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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษ (5 ป)
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555

*************************

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in English

2. ชื่อปริญญาและสาขาวชิา
ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑติ (ภาษาอังกฤษ)

: ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (English)

: B.Ed. (English)

3. วชิาเอก : ไมมี

4. วัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 มคีุณธรรม จรยิธรรม มคีวามรับผิดชอบตอหนาที่ สังคมและสํานกึในจรรยาบรรณแหงวชิาชีพครู
4.2 มคีวามเช่ียวชาญและมทีักษะในการจัดการเรยีนรู รวมทัง้สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
4.3 การคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และนําความรูเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการที่

เกี่ยวของในศาสตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษไปใชในการจัดการเรียนรู แกปญหาการพัฒนาผูเรียน และการ
วจัิยตอยอดองคความรู

4.4 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห และสามารถแกปญหาหรือแสวงหา
ทางเลอืกในการแกปญหาทางการสอนภาษาอังกฤษได

4.5 มคีวามสามารถในการแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาทางวิชาการ วิชาชีพและ
สังคมอยางสมเหตุสมผล โดยการบูรณาการศาสตรแบบสหวทิยาการและพหุวทิยาการ

4.6 มโีลกทัศนที่กวาง กาวทันเทคโนโลยแีละวทิยาการใหมๆ พัฒนาสมรรถนะของตนเองอยูเสมอ

5. จํานวนหนวยกติที่เรยีนตลอดหลักสูตร : ไมนอยกวา 167 หนวยกติ

6. อาชพีที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
6.1 คร/ูอาจารยในโรงเรยีนและสถาบันการศกึษาทัง้ภาครัฐและเอกชน
6.2 นักวชิาการศกึษาดานการสอนภาษาอังกฤษ
6.3 นักจัดกจิกรรมพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ
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7. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
7.1 หลักสูตร

7.1.1 จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 167 หนวยกติ
7.1.2 โครงสรางหลักสูตร

1) หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกติ
1.1) กลุมวชิาภาษา ไมนอยกวา 12 หนวยกติ
1.2) กลุมวชิามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกติ
1.3) กลุมวชิาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกติ
1.4) กลุมวชิาภาษา ไมนอยกวา 12 หนวยกติ
1.5) กลุมวชิาภาษา ไมนอยกวา 12 หนวยกติ

2) หมวดวชิาเฉพาะ ไมนอยกวา 131 หนวยกติ
2.1 วชิาวชิาชีพครู ไมนอยกวา 50 หนวยกติ

2.1.1 วชิาการศกึษา ไมนอยกวา 34 หนวยกติ
2.1.2 วชิาฝกประสบการณวชิาชีพครู 16 หนวยกติ

2.2 วชิาเอก ไมนอยกวา 81 หนวยกติ
2.2.1 เอกบังคับ 69 หนวยกติ
2.2.2 เอกเลอืก ไมนอยกวา 6 หนวยกติ
2.2.3 การสอนวชิาเอก 6 หนวยกติ

3) หมวดวชิาเลอืกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกติ
7.1.3 รายวชิา

1) หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกติ
1.1) กลุมวชิาภาษา ไมนอยกวา 12 หนวยกติ

ศท.ภท.111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GETH111 Thai for Communication
ศท.ภอ.112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEEN112 English for Communication
ศท.ภอ.113 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรยีนรู 3(3-0-6)
GEEN113 English for Learning
ศท.ภอ.114 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 3(3-0-6)
GEEN114 English for Specific Purposes
ศท.ภฝ.115 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEFR115 French for Communication



- 3 -

ศท.ภจ.116 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GECN116 Chinese for Communication
ศท.ภญ.117 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEJP117 Japanese for Communication
ศท.ภอ.118 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)
GEEN118 Foundation English

1.2) กลุมวชิามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกติ
ศท.ปช.120 จติตปญญาศกึษา 3(3-0-6)
GEPY120 Contemplative Education
ศท.ปช.121 ปรัชญาชีวติ 3(3-0-6)
GEPY121 Philosophy of Life
ศท.ปช.122 ความจรงิของชีวติ 3(3-0-6)
GEPY122 Meaning of Life
ศท.จว.123 พฤตกิรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 3(3-0-6)
GEPS123 Human Behavior and Self Development
ศท.สท.124 สุนทรยีะของชีวติ 3(3-0-6)
GEAE124 Aesthetic of Life
ศท.ดน.125 ดนตรนียิม 3(3-0-6)
GEMU125 Music Appreciation
ศท.ศป.126 สุนทรยีะทางทัศนศลิป 3(3-0-6)
GEAR126 Visual Art Aesthetic
ศท.นฏ.127 สุนทรยีะทางนาฏศลิป 3(3-0-6)
GEAD127 Dramatic Arts Appreciation
ศท.สท.128 การใชหองสมุดยุคใหม 3(3-0-6)
GEIS128 Using Modern Library
ศท.ศป.129 ศลิปะในชีวติประจําวัน 3(3-0-6)
GEAR129 Art in Daily Life

1.3) กลุมวชิาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกติ
ศท.สว.131 มนุษยกับสังคม 3(3-0-6)
GESO131 Man and Society
ศท.สว.132 วถิไีทย 3(3-0-6)
GESO132 Thai Living
ศท.สว.133 วถิโีลก 3(3-0-6)
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GESO133 Global Living
ศท.ศศ.134 เศรษฐกจิพอเพยีง 3(3-0-6)
GEEC134 Sufficiency Economy
ศท.นศ.135 กฎหมายสําหรับการดําเนนิชีวติ 3(3-0-6)
GELW135 Law for Living
ศท.ศศ.136 เศรษฐศาสตรในชีวติประจําวัน 3(3-0-6)
GEEC136 Economics in Daily Life
ศท.ศก.137 ภูมปิญญาศลิปหัตถกรรมไทย 3(3-0-6)
GECA137 Thai Wisdoms in Handicraft
ศท.สว.138 ภูมสิังคมภาคเหนอืตอนลาง 3(3-0-6)
GESO138 Geosocieties of the Lower Northern Region

1.4) กลุมวชิาวทิยาศาสตร คณิตศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกติ
ศท.วท.141 วทิยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ 3(3-0-6)
GESC141 Science for Quality of Life
ศท.วล.142 ชีวติกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)
GEES142 Life and Environment
ศท.คณ.143 การคดิและการตัดสนิใจ 3(3-0-6)
GEMA143 Thinking and Decision Making
ศท.สถ.144 สถติใินชีวติประจําวัน 3(3-0-6)
GEST144 Statistics in Daily Life
ศท.คณ.145 คณติศาสตรในชีวติประจําวัน 3(3-0-6)
GEMA145 Mathematics in Daily Life
ศท.วส.146 สุขภาพจติในชีวติประจําวัน 3(3-0-6)
GEHE146 Mental Health in Daily Life
ศท.คพ.147 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวติ 3(3-0-6)
GECO147 Information Technology for Life

1.5) กลุมวชิาสรางเสรมิลักษณะนิสัย ไมนอยกวา 3 หนวยกติ
ศท.พล.151 กายบรหิาร 1(0-2-2)
GEPE151 Physical Exercises
ศท.พล.152 กจิกรรมเขาจังหวะ 1(0-2-2)
GEPE152 Rhythmic Activities
ศท.พล.153 กฬีาประเภทบุคคล 1(0-2-2)
GEPE153 Sports for Personal Purposes
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ศท.พล.154 กฬีาประเภททมี 1(0-2-2)
GEPE154 Sports for Teams
ศท.วท.155 สุขภาพเพื่อชีวติ 2(1-2-3)
GEHL155 Health for Life
ศท.กส.156 งานชางในชีวติประจําวัน 2(1-2-3)
GECS156 Handiworks in Daily Life
ศท.กอ.157 งานเกษตรในชีวติประจําวัน 2(1-2-3)
GEAG157 Agriculture in Daily Life
ศท.คศ.158 งานคหกรรมในชีวติประจําวัน 2(1-2-3)
GEHO158 Home Economics in Daily Life

