประโยค ประเภทของวลแีละประโยค 

                     Scope on parts of speech, phrases and sentences, types of phrases and    

                   Sentences. 
 

1551134       ระบบไวยากรณภาษาอังกฤษ 2                                                    3(3-0-6) 

                  (English Structure 2)   

กฎ และการใชของไวยากรณตาง ๆ กาล  รูปคําถาม  กรรตุวาจก  กรรมวาจก  รูป

กรยิาท่ีทาํหนาท่ีนาม รูปของกรยิาตัง้ตน และรูปกรยิาท่ีเตมิ –ing และ –ed ท่ีทําหนาท่ีเปนสวน

ขยาย 

Scope on verb tenses related to present, past, and future time frames, questions, 

active and passive voice, gerunds, infinitives and participles. 

 1551135        สัทศาสตรสําหรบัครูภาษาอังกฤษ                                                3(2-2-5) 

                   (Phonetics for English Teaching) 

       การเกดิเสยีง คุณสมบัตขิองเสยีง การถอดเสยีง ออกเสยีงตาง ๆ ตามสัทอักษรสากล 

          Speech sounds production, properties of speech sound, transcription of phonetics 

and utterance by using International Phonetics Alphabet.  
 

1552204       การอานเพ่ือความเขาใจ                                             3(3-0-6) 

            (Reading for Comprehension) 

                   วิธีและการฝกอานขอความหรอืบทความสัน้ ๆ ใหเขาใจถูกตอง  โดยเนนเรื่อง  วลี 

                    ประโยค  การใชอุปสรรคและปจจัย  การใชเครื่องสังเกตในบรบิท  เทคนคิในการอาน  เชน 

                    การฝกอานอยางรวดเร็วดวยความเขาใจ  เพ่ือคนหาเพ่ือเปนพ้ีนฐานในการอานเชงิวชิาการ  

         The  methods  and  ways  of  reading  short  paragraphs and short articles focusing 

 on words,  phrases,  and  sentence  structure,  and  emphasizing  the  understanding 

 of prefixes,  suffixes,  contextual  clues, reading techniques including speed reading, 

scanning, and skimming, in order to further the skill to reading academic fields.  
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1552205       การเขียนเบือ้งตน                                                         3(2-2-5) 

            (Basic of Writing) 

   องคประกอบของการเขียนระดบัประโยคและระดบัยอหนา  การเลอืกหวัขอ  การเขยีน 

 ประโยคความคิดหลกั  ประโยคสนับสนนุ และประโยคสรุป  รวมไปถงึการใชคําเชื่อมในการเขยีน 

                    เพ่ือพัฒนาทักษะทางดานการเขียนใหพรอมในการเขียนเชงิวิชาการ  

       The process of writing in sentences and paragraphs, appropriate topic for writing, 

introducing main idea, supporting details, and concluding sentence and transitional words, 

to enable the learners’ writing skill to write academically.   
 

1552206       การเรยีนรูภาษาอังกฤษ                                                3(3-0-6) 

          (English Language Acquisition) 

 ทฤษฎีการเรยีนรู  ทฤษฎีการสรางความรูใหมโดยผูเรยีน  บทบาทของกระบวนการ

รับรู และกระบวนการเรยีนรู  รูปแบบและวิธีการเรยีนรูและการเรยีนรูดวยตนเอง  
 

 Learning Theories such as constructivism, roles of cognition and learning processes,  

learning styles and learning strategies and learner autonomy. 

 

1552207      การแปลเพ่ือชีวติ 1                                                        3(2-2-5) 

  (Translation in Daily Life 1)        

   หลกัการและวิธีการแปลจากภาษาองักฤษเปนภาษาไทย  และภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ    

   เทคนคิแปลระดับประโยคและอนุเฉทสัน้ ๆ 

     Principles and methods of translation from English to Thai and vice versa, translation     

   technique for phrases and paragraphs.   
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1552208     การแปลเพ่ือชวีติ 2                                                          3(2-2-5) 

             (Translation in Daily Life 2)                                                                               

  ประโยคผสมและประโยคซับซอน  เทคนคิการแปลประโยคและอนุเฉทที่ยาวข้ึน  เรื่องสัน้  

   นวนยิาย  บทกว ี และบทความทางวชิาการ  
 

                Translation of compound and complex sentences, translation techniques for long    

                    sentences and paragraph, including short story, part of novel, poetry and academic   

                             articles. 
 

 

 

1552402        ภาษาองักฤษและวัฒธนธรรมของประเทศเจาของภาษา          3(3-0-6) 

                    (Socio-Culture of English-Speaking Countries) 

  วัฒนธรรม  ประเพณ ี ความเชื่อ  คานยิม  รวมถงึประวัตศิาสตร  ศาสนา  การเมือง 

ระบบสังคม  โครงสรางครอบครัว  ศลิปะ  ดนตรี  เพ่ือสรางความเขาใจในวัฒนธรรมของ

ประเทศเจาของภาษา  โดยเฉพาะประเทศอังกฤษและอเมรกิัน  

        Cultures, traditions, and beliefs, history, religion, politics, social systems, family 

structures, art, music, values of English- speaking countries particularly Britain and 

America.   