2) หมวดวชิาเฉพาะ ไมนอยกวา 131 หนวยกติ
2.1) วชิาชพีครู ไมนอยกวา 50 หนวยกติ

2.1.1) วชิาการศึกษา ไมนอยกวา 34 หนวยกติ
บังคับ 30 หนวยกติ

คศ.กศ.103 หลักการศกึษา และวชิาชีพครู 3(2-2-5)
EDUC103 Principles of Education and Pedagogies
คศ.กศ.111 ภาษาไทยสําหรับครู 1(0-2-1)
EDUC111 Thai Language for Teachers
คศ.กศ.112 ภาษาอังกฤษสําหรับครู 1(0-2-1)
EDUC112 English  Language for Teachers
คศ.กศ.223 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
EDUC223 Designing and Developing Curriculum
คศ.กศ.224
EDUC224
คศ.กศ.225

การออกแบบและการจัดการเรยีนรู
Designing of Learning  and Learning Management
การศกึษาพเิศษและการศกึษาแบบเรยีนรวม

3(2-2-5)

2(1-2-3)
EDUC225 Special Education and Inclusive Education
คศ.กศ.232 นวัตกรรม เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสารทางการศกึษา 3(2-2-5)
EDUC232 Innovation Information Technology and Educational Communication
คศ.กศ.241 การวัดและประเมนิผลการศกึษา 3(2-2-5)
EDUC241 Educational Measurement and Evaluation
คศ.กศ.242 การวจัิยทางการศกึษา 3(2-2-5)
EDUC242 Educational Research
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เ

เลอืก ไมนอยกวา 4 หนวยกติ
คศ.กศ.203 กจิกรรมการศกึษาเพื่อทองถิ่น 2(2-0-4)
EDUC203 Educational Activities for Locality
คศ.กศ.331 การจัดแสดงและนทิรรศการ 2(1-2-3)
EDUC331 Display and Exhibition
คศ.กศ.351 มนุษยสัมพันธสําหรับครู 2(1-2-3)
EDUC351 Human Relations for Teachers
คศ.กศ.352 การคดิสรางสรรค 3(2-2-5)
EDUC352 Creative Thinking
คศ.กศ.371 ดนตรตีามหลักสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐาน 2(1-2-3)
EDUC371 Music in Basic Education Curriculum
คศ.กศ.372 นาฏศลิปและละครตามหลักสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐาน 2(1-2-3)
EDUC372 Dancing Performance and Drama in Basic Education Curriculum
คศ.กศ.373 ศลิปะตามหลักสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐาน 2(1-2-3)
EDUC373 Arts in Basic Education Curriculum
คศ.กศ.374 พลศกึษาและนันทนาการตามหลักสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐาน 2(1-2-3)
EDUC374 Physical Education and Recreation in Basic Education Curriculum

2.1.2) วชิาฝกประสบการณวชิาชพี 16 หนวยกติ
คศ.ฝก.391 การฝกปฏบิัตวิชิาชีพครูระหวางเรยีน 1 2(120)
PROF391 Practicum 1
คศ.ฝก.491 การฝกปฏบิัตวิชิาชีพครูระหวางเรยีน 2 2(120)
PROF491 Practicum 2
คศ.ฝก.492 การปฏบิัตกิารสอนในสถานศกึษา 1 6(360)
PROF492 Internship 1
คศ.ฝก.591 การปฏบิัตกิารสอนในสถานศกึษา 2 6(360)
FROF591 Internship 2

คศ.กศ.251 จติวทิยาสําหรับครู 3(2-2-5)
EDUC251 Psychology for Teachers
คศ.กศ.362 การจัดการช้ันเรยีนและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรยีนรู 3(2-2-5)
EDUC362 Classroom Management and Environment for Learning
คศ.กศ.461 การบรหิารการศกึษาและกฎหมายที่เกี่ยวของ 2(2-0-4)
EDUC461 Educational Administration and Related Laws
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2.2 วชิาเอก ไมนอยกวา 81 หนวยกติ
2.2.1) เอกบังคับ 69 หนวยกติ

มส.ภอ.111 การฟงและการพูด 1 3(2-2-5)
ENG111 Listening and Speaking 1
มส.ภอ.112 การฟงและการพูด 2 3(2-2-5)
ENG112 Listening and Speaking 2
มส.ภอ.113 กลวธิกีารอานอนุเฉท 3(3-0-6)
ENG113 Paragraph Reading Strategies
มส.ภอ.115 รูปและการใชภาษาอังกฤษสมัยใหม 1 3(3-0-6)
ENG115 Forms and Usage in Modern English 1
มส.ภอ.116 รูปและการใชภาษาอังกฤษสมัยใหม 2 3(3-0-6)
ENG116 Forms and Usage in Modern English 2
มส.ภอ.321 การแปล 1 3(2-2-5)
ENG321 Translation 1
มส.ภอ.332 วรรณคดเีบื้องตน 3(3-0-6)
ENG332 Introductions to Literature
มส.ภอ.341 ภูมหิลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจาของภาษา 3(3-0-6)
ENG341 Socio-cultural Background of English Speaking Countries
มส.ภอ.431 รอยแกวภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
ENG431 Prose Selections
มส.ภศ.152 สัทศาสตรและสรวทิยาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
LING152 English Phonetics and Phonology
มส.ภศ.253 วากยสัมพันธ 1 3(3-0-6)
LING253 Syntax 1
มส.ภศ.332 ภาษาศาสตรเบื้องตน 3(3-0-6)
LING332 Introduction to Linguistics
มส.ภศ.354 วากยสัมพันธ 2 3(3-0-6)
LING354 Syntax 2
มส.ภศ.457 ภาษาศาสตรประยุกต 3(3-0-6)
LING457 Applied Linguistics
คศ.ภอ.332 การผลติและปรับสื่อเพื่อใชสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
ENED332 Material Adaptation and Production for Teaching English
คศ.ภอ.342 การทดสอบและการวัดผลสําหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
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ENED342 Testing Measurements for English Teachers
คศ.ภอ.361 การจัดการหองเรยีนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5
ENED361 English Classroom Management
คศ.ภอ.371 การจัดคายภาษาอังกฤษสําหรับครูภาษา 3(2-2-5)
ENED371 English Camp for Language Teachers
คศ.ภอ.372 การสอนภาษาดวยการแสดง 3(2-2-5)
ENED372 Language Teaching Through Drama
คศ.ภอ421 หลักและวธิสีอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ 3(2-2-5)
ENED421 Principles and Methods in Teaching English as a Foreign Language
คศ.ภอ.471 การสอนวรรณคดสีําหรับเด็ก 3(3-0-6)
ENED471 Teaching Children’s Literature
คศ.ภอ.492 การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
ENED492 Seminar in Teaching English
คศ.ภอ.493 การวจัิยการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
ENED493 English Learning and Teaching Research

2.2.2) เอกเลอืก ไมนอยกวา 6 หนวยกติ
มส.ภอ.335 วรรณคดอีเมรกิัน 1 3(3-0-6)
ENG335 American Literature 1
คศ.ภอ.422 การสอนอานภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
ENED422 The Teaching of English Reading
คศ.ภอ.423 การสอนเขยีนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
ENED423 The Teaching of English Writing
คศ.ภอ.424 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศกึษา 3(3-0-6)
ENED424 Teaching English for the Elementary Levels
คศ.ภอ.425 การสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศกึษา 3(3-0-6)
ENED425 Teaching English for the Secondary Levels
คศ.ภอ.426 การสอนภาษาอังกฤษโดยใชโครงงาน 3(2-2-5)
ENED426 Teaching English with Project Work

2.2.3) การสอนวชิาเอก 6 หนวยกติ
คศ.ภอ.333 การออกแบบการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
ENED333 English Instructional Designs
คศ.ภอ.373 การพัฒนาหลักสูตรและการเรยีนรูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
ENED373 Curriculum Development of School English Teaching and Learning
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3) หมวดวชิาเลอืกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกติ
เลือกเรียนวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ

ตามความเห็นชอบของอาจารยประจําหลักสูตร โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชา
ที่กําหนดใหเรยีนโดยไมนับหนวยกติในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรนี้

7.1.4 แสดงแผนการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 1
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตนเอง

ศท.ภท.111
GETH111

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication

3 3 0 6

ศท.ภอ.112
GEEN112

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication

3 3 0 6

ศท.ปช.120
GEPY120

จติตปญญาศึกษา
Contemplative Education

3 3 0 6

ศท.พล.152
GEPE152

กจิกรรมเขาจังหวะ
Rhythmic Activities

1 0 2 2

คศ.กศ.112
EDUC112

ภาษาอังกฤษสําหรับครู
English  Language for Teachers

1 0 2 1

คศ.กศ.103
EDUC103

หลักการศึกษา และวชิาชีพครู
Principles of Education and Pedagogies

3 2 2 5

มส.ภอ.111
ENG111

การฟงการพูด 1
Listening and Speaking 1

3 2 2 5

มส.ภอ.115
ENG115

รูปและการใชภาษาอังกฤษสมัยใหม 1
Forms and Usage in Modern English 1

3 3 0 6

รวม 20 16 8 37
ชั่วโมง/สัปดาห = 61
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ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 1
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตนเอง

ศท.ภอ.113
GEEN113

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู
English for Learning

3 3 0 6

ศท.ภอ.118
GEEN118

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Foundation English

3 3 0 6

ศท.จว.123
GEPS123

พฤตกิรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development

3 3 0 6

ศท.นศ.135
GELW135

กฎหมายสําหรับการดําเนนิชีวติ
Law for Living

3 3 0 6

คศ.กศ.111
EDUC111

ภาษาไทยสําหรับครู
Thai Language for Teachers

1 0 2 1

มส.ภอ.112
ENG112

การฟงการพูด 2
Listening and Speaking 2

3 2 2 5

มส.ภอ.116
ENG116

รูปและการใชภาษาอังกฤษสมัยใหม 2
Forms and Usage in Modern English 2

3 3 0 6

มส.ภศ.332
LING332

ภาษาศาสตรเบื้องตน
Introduction to Linguistics

3 3 0 6

รวม 22 20 4 42
ชั่วโมง/สัปดาห = 66
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ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 2
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตนเอง

ศท.วท.141
GESC141

วทิยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ
Science for Quality of Life

3 3 0 6

ศท.คศ.158
GEHO158

งานคหกรรมในชีวติประจําวัน
Home Economics in Daily Life

2 1 2 3

คศ.กศ.223
EDUC223

การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
Designing and Developing Curriculum

3 3 2 5

คศ.กศ.225
EDUC225

การศึกษาพเิศษ และการศึกษาแบบเรียนรวม
Special Education and Inclusive Education

2 1 2 3

คศ.กศ.232

EDUC232

นวัตกรรม เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา
Innovation Information Technology and Educational
Communication

3 2 2 5

มส.ภอ.113
ENG113

กลวธีิการอานอนุเฉท
Paragraph Reading Strategies

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

มส.ภศ.152
LING152

สัทศาสตรและสรวทิยาภาษาอังกฤษ
English Phonetics and Phonology

3 2 2 5

คศ.ภอ.361
ENED361

การจัดการหองเรยีนภาษาอังกฤษ
English Classroom Management

3 2 2 5

รวม 22 17 12 38
ชั่วโมง/สัปดาห = 67
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ภาคการศกึษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 2
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตนเอง

ศท.คพ.147
GECO147

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ
Information Technology for Life

3 3 0 6

คศ.กศ.224
EDUC224

การออกแบบและการจัดการเรียนรู
Designing of Learning  and Learning Management

3 2 2 5

คศ.กศ.241
EDUC241

การวัดผลและประเมนิผลการศึกษา
Educational Measurement and Evaluation

3 2 2 5

คศ.กศ.242
EDUC242

การวจิัยทางการศึกษา
Educational Research

3 2 2 5

มส.ภอ.332
ENG332

วรรณคดเีบ้ืองตน
Introduction to Literature

3 3 0 6

มส.ภศ.253
LING253

วากยสัมพันธ 1
Syntax 1

3 3 0 6

คศ.ภอ.371
ENED371

การจัดคายภาษาอังกฤษสําหรับครูภาษา
English Camp for Language Teachers

3 2 2 5

รวม 21 17 8 38
ชั่วโมง/สัปดาห = 63
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ภาคการศกึษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 3
รหสัวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตนเอง

xxxx วชิาการศกึษาเลือก (1) 2 - - -
คศ.กศ.362
EDUC362

การจัดการชัน้เรยีนและส่ิงแวดลอมเพื่อการเรยีนรู
Classroom Management and Environment for Learning

3 2 2 5

คศ.กศ.251
EDUC251

จติวทิยาสําหรับครู
Psychology for Teachers

3 2 2 5

มส.ภอ.321
ENG321

การแปล 1
Translation 1

3 2 2 5

คศ.ภอ.332
ENED332

การผลิตและปรับส่ือเพือ่ใชสอนภาษาอังกฤษ
Material Adaptation and Production for Teaching English

3 2 2 5

มส.ภศ.354
LING354

วากยสัมพันธ 2
Syntax 2

3 3 0 6

คศ.ภอ.421
ENED421

หลักและวธีิสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ
Principles and Methods in Teaching English as a Foreign Language

3 2 2 5

รวม 20 ≥ 13 ≥ 10 ≥ 31
ชั่วโมง/สัปดาห = 54
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ภาคการศกึษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 3
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตนเอง

xxxx วชิาการศึกษาเลอืก (2) 2 - - -
มส.ภอ.431
ENG431

รอยแกวภาษาอังกฤษ
Prose Selections

3 3 0 6

มส.ภอ.341
ENG341

ภูมหิลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจาของภาษา
Socio-cultural Background of English Speaking Countries

3 3 0 6

คศ.ภอ.342
ENED342

การทดสอบและการวัดผลสําหรับครูภาษาอังกฤษ
Testing Measurements for English Teachers

3 2 2 5

คศ.ภอ.333
ENED333

การออกแบบการสอนภาษาอังกฤษ
English Instructional Designs

3 2 2 5

คศ.ภอ.372
ENED372

การสอนภาษาดวยการแสดง
Language Teaching Through Drama

3 2 2 5

รวม 17 ≥ 12 ≥ 6 ≥ 27
ชั่วโมง/สัปดาห = 45

ภาคการศกึษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 4
รหสัวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตนเอง

คศ.ฝก.391
PROF391

การฝกปฏบัิตวิชิาชีพครูระหวางเรียน 1
Practicum 1

2 0 7.5 0

คศ.ภอ.373
ENED373

การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรูภาษาอังกฤษ
Curriculum Development of School English Teaching
and Learning

3 2 2 5

มส.ภศ.457
LING457

ภาษาศาสตรประยุกต
Applied Linguistics

3 3 0 6

คศ.กศ.461
EDUC461

การบรหิารการศกึษาและกฎหมายที่เกี่ยวของ
Educational Administration and Related Laws

2 2 0 4

คศ.ภอ.471
ENED471

การสอนวรรณคดีสําหรับเด็ก
Teaching Children’s Literature

3 3 0 6

xxxx เอกเลือก (1) 3 - - -
xxxx เลือกเสรี (1) 3 - - -

รวม 19 ≥ 10 ≥ 9.5 ≥ 21
ชั่วโมง/สัปดาห = 40.5
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ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 4
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตนเอง

คศ.ฝก.491
PROF491

การฝกปฏิบัติวชิาชพีครูระหวางเรยีน 2
Practicum 2

2 0 7.5 0

คศ.ภอ.492
ENED492

การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
Seminar in Teaching English

3 2 2 5

คศ.ภอ.493
ENED493

การวจิัยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
English Learning and Teaching Research

3 2 2 5

xxxx เอกเลือก (2) 3 - - -
xxxx เลอืกเสรี (2) 3 - - -

รวม 14 ≥ 4 ≥ 11.5 ≥ 10
ชั่วโมง/สัปดาห =25.5

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 5
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตนเอง

คศ.ฝก.492
PROF492

การปฏบัิตกิารสอนในสถานศึกษา 1
Internship 1

6 0 22.5 0

รวม 6 0 22.5 0
ชั่วโมง/สัปดาห =2.5

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 5
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตนเอง

คศ.ฝก.591
PROF591

การปฏบัิตกิารสอนในสถานศึกษา 2
Internship 2

6 0 22.5 0

รวม 6 0 22.5 0
ชั่วโมง/สัปดาห =22.5
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3.1.5 คําอธบิายรายวชิา
รหัสวชิา ชื่อและคําอธบิายรายวชิา หนวยกติ
ศท.ภท.111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GETH111 Thai for Communication

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
หลักเกณฑการฟง การพูด การอานและการเขยีนภาษาไทย ในฐานะเปนเครื่องมือสื่อสาร

ศท.ภอ.112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEEN112 English for Communication

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ทักษะ การฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อใชสื่อสารในสถานการณตางๆ ใน