 

1553107        การอานเชิงวชิาการ                                                3(2-2-5) 

           (Academic Reading) 

การทบทวนวธีิในการอานท่ีไดผลเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการอานเชงิวชิาการ  การแลกเปลี่ยน 
ความเหน็ที่ไดจากการอานหนงัสอืพิมพ  นติยสารและบทความท่ีเกีย่วของกับการเรยีนการสอน 
ภาษาอังกฤษ  เพื่อเปนการพัฒนาความสามารถในการทําความเขาใจประโยค รวมท้ังพัฒนา

ทักษะการอานเพ่ือหาขอมูลท่ีตองการไดอยางรวดเร็วและเหมาะสม 

Revision of successful reading techniques to be a foundation for academic reading 

will be covered. Discussion form reading materials i.e. newspaper, magazines, and journal 

articles relating to English instruction will also be included to improve sentence structure 

understanding. Effective skimming and Scanning for relevant information will be reviewed. 
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1553108        การเขียนเชิงวชิาการ                                              3(2-2-5)            

                   (Academic Writing) 

การทบทวนการเขียนและโครงสรางประโยคอันนาํไปสูการเขียนในระดบัยอหนาในหวัขอ

ดานวิชาการ  การนาํกระบวนการการเขียนอันประกอบไปดวยการระดมสมองและการราง

เนื้อหา  ข้ันเขียน  ขัน้ไดรับขอคิดเห็น  ขัน้ปรับปรุง  ข้ันแกไข  และการนาํเสนอผลงานท่ีปรับ

แลวมาใชในการเขียนเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเขยีนบทความสัน้ ๆ ได 
 

Revision of writing skill and sentence structures leading to academic paragraph 

writing will be covered. Process writing will also be emphasized to enhance students’ 

basic skills of report paper including prewriting, writing, responding, revising, editing and 

sharing.  
 

1553201         ภาษาองักฤษเพ่ือการเรยีนรูประชาคมอาเซยีน                      3(3-0-6) 

                    (English for ASEAN Studies) 

การเรยีนรูภาษาองักฤษในฐานะท่ีเปนภาษากลางในการตดิตอระหวางสมาชกิในประชาคม

อาเซยีน  ความหลากหลายของการใชภาษาอังกฤษในแตละประเทศบรบิทแหงความหลากหลาย

วัฒนธรรม  การแนะนาํแนวคดิ  แบบแผนการเรยีนรูภาษาท่ีในฐานะภาษาสื่อกลางระหวาผูใชท่ี

ไมใชเจาของภาษาผานเอกสาร  วดิโีอคลปิ  ภาพยนตรสัน้และการอานวรรณกรรม 
 

Learning English as lingual Franca in ASEAN community, as well as English varieties 

within the region, will be covered based on multilingual contexts. Introduction of learning 

English as non-native medium of communication via documentary, video clips, short 

movies and reading short contemporary literature will also be included. 
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1553202        ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนองาน                                        3(2-2-5) 

              (English for Oral Presentation)    

ทักษะทางภาษาอังกฤษท่ีจําเปนในการนาํเสนองานปากเปลา  องคประกอบและ 

ข้ันตอนการนาํเสนองาน  

        English skills necessary for oral presentation including components and methods  

of making good oral presentation. 

 

   1553404     การส่ือสารขามวัฒนธรรม                                                3(3-0-6) 

                   (Cross Cultural Communication)     

        แนวคิด  ทฤษฎ ี วัฒนธรรมและการสื่อสาร  วัฒนธรรมและอัตลกัษณ  รวมถงึทัศนะ     

ท่ัวไปของกลุมสังคม  เพ่ือใหสามารถเขาใจในการสื่อสารขามวัฒนธรรม 

   Concepts, theories, culture and communication; culture and identity; stereotypes 

     to understand and to be able to communicate cross-culturally. 

 

1554103         ภาษาอังกฤษสําหรับกลุมสาระการเรยีนรูอื่น                        3(3-0-6) 

                   (English for Other Fields of Study) 

   องคความรูเบื้องตนของกลุมสาระการเรยีนรูอ่ืน 3 สามกลุมสาระ ไดแก คณิตศาสตร 

วทิยาศาสตร และสังคมศกึษา  โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ  

Basic knowledge of other fields of study namely mathematics, science and social 

studies in content-based. 
 
 

1554306     วรรณกรรอังกฤษและอเมรกัิน                                  3(3-0-3) 

             (English and American Literature)                                                                   

         ปรัชญาความเชื่อ  และองคประกอบของวรรณคด ี รูปแบบ  ทฤษฎี  การจําแนกประเภท 

   ของวรรณกรรมวรรณกรรมอังกฤษและอเมรกินั  กวีท่ีมีชื่อเสยีงสมัยตาง ๆ  

  Philosophy, beliefs; components of literature, forms and theories of literature; types 

of English and American literature; famous authors in periods. 
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1554307      ภาษาองักฤษในส่ือ                                                       3(3-0-6) 

          (English in the Media)                                   

  รูปแบบและระดับภาษาอังกฤษในสื่อสิ่งพิมพ  โฆษณา  เพลงและภาพยนตร  การสื่อ

ความหมายของภาษา  

     Forms and styles of language in various media including printed media, 

advertisement, music, and films; functions of language.   
 