ชีวติประจําวัน

ศท.ภอ.113 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรยีนรู 3(3-0-6)
GEEN113 English for Learning

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ทักษะและเทคนคิการฟง พูด อานและเขยีนภาษาอังกฤษเพื่อการเรยีนรู

ศท.ภอ.114 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 3(3-0-6)
GEEN114 English for Specific Purposes

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การฟง พูด อานและเขยีนภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอสาระตามวัตถุประสงคเฉพาะ

ศท.ภฝ.115 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEFR115 French for Communication

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อใชสื่อสารในสถานการณตางๆ ใน

ชีวติประจําวัน
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ศท.ภจ.116 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GECN116 Chinese for Communication

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ทักษะการฟงพูดอานและเขียนภาษาจนี เพื่อใชสื่อสารในสถานการณตางๆใน

ชีวติประจําวัน

ศท.ภญ.117 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEJP117 Japanese for Communication

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาญี่ปุน เพื่อใชสื่อสารในสถานการณตางๆ ใน

ชีวติประจําวัน

ศท.ภอ.118 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)
GEEN118 Foundation English

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
โครงสรางที่สําคัญของภาษา ฝกฟง พูด อาน เขียน โดยใหประสานสัมพันธกันทั้ง 4ทักษะ

เนนความสามารถในการใชภาษาเพื่อการตดิตอสื่อความหมายไดโดยถูกตอง

ศท.ปช.120 จิตตปญญาศึกษา 3(3-0-6)
GEPY120 Contemplative Education

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
แนวคดิและหลักพื้นฐานของจติตปญญาศึกษา การทําความเขาใจชีวิต การรูจักตัวเองการ

เปดมณฑลแหงการเรยีนรู การรูดวยใจอยางใครครวญ การฝกความมีสติ การใชความรักความเมตตาและ
ปญญาในการตระหนัก รูถึงคุณคาของสิ่งตางๆ โดยปราศจากอคติ การใชงานศิลปะหรือดนตรี หรือ
กิจกรรมตางๆ เปนเครื่องมือในการพัฒนาจิต การทํากิจกรรมอาสาสมัครหรือจัดทําโครงการชวยเหลือ
หรือพัฒนาชุมชนเพื่อสรางจิตสาธารณะ การเช่ือมโยงและบูรณาการศาสตรตางๆ มาประยุกตใชในชีวิต
อยางสมดุล
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ศท.ปช.121 ปรัชญาชวีติ 3(3-0-6)
GEPY121 Philosophy of Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความคิดพื้นฐานทางปรัชญาสาขาตางๆ เนนการวิเคราะห บอเกิด วิธีการ มโนทัศนของ

ปรัชญาที่สําคัญของตะวันออกและตะวันตก รวมทัง้โลกทัศนไทย

ศท.ปช.122 ความจรงิของชวีติ 3(3-0-6)
GEPY122 Meaning of Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความรูเกี่ยวกับความจรงิของชีวติ การใชชีวิตที่ถูกตองตามหลักศาสนาของทุกศาสนา การ

พัฒนาคุณภาพชีวติในระดับครอบครัว สังคม เพื่อใหเกดิความสุขอยางแทจรงิ

ศท.จว.123 พฤตกิรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 3(3-0-6)
GEPS123 Human Behavior and Self Development

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
พฤตกิรรมมนุษย และปจจัยพื้นฐานของพฤตกิรรม บุคลกิภาพ การประเมินและการพัฒนา

ตนเอง พฤตกิรรมการทํางาน มนุษยสัมพันธ และการอยูรวมกันอยางมคีวามสุข

ศท.สท.124 สุนทรยีะของชวีติ 3(3-0-6)
GEAE124 Aesthetic of Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมายและความสําคัญของสุนทรยีศาสตร กระบวนการเรียนรูคุณคาและการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม ผานทักษะและประสบการณทางการเห็น การฟง การเคลื่อนไหวนําไปสูการปรับปรุง
รสนยิมเพื่อชีวติที่เปนสุข

ศท.ดน.125 ดนตรนิียม 3(3-0-6)
GEMU125 Music Appreciation

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับดนตรี องคประกอบดนตรี ความรูความเขาใจและเห็น

คุณคาในความไพเราะของดนตรี ทัง้ดนตรไีทย และดนตรตีะวันตก
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ศท.ศป.126 สุนทรยีะทางทัศนศิลป 3(3-0-6)
GEAR126 Visual Art Aesthetic

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การรับรูและประสบการณทางความงาม ความสัมพันธระหวางธรรมชาติทัศนศิลปและ

มนุษย ความรูความเขาใจ และเห็นคุณคาความงามทางทัศนศลิปไทยนานาชาตแิละสากล

ศท.นฏ.127 สุนทรยีะทางนาฏศิลป 3(3-0-6)
GEAD127 Dramatic Arts Appreciation

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
สุนทรียะในธรรมชาติ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป วัฒนธรรม ประสบการณเกี่ยวกับสุนทรียะ

การพัฒนาประสาทสัมผัส และเลือกสรรคาของความงามมาจากนาฏศิลปอันสนองความตองการ และ
ความรูสึกทางอารมณและจิตใจ เพื่อนํามาปลูกฝงและพัฒนาตนเองใหเจริญงอกงาม ไปสูคุณคา
ความหมายของความเปนมนุษย

ศท.บร.128 การใชหองสมุดยุคใหม 3(3-0-6)
GELI128 Using Modern Library

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหองสมุด และแหลงสารสนเทศ บริการหองสมุดยุคใหมทรัพยากร

สารสนเทศและการจัดเก็บ การสบืคนสารสนเทศ การอางองิ และการเขยีนบรรณานุกรม

ศท.ศป.129 ศิลปะในชวีติประจําวัน 3(3-0-6)
GEAR129 Arts in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมายของสุนทรียศาสตร มนุษย และประสบการณทางความงาม การพัฒนา

ประสาทสัมผัส และเลือกสรรคาของความงามจากทัศนศิลปอันสนองความตองการ และความรูสึกทาง
อารมณ และจิตใจ เพื่อนํามาปลูกฝง และพัฒนาตนเองใหเจริญงอกงามไปสูคุณคาความหมายของความ
เปนมนุษย
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ศท.สว.131 มนุษยกับสังคม 3(3-0-6)
GESO131 Man and Society

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
สังคมมนุษย การเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษยในมิติตางๆ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

ที่มตีอวถิชีีวติของมนุษย สถานการณตางๆในสังคมโลก สังคมไทย ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการ
ปกครอง แนวทางการดําเนนิชีวติที่เหมาะสมในสังคมปจจุบัน

ศท.สว.132 วถีิไทย 3(3-0-6)
GESO132 Thai Living

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
พัฒนาการสังคมไทย วัฒนธรรมประเพณีไทย การเปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรมปญหา

สังคมและแนวทางแกไข แนวทางการดําเนนิชีวติแบบวถิไีทย

ศท.สว.133 วถีิโลก 3(3-0-6)
GESO133 Global Living

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของสังคมโลก การจัดระเบียบโลก ปญหาและ

การแกไขปญหาของสังคมโลก แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และการปรับตัวของประเทศไทยตอ
การเปลี่ยนแปลงของโลก

ศท.ศศ.134 เศรษฐกจิพอเพยีง 3(3-0-6)
GEEC134 Sufficiency Economy

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชดํารขิองพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ภูมพิลอดุลยเดช การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และการประกอบสัมมาอาชีพ

ศท.นศ.135 กฎหมายสําหรับการดําเนินชวีติ 3(3-0-6)
GELW135 Law for Living

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
กฎหมายที่จําเปนในการดําเนินชีวิต รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กฎหมายแพงและ

พาณชิย กฎหมายอาญา กระบวนการยุตธิรรม
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ศท.ศศ.136 เศรษฐศาสตรในชวีติประจําวัน 3(3-0-6)
GEEC136 Economics in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
แนวคดิ หลัก และทฤษฎทีางเศรษฐศาสตร ทฤษฎีเศรษฐศาสตรตามแนวพระราชดําริ และ

การประยุกตใชในการดํารงชีวติ ภายใตการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภวิัตน

ศท.ศก.137 ภูมปิญญาศิลปหัตถกรรมไทย 3(3-0-6)
GECA137 Thai Wisdoms in Handicrafts

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
วิวัฒนาการและคุณคาของภูมิปญญาศิลปหัตถกรรมไทย การออกแบบ การผลิตผลงาน