1554308        วรรณกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน                                    3(3-0-6) 

                   (Children’s Literature) 

    ความหมาย  ลกัษณะและประเภทของวรรณกรรมสาํหรับเดก็และเยาวชน นวนยิาย 

หนังสอืภาพ กลอน และการแสดงเชงิสรางสรรคสาํหรบัเด็กและเยาวชนอายุ 3-18 ป 

   Definitions, characteristics, and categories of literary works for children and youth; 

key examples of novels, picture books, poems and creative performance produced for 

children aged from 3–18 years old. 
 

1554709        การพัฒนาและประเมนินวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ        3(2-2-5) 

  (Developing and Evaluating English Teaching Innovation) 

แนวคิด  หลักการประเมินและพัฒนานวัตกรรมการเรยีนรูภาษาอังกฤษ  พ้ืนฐาน

หลักการสราง  แบบทดสอบ  หลักการสรางเครื่องมอืประเมนิผลนวัตกรรมในการประเมินผล

แบบตาง ๆ 

Concept, principles of developing and evaluating the innovation for English-

teaching; basic criteria construction, testing, and tool for evaluating the innovation for 

English-teaching.     
 

1554805    การศกึษาอสิระ                                                            3(2-2-5) 

                    (Independent Studies) 

       ขอทางดานภาษาอังกฤษท่ีนาสนใจ  และเขียนรายงานการคนควาอสิระ 

       Interesting topics relevant to studying English and writing a report. 
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                    2.2.2 วชิาเอกการสอนภาษาองักฤษ  
 

1553707        การประเมนิการเรยีนรูภาษาอังกฤษ                                   3(2-2-5) 

                   (Language Learning Assessment)                                                                        

      หลักการประเมินและเครื่องมอืสาํหรับการประเมินการเรยีนรูภาษาอังกฤษท่ีสัมพนัธ 

    กับการเรยีนรู  ไดแก  หลักการสรางแบบทดสอบและเครื่องมือเพ่ือประเมินทักษะตาง ๆ ใน  

    การเรยีนรูภาษา  หลักการวิจัยเพ่ือพัฒนาเครื่องมือในการประเมนิทางภาษา 
 

Principles of learning assessment, assessment tools relating to learning styles, 

    methods of constructing assessment tools and criteria to measure learning skills, research    

    for assessment tool development.   
 

 

1553708        ทฤษฎแีละการฝกสอนภาษาอังกฤษ                                    3(2-2-5) 

                   (Theories and Practice in English Teaching) 

ทฤษฎีดานการเรยีนรูภาษาอังกฤษและการนาํทฤษฎีไปใชในการเรยีนการสอน  พ้ืนฐาน

ของทฤษฎีการเรยีนรูภาษาอังกฤษท่ีผูเรยีนจําเปนตองเรยีนรู  อาทเิชน  วิวัฒนาการของการ

สอนภาษาอังกฤษ  การนาํทฤษฎีทางจติวิทยา  ปรชัญาการศกึษา  สังคมวิทยาการศกึษาภาษา 

ศาสตรเชงิจติวทิยาและภาษาศาสตรเชงิสังคมมาประยกุตใชในการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ

เปรยีบเทยีบขอดแีละขอจาํกัดของทฤษฎีและวธีิสอนแบบตาง ๆ เพ่ือนํามาปรับปรุงการเรยีน

การสอนใหมีประสทิธิภาพ 
 

This course covers theories of English learning and how to put them in practices, 

basic knowledge essential to learners such as evolution of English teaching theories, 

integrating psycholinguistics, sociolinguistic approaches and applied linguistics will be 

included. Comparisons of each theory will be covered to better language instruction. 
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2.2.3   วชิาเลือก 
 

  1551136       ภาษาศาสตรเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน                                  3(3-0-6) 

              (Linguistics for Reading Skills Development ) 

         โครงสรางวลท่ีีมีคําขยายหลายคํา  คําที่มีความหมายหลายนัย  ประโยคท่ีมีความ  

    ซับซอนบรบิทในการอาน  การเปลี่ยนความหมายของคําในบรบิทท่ีตางกัน 

   Complex phrasal structures, polysemy, and vocabulary in context in order to 

enhance reading comprehension. 
 

     1552111     ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน                                   3(2-2-5) 

                    (English  for Standardized Tests)  

           ทักษะท่ีจําเปนในการทําขอสอบมาตรฐาน  ฝกการทําขอสอบท่ีวัดทักษะการฟง  

การพูด  การอาน  และการเขยีน  

Skills necessary for test- taking, practice of standardized test focusing on evaluating 

listening, speaking, reading and writing skills.  