ศลิปหัตถกรรมไทยในทองถิ่น

ศท.สว.138 ภูมสิังคมภาคเหนือตอนลาง 3(3-0-6)
GESO138 Geosocieties of the Lower Northern Region

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
พัฒนาการและแนวคิดของภูมิสังคม องคประกอบของระบบภูมิสังคม ความ สัมพันธ

ระหวางภูมสิังคมกับวถิชีีวติอยางยั่งยนื มุงเนนพื้นที่ภาคเหนอืตอนลาง

ศท.วท.141 วทิยาศาสตรเพื่อคุณภาพชวีติ 3(3-0-6)
GESC141 Science for Quality of Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
วิทยาศาสตรกับชีวิต ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีในปจจุบัน รวมทั้งสง

ผลกระทบตอคุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอมและการประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการพัฒนา
คุณภาพชีวติ

ศท.วล.142 ชวีติกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)
GEES142 Life and Environment

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
พื้นฐานของชีวิต และสิ่งแวดลอม ระบบธรรมชาติของสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากร

ธรรมชาตเิพื่อคุณภาพชีวติ ปญหาสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม



- 22 -

ศท.คณ.143 การคิดและการตัดสนิใจ 3(3-0-6)
GEMA143 Thinking and Decision Making

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
กระบวนการคิดของมนุษยเทคนิควิธีการคิดแบบตางๆ การใชเหตุผลทางคณิตศาสตรการ

ใชขอมูล และขอเท็จจรงิสําหรับการแกปญหา และการตัดสนิใจ

ศท.สถ.144 สถิตใินชวีติประจําวัน 3(3-0-6)
GEST144 Statistics in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความสําคัญของสถิติในชีวิตประจําวัน เครื่องมือ และการเก็บรวบรวมขอมูลการวิเคราะห

การแปลผล และการนําขอมูลเบื้องตน และการนําสถติไิปใชประโยชนในชีวติประจําวัน

ศท.คณ.145 คณิตศาสตรในชวีติประจําวัน 3(3-0-6)
GEMA145 Mathematics in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความคิด กระบวนการทางคณิตศาสตร และการสื่อสารทางคณิตศาสตร การประยุกตใช

คณติศาสตรในชีวติประจําวัน

ศท.วส.146 สุขภาพจิตในชวีติประจําวัน 3(3-0-6)
GEHE146 Mental Health in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมาย และความสําคัญของสุขภาพจิต ปญหาสุขภาพจิต และการปองกันแกไขการ

วิเคราะหการปรับปรุงตนเองใหเขากับวัยและสถานการณ ผลของสุขภาพจิตตอสุขภาพพฤติกรรมผิดปกติ
และการปองกันแกไข การสงเสรมิสุขภาพจติ

ศท.คพ.147 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชวีติ 3(3-0-6)
GECO147 Information Technology for Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และและระบบเครือขายคอมพิวเตอรในการสื่อสารสืบคน

แสวงหา เพื่อการเรยีนรูในชีวติประจําวัน และการทํางานในอนาคต
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ศท.พล.151 กายบรหิาร 1(0-2-2)
GEPE151 Physical Exercises

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
หลักการ ความมุงหมาย ความสําคัญ และประโยชนของกายบริหาร วิธีและการฝกกาย

บรหิาร การเสรมิสรางสมรรถภาพทางกาย การประเมินผลสมรรถภาพทางกาย การเลือกวิธีกายบริหารที่
เหมาะสมกับตนเอง

ศท.พล.152 กจิกรรมเขาจังหวะ 1(0-2-2)
GEPE152 Rhythmic Activities

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
คุณคาและประโยชนของกิจกรรมเขาจังหวะ การเคลื่อนไหวเบื้องตน เกมการเลนประกอบ

เพลง การเตนรําพื้นเมืองของไทย และนานาชาติ การลีลาศ การเลือกกิจกรรมเขาจังหวะที่เหมาะสมกับ
ตนเอง

ศท.พล.153 กฬีาประเภทบุคคล 1(0-2-2)
GEPE153 Sports for Personal Purposes

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ประวัติความเปนมา ของกีฬาประเภทบุคคล ทักษะพื้นฐานของกีฬาประเภทบุคคลการ

ฝกซอม กตกิา การแขงขัน ความมนี้ําใจเปนนักกฬีา และวัฒนธรรมการดูกฬีาที่ดี

ศท.พล.154 กฬีาประเภททมี 1(0-2-2)
GEPE154 Sports for Teams

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ประวัติความเปนมาของกีฬาประเภททีม ทักษะพื้นฐานของกีฬาประเภททีม การฝกซอม

กตกิา การแขงขัน ความมนี้ําใจเปนนักกฬีา และวัฒนธรรมการดูกฬีาที่ดี

ศท.วท.155 สุขภาพเพื่อชวีติ 2(1-2-3)
GEHL155 Health for Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การดูแลรักษา และพัฒนาสุขภาพ สุขภาพสวนบุคคล การปองกันอุบัติเหตุ และการปฐม

พยาบาลเบื้องตน สถานการณโรคและการปองกัน การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ



- 24 -

ศท.กส.156 งานชางในชวีติประจําวัน 2(1-2-3)
GECS156 Handiworks in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ลักษณะงานชางในชีวติประจําวัน การใชและการบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชใน

บานการซอมแซมอุปกรณในบานเบื้องตน

ศท.กษ.157 งานเกษตรในชวีติประจําวัน 2(1-2-3)
GEAG157 Agriculture in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
งานเกษตรเบื้องตน การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว การถนอมผลผลิตทางการเกษตร การ

จัดการองคความรูเกษตรเพื่อใชในการดํารงชีวติประจําวัน

ศท.คศ.158 งานคหกรรมในชวีติประจําวัน 2(1-2-3)
GEHO158 Home Economics in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
งานบาน และการจัดการบาน การทําบัญชีรับจายในครัวเรือนอาหารในชีวิตประจําวัน

ศลิปะการตกแตง เสื้อผาและเครื่องแตงกาย

คศ.กศ.103 หลักการศึกษาและวชิาชพีครู 3(2-2-5)
EDUC103 Principles of Education and Pedagogies

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมาย ความสําคัญ ความมุงหมายของการศึกษา การศึกษากับการพัฒนาสังคม

ความหมายของปรัชญา ความหมายของปรัชญาการศึกษา ปรัชญาการศึกษาลัทธิตางๆประวัติความ
เปนมาและระบบการจัดการศึกษาไทยและการศึกษาโลก วิสัยทัศนและแผนพัฒนาการศึกษาความหมาย
ความสําคัญของครูและวิชาชีพครู บทบาทหนาที่ของครู คุณลักษณะที่จําเปนของครู การสรางทัศนคติที่ดี
ตอวชิาชีพครู การเสรมิสรางศักยภาพและสมรรถภาพความเปนครู การเปนบุคคลแหงการเรียนรู และการ
เปนผูนําทางวิชาการ และการมีวิสัยทัศน และคุณลักษณะเสริมในทัศนะของบุคคลตางๆ คุณลักษณะที่
จําเปนของครูและคุณลักษณะเสริมในทัศนะของบุคคลตางๆความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูตามหลัก
ศาสนา การพัฒนาบุคลิกภาพและคานิยมในวิชาชีพครู จรรยาบรรณและคุณธรรมของครู พัฒนาการ
วชิาชีพครู การสงเสรมิและยกระดับวชิาชีพครู เกณฑมาตรฐานวชิาชีพครู สถาบันวชิาชีพครูและการพัฒนา
วชิาชีพครูรวมกับองคกรตางๆ ระเบยีบและกฎหมายการศกึษาที่เกี่ยวของ
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คศ.กศ.111 ภาษาไทยสําหรับครู 1(0-2-1)
EDUC111 Thai Language for Teachers

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ฟง พูด อาน เขียน จากสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส

สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ บทความทางการศึกษา ฝกการใชพจนานุกรมเพื่อการอานฝกทักษะในการอาน
บันทกึ สรุปความตคีวาม ขยายความ สรางทักษะสัมพันธทางภาษา การนําเสนอดวยวาจาและลายลักษณ
อักษรโดยเทคโนโลยสีารสนเทศ

คศ.กศ.112 ภาษาอังกฤษสําหรับครู 1(0-2-1)
EDUC112 English Language for Teachers

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การเรียนรูภาษาอังกฤษทั้งการฟง พูด อาน และเขียน จากสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกสสื่อ

โฆษณา ประชาสัมพันธ บทความทางการศึกษา ฝกการใชพจนานุกรมเพื่อการอาน ฝกทักษะในการอาน
บันทกึ สรุปความตคีวาม ขยายความ สรางทักษะสัมพันธทางภาษา การนําเสนอดวยวาจาและลายลักษณ
อักษรโดยเทคโนโลยสีารสนเทศ

คศ.กศ.203 กจิกรรมการศึกษาเพื่อทองถ่ิน 2(2-0-4)
EDUC203 Educational Activities for Locality

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
โครงสรางระบบการศึกษาสวนทองถิ่น บทบาทของคนและองคกรชุมชนศิลปวัฒนธรรม

จารตี ประเพณทีองถิ่น กิจกรรมและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคนและองคกรชุมชนและสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยนื

คศ.กศ.223 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
EDUC223 Designing and Developing Curriculum

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
มาตรฐานการศกึษา และมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษาและการ

อุดมศึกษา ทฤษฏีหลักสูตร องคประกอบหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร ปญหาและแนวโนมในการพัฒนา
หลักสูตร หลักสูตรมาตรฐานสากล มาตรฐานและมาตรฐานชวงช้ันการพัฒนาของหลักสูตร การวิเคราะห
หลักสูตรการวิเคราะหตัวช้ีวัดของหลักสูตร การจัดทําโครงสรางรายวิชา การออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรูประจําหนวยการนําหลักสูตรไปใชการประเมินหลักสูตรและการนําผลไปใชในการพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา
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คศ.กศ.224 การออกแบบและการจัดการเรยีนรู 3(2-2-5)
EDUC224 Designing of Learning and Learning Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ทฤษฎกีารเรยีนรู ทฤษฎกีารสอน รูปแบบการเรยีนรูและการพัฒนารูปแบบการเรียนรู การ

วิเคราะหหลักสูตร การจัดทําโครงการสรางรายวิชา การบูรณาการเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรู การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู วิธีสอน และเทคนิคการจัดการเรียนรู การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรูตามเทคนิค และวิทยาการจัดการเรียนรู การผลิต การใชและการพัฒนาสื่อ
และนวัตกรรมการเรยีนรู การวัดและประเมินผล การฝกปฏิบัติทดลองจัดการเรียนรูในสถานการณจําลอง
และในสถานศกึษา

คศ.กศ.225 การศึกษาพเิศษและการศึกษาแบบเรยีนรวม 2(1-2-3)
EDUC225 Special Education and Inclusive Education

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ปรัชญาการศกึษาพเิศษ ความเปนมาและความสําคัญของการศกึษาพเิศษ ลักษณะ สาเหตุ

และประเภทของเด็กที่มีความตองการพิเศษ การจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทยและในตางประเทศ
องคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาพิเศษ การเคลื่อนไหวในปจจุบันและแนวโนมดานการศึกษา
พิเศษ  การปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเทคนิคการสอนการจัดการพฤติกรรมและ
บรกิารสนับสนุน

คศ.กศ.232 นวัตกรรม เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา 3(2-2-5)
EDUC232 Innovation Information Technology and Educational Communication

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารการศึกษาที่สงเสริมการ

พัฒนาคุณภาพการเรยีนรู เทคโนโลยสีารสนเทศ การวเิคราะหปญหาที่เกิดจากการใชนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ แหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู การออกแบบ การสราง การนําไปใชการประเมิน
และการปรับปรุงนวัตกรรม

คศ.กศ.241 การวัดและประเมนิผลการศึกษา 3(2-2-5)
EDUC241 Educational Measurement and Evaluation

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการและเทคนคิการวัดและประเมินผลการศึกษา จรรยาบรรณ

นักวัดผลทางการศึกษาทฤษฏีการวัดผลทางการศึกษา พฤติกรรมการศึกษาการวิเคราะหหลักสูตร การ



- 27 -

สราง และการใชเครื่องมือวัดผลและประเมินผลดานความรู (Knowledge) เจตคติ (Attitude)และทักษะ
กระบวนการ (Practice/Process) การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟมสะสมงาน การประเมิน
ภาคปฏิบัติการ ประเมินผลแบบยอยและแบบรวม สถิติเบื้องตนในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
การหาคุณภาพเครื่องมือวัดผล คะแนนและการใหระดับคะแนนการบริหารการสอบ แนวทางการวัดและ
ประเมนิผลการเรยีนรูของการศกึษาขัน้พื้นฐาน ความสามารถในการนําผลการประเมนิไปใชในการปรับปรุง
การจัดการเรยีนรู และหลักสูตร

คศ.กศ.242 การวจัิยทางการศึกษา 3(2-2-5)
EDUC242 Educational Research

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ทฤษฏกีารวิจัย ความสําคัญของการวิจัย ประโยชนของการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย

รูปแบบหรือประเภทของการวิจัยทางการศึกษา กระบวนการวิจัย การนิยามปญหาและการเขียนเคา
โครงการวิจัย การออกแบบการวิจัย การสรางเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย
สถิติเพื่อการศึกษา การวิจัยในช้ันเรียน การวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัย การคนควาศึกษางานวิจัยในการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู การเขียนรายงานการวิจัย การปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน การวิจารณ
ผลงานวจัิย และการนําเสนอผลงานวิจัย การใชผลการวิจัยและกระบวนการวิจัยในการแกปญหา และการ
สงเสริมความสามารถในการทําวจัิยเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน และพัฒนาผูเรยีน

คศ.กศ.251 จิตวทิยาสําหรับครู 3(2-2-5)
EDUC251 Psychology for Teachers

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย จิตวิทยาการเรียนรูและจิตวิทยา

การศกึษา จติวทิยาแนะแนวและการใหคําปรึกษาจิตวิทยาสําหรับเด็กพิเศษ ปฏิบัติการนําหลักจิตวิทยาไป
ใชในการจัดการเรียนรู ใหเหมาะกับพัฒนาการทางสมอง แบบการเรียนรู ศักยภาพและความถนัดของ
ผูเรยีน

คศ.กศ.331 การจัดแสดงและนิทรรศการ 2(1-2-3)
EDUC331 Display and Exhibition

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมาย หลักการ แนวคิด และองคประกอบของการจัดแสดงและนิทรรศการรูปแบบ

และเทคนิคการจัดแสดงและการจัดนิทรรศการ การฝกปฏิบัติในการจัดแสดงและนิทรรศการการ
ประเมนิผลงานในการจัดแสดงและการจัดนทิรรศการ
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คศ.กศ.351 มนุษยสัมพันธสําหรับครู 2(1-2-3)
EDUC351 Human Relations for Teachers

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธสําหรับครู หลักการ องคประกอบ

กระบวนการ และเทคนคิการสรางมนุษยสัมพันธ บทบาทของครูในการเสริมสรางความสัมพันธในโรงเรียน
และชุมชนการฝกปฏบิัตสิรางมนุษยสัมพันธเพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรูที่ดี และเสริมสรางสัมพันธภาพ
แหงการชวยเหลอืนักเรยีน ครูกับการใหรางวัลและการลงโทษ

คศ.กศ.352 การคิดสรางสรรค 3(2-2-5)
EDUC352 Creative Thinking

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมาย ขอบขาย ประเภท ประโยชนของความคิดสรางสรรค ลักษณะเด็กที่มีความคิด

สรางสรรค เทคนิคและทักษะสําหรับครูในการพัฒนาความคิดสรางสรรค การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและ
การประเมนิความคดิสรางสรรค

คศ.กศ.362 การจัดการชั้นเรยีนและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรยีนรู 3(2-2-5)
EDUC362 Classroom Management and Environment for Learning

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ทฤษฏ ีรูปแบบและเทคนิคการจัดช้ันเรียนและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู การออกแบบช้ัน

เรยีนและแหลงเรยีนรูเพื่อสงเสรมิพัฒนาการดานสตปิญญา อารมณ สังคม รางกาย จิตใจและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค การติดตอสื่อสารในโรงเรียนและการบริหารจัดการช้ันเรียน การออกแบบการจัดช้ันเรียน
และสิ่งแวดลอมเพื่อการเรยีนรูการประเมินและการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง การจัดช้ันเรียน
และสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู การจัดทําโครงงานวิชาการ โครงการฝกอาชีพ โครงการและกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน การพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการช้ันเรียน
ความสามารถในการสื่อสารที่มคีุณภาพ และความสามารถในการประสานประโยชน

คศ.กศ.371 ดนตรตีามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3)
EDUC371 Music in Basic Education Curriculum

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมายและความสําคัญของดนตรีสําหรับเด็ก ดนตรีบทบรรเลงเพลง บทเพลงรองที่

ปรากฏในหลักสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐาน การจัดกิจกรรม และการเลือกใชอุปกรณการเรียนการสอนดนตรี
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ใหเหมาะสมกับระดับช้ันของผูเรยีน แนวคดิ เทคนคิ วธิกีารเรยีนการสอนดนตร ีการปฏิบัติเครื่องดนตรีและ
การขับรองที่สอดคลองกับหลักสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐาน

คศ.กศ.372 นาฏศิลปและละครตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3)
EDUC372 Dancing Performance and Drama in Basic Education Curriculum

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมายและความสําคัญของนาฏศิลปและละครสําหรับเด็ก ประเภทของกิจกรรมและ

การจัดกจิกรรมสําหรับเด็กที่เหมาะสมกับระดับช้ันของผูเรียน การรําประกอบเพลง การจัดเครื่องแตงกาย
ที่เหมาะสมกับการรําหรือการแสดง การเลือกบท การเขียนบทละครจากนิทานพื้นบานหรือวรรณคดีเพื่อ
จัดการแสดงการจัดกจิกรรมใหสัมพันธกับวชิาตางๆ หรอืสอดคลองกับหลักสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐาน

คศ.กศ.373 ศิลปะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3)
EDUC373 Arts in Basic Education Curriculum

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมายและความสําคัญของศลิปะสําหรับเด็ก พัฒนาการทางศิลปะของเด็กไทยระดับ

การ ศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักการเขียนภาพและระบายสี การพิมพภาพ ภาพปะติดการปนและการแกะสลัก
งานสาน ถักและทอ งานสรางสรรคและงานประดิษฐ การสรางภาพสามมิติจากวัสดุหรือเศษวัสดุตางๆ
ดวยการผูกการมัดหรอืวธิอีื่นๆการจัดนทิรรศการผลงานศลิปะของเด็ก

คศ.กศ.374 พลศึกษาและนันทนาการตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3)
EDUC374 Physical Education and Recreation in Basic Education Curriculum

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมายและความสําคัญของพลศึกษาและนันทนาการสําหรับเด็กความจําเปนและ

ความตองการในการออกกําลังกายของเด็กแตละวัย เจตคติเกี่ยวกับความมีน้ําใจเปนนักกีฬาและการ
แขงขันอันตรายและอุปสรรคทางการกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องตน การจัดโปรแกรมการบริหารกาย
เพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมเขาจังหวะเกมเบ็ดเตล็ด
กรฑีา การจัดการแขงขัน และการจัดกจิกรรมนันทนาการตางๆ

คศ.กศ.461 การบรหิารการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวของ 2(2-0-4)
EDUC461 Educational Administration and Related Laws

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ทฤษฏีและหลักการบริหารจัดการศึกษา ภาวะผูนําทางการศึกษาการคิดอยางเปนระบบ

การเรยีนรูวัฒนธรรมองคกร มนุษยสัมพันธในองคกร การทํางานเปนทมี การประกันคุณภาพการจัดระบบ
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สารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบรหิารจัดการ

คศ.ฝก.391 การฝกปฏิบัตวิชิาชพีครูระหวางเรยีน 1 2(120)
FROF391 Practicum 1

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การฝกทักษะตางๆ ตอไปนี้ ทักษะการจัดการเรยีนรู ทักษะทางภาษาและการสื่อสารทักษะ

กระบวนการคิด ทักษะการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู โดยผานการฝกในหองเรียนจริงและการสอนแบบ
จุลภาค การเสริมสรางคุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม การใฝรูใฝเรียน และการบําเพ็ญประโยชนตอ
สวนรวม

คศ.ฝก.491 การฝกปฏิบัตวิชิาชพีครูระหวางเรยีน 2 2(120)
PROF491 Practicum 2

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา คศ.ฝก.391 การฝกปฏบิัตวิชิาชพีครูระหวางเรยีน 1
วิเคราะหโครงสรางหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรู (วิชาเอก)การ

ออกแบบการจัดการเรียนรูและการจัดทําแผนการเรียนรู วิเคราะห อภิปรายแผนการเรียนรู แลวจึงนํามา
ทดลองใชอยางนอย 2 สัปดาห ในสถานศึกษา ภายใตการนิเทศของผูทรงคุณวุฒิดานวิชาชีพครู และกลุม
สาระการเรยีนรูตางๆ

คศ.ฝก.492 การปฏบิัตกิารสอนในสถานศึกษา 1 6(360)
PROF492 Internship 1

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา คศ.ฝก.491 การฝกปฏบิัตวิชิาชพีครูระหวางเรยีน 2
การบูรณาการทางทฤษฏแีละหลักการที่ไดเรียนมาในรายวิชาตางๆ มาใชในการปฏิบัติการ

สอนในสถานศกึษาตามระดับชวงช้ันและกลุมสาระการเรยีนรูและบันทึกผลการปฏิบัติงานของครูดานตางๆ
ไดแก งานครูประจําช้ัน งานธุรการช้ันเรียน งานแนะแนว งานกิจการนักเรียน และงานความสัมพันธกับ
ชุมชน ในลักษะที่แสดงใหเห็นถึงการแกไขปญหา การพัฒนางานและการประเมินการเรียนรูของตนเอง
อยางสม่ําเสมอ

คศ.ฝก.591 การปฏบิัตกิารสอนในสถานศึกษา 2 6(360)
PROF591 Internship 2

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา คศ.ฝก.492 การปฏบิัตกิารสอนในสถานศึกษา 1
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตอเนื่องจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และนํา

ปญหาการเรยีนรูของนักเรยีนมาวางแผนและดําเนนิการแกไขอยางเปนระบบในลักษณะการวิจัยในช้ันเรียน
วเิคราะห รายงานผลการปฏบิัตใินดานการพัฒนาการจัดการเรยีนรูอยางเปนระบบ
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มส.ภอ.111 การฟงการพูด 1 3(2-2-5)
ENG111 Listening and Speaking 1

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
Basic listening and speaking skills in everyday use with an emphasis on pronunciation;

culture related to social functions
การฝกสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวันโดยใชโครงสราง

สํานวนตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา

มส.ภอ.112 การฟงการพูด 2 3(2-2-5)
ENG112 Listening and Speaking 2

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา มส.ภอ.111 การฟงการพูด 1
English practice for listening and speaking with an emphasis on stress and intonation;

socio linguistic and strategic communicative competence
การฝกสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน โดยใชโครงสราง

สํานวนที่ยากและเปนทางการมากขึ้น

มส.ภอ.113 กลวธิกีารอานอนุเฉท 3(3-0-6)
ENG113 Paragraph Reading Strategies

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
Basic strategies for reading efficiency, understanding language pattern, references and

connectives, discovering meaning of new words by using context clues, word formation, finding main
ideas and details Reading  for  efficiency  at  the  paragraph  level;  practice  outlining  and
summarizing  as  well  as  giving  opinions  about  the  texts  through  oral  discussion  and  writing

หลักการอานและฝกอานขอความภาษาอังกฤษ โดนเนนความเขาใจโครงสรางของประโยค
และความหมายของคําศัพทจากบรบิทเพื่อใหสามารถเขาใจความสําคัญได การอานระดับอนุเฉท  ฝกสรุป
ขอมูลที่ไดจากการอานโดยเขียนเปนโครงและเขียนสรุปความรวมทั้งฝกแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่
อานโดยการอภปิรายหรอืขอเขยีน

มส.ภอ.115 รูปและการใชภาษาอังกฤษสมัยใหม 1 3(3-0-6)
ENG115 Forms and Usage in Modern English 1

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
A  review  and  practice  in  applying  basic  grammar  to  read and  write  sentences  in  a

variety  of  contexts
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การทบทวนและฝกใชไวยากรณเบื้องตนเพื่อการอาน เขยีนประโยคในบริบทที่หลากหลาย

มส.ภอ.116 รูปและการใชภาษาอังกฤษสมัยใหม 2 3(3-0-6)
ENG116 Forms and Usage in Modern English 2

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา มส.ภอ.115 รูปและการใชภาษาอังกฤษสมัยใหม 1
An expansion of grammar through contexts with an emphasis on reading and writing

more complex sentences
ไวยากรณที่ยากขึ้นในบรบิทตางๆเพื่อการอานและเขยีนประโยคตอเนื่องและซับซอน

มส.ภอ.321 การแปล 1 3(2-2-5)
ENG321 Translation 1

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
Fundamental principles of translation with an emphasis on systematic practice in

translating English to Thai and Thai to English from the level of sentences to short passages
หลักและกลวิธีพื้นฐานในการแปล จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยและภาษาไทยเปน

ภาษาอังกฤษ ศกึษากระบวนการแปลจากระดับประโยคเปนขอความตอเนื่อง

มส.ภอ.332 วรรณคดเีบื้องตน 3(3-0-6)
ENG332 Introduction to Literature

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
Distinguishing literary from non-literary language and forms; introducing basic

vocabulary for perceiving and discussing literature, namely: setting , plot, conflict, characterization,
tone and mood, literary device, comedy, tragedy, etc,  through reading samples of  short stories and
poetry

การจําแนกความแตกตางทางภาษาและรูปแบบที่ใชในงานวรรณกรรมและงานเขียนอื่นๆ
โวหารและภาพพจน เพื่อวิเคราะหองคประกอบทางวรรณกรรม ไดแก ฉาก โครงเรื่อง การสรางตัวละคร
น้ําเสยีง และอารมณ และอื่นๆ จากเรื่องสัน้และบทกวทีี่คัดสรร

มส.ภอ.335 วรรณคดอีเมรกิัน 1 3(3-0-6)
ENG335 American Literature 1

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา มส.ภอ.332 วรรณคดเีบื้องตน
American literature from its beginnings with the Puritan Settlers to the Romantic

Period (1616-1865); stress on historical background, and linguistic literary features
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วรรณกรรมอเมริกันจากยุคบุกเบิกจนถึงยุคโรแมนติก โดยเนนภูมิหลังทางประวัติศาสตร
และลักษณะภาษาที่ใชในงานวรรณกรรม

มส.ภอ.341 ภูมหิลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจาของภาษา 3(3-0-6)
ENG341 Socio-cultural Background of English Speaking Countries

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
Sociological and cultural background of English-Speaking Countries, history, aspects of

religion, politics ,social systems, structures of families and other intimate groups, technology, visual art and
music, etc.

ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ ในดานประวัติศาสตรศาสนา
การเมอืง สังคม โครงสรางครอบครัวและกลุมคนใกลชิด ดานเทคโนโลยีทัศนศลิปดนตรี และอื่นๆ

มส.ภอ.431 รอยแกวภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
ENG431 Prose Selections

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา มส.ภอ.332 วรรณคดเีบื้องตน
The basic elements and characteristics of English prose, e.g. short stories,

novels and drama.
องคประกอบพื้นฐานและลักษณะสําคัญของงานประพันธรอยแกวภาษาอังกฤษเชน เรื่อง

สัน้ นวนยิาย และบทละคร

มส.ภศ.152 สัทศาสตรและสรวทิยาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
LING152 English Phonetics and Phonology

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
English sounds and their systems including the topics of vowels, consonants, organs of

speech, minimal pairs, phonemes, allophones, rules of sound change, syllable structures, stress, and
intonation.

เสียงและระบบเสียงในภาษาอังกฤษโดยรวมเรื่องเสียงสระ เสียงพยัญชนะ อวัยวะที่ใชใน
การออกเสียง คําเทียบคูหนวยเสียง หนวยเสียงยอย กฎการเปลี่ยนแปลงเสียง โครงสรางพยางคการลง
เสยีงหนักเบา และทํานองเสยีง
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มส.ภศ.253 วากยสัมพันธ 1 3(3-0-6)
LING253 Syntax 1

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
The basic English syntax to familiarize students with word categories and principal

structures of the English language and to provide a descriptive method of language use.
วากยสัมพันธภาษาอังกฤษเบื้องตน โดยเนนประเภทคําศัพทและโครงสรางหลักของ

ภาษาอังกฤษ และวธิกีารพรรณนาการใชภาษา

มส.ภศ.332 ภาษาศาสตรเบื้องตน 3(3-0-6)
LING332 Introduction to Linguistics

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
Introduction to the format study of language and linguistics; the broad outlines of

breakdown of language into phonology syntax, semantics, and discourse, emphasizing only such
terminology considered essential

ความหมายของภาษาและภาษาศาสตร แขนงวิชาตางๆของการศึกษาภาษาศาสตรทฤษฏี
ตางๆที่เกี่ยวของกับการศึกษาในเรื่องเสียง  ระบบเสียง ระบบคํา ระบบประโยค ระบบขอความและระบบ
ความหมายในภาษาอังกฤษ

มส.ภศ.354 วากยสัมพันธ 2 3(3-0-6)
LING354 Syntax 2

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
English language as elements in sequence, the sentence and its constituent parts

including dependent and independent clauses identified by function (noun, adverbial, etc.) and
sentence patterns. Features of declarative, interrogative, imperative and exclamatory sentences. Word
order in sentences, clause embedding and introduction to transformational grammar.

องคประกอบของภาษาอังกฤษอยางเปนลําดับ ประโยคและสวนประกอบภายในประโยค
ไดแก อนุประโยคหลักและรอง โดยแยกแยะตามหนาที่ และรูปแบบประโยค ลักษณะเดนของประโยคตางๆ
ไดแก ประโยคบอกเลา ประโยคคําถาม ประโยคคําสั่ง และประโยคอุทาน การเรยีงลําดับคําภายในประโยค
อนุประโยคยอยที่ถูกวเิคราะหเพื่อแยกองคประกอบของประโยค
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มส.ภศ.457 ภาษาศาสตรประยุกต 3(3-0-6)
LING457 Applied Linguistics

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
The application of principles and theory of linguistics to other sciences with a special

emphasis on its use in teaching and learning.
การประยุกตหลักการและทฤษฎทีางภาษาศาสตรกับศาสตรอื่นโดยเนนการนําไปใชกับการ

เรยีนการสอนเปนพิเศษ

คศ.ภอ.332 การผลติและปรับสื่อเพื่อใชสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
ENED332 Material Adaptation and Production for Teaching English

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
The methods for adapting textual and teaching materials for classroom application.

Textual of teaching materials design and evaluation to be used in English classes
วธิกีารปรับสื่อการสอนตางๆใหเหมาะสมกับการประยุกตใชในช้ันเรียนบทเรียนมุงเนนการ

ผลติสื่อการสอน การออกแบบ การประเมนิและการใชสื่อการสอนภาษาอังกฤษ

คศ.ภอ.333 การออกแบบการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
ENED333 English Instructional Designs

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
The designing of teaching skills development, classroom activities, remedial teaching,

planning and analysis. The evaluation of English instruction, teaching preparation, lesson planning, and
teaching practice

การออกแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การสอนทักษะทางภาษา กิจกรรมการสอน
การสอนเสริม การวิเคราะหและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การเตรียมการสอนการฝก
ปฏบิัตกิารสอน

คศ.ภอ.342 การทดสอบและการวัดผลสําหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
ENED342 Testing Measurements for English Teachers

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
Different types and formats of test items; different types of evaluation; practices of

test; typical characteristics of a good test and how to find them; construction of tests for testing
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language content and skills; test item analyses; types of student evaluation, authentic evaluation and
grading techniques.

วธิกีารทดสอบวัดความรูทางภาษาอังกฤษ บทบาทของการทดสอบวัดความรูทางภาษาที่มี
ตอช้ันเรียนภาษา ซึ่งประกอบดวย โครงสรางแบบทดสอบทักษะทางภาษาประเภทตางๆรวมทั้งฝกปฏิบัติ
สรางขอสอบวัดและการวเิคราะหขอสอบ

คศ.ภอ.361 การจัดการหองเรยีนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
ENED361 English Classroom Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
Essential techniques used to create learning environment that enhances English

language learning,  classroom organization and control, lesson planning, the selection of activities and
teaching materials, together with effective use of classroom language.

เทคนิคที่จําเปนในการสรางสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษ รวมถึงการ
จัดการช้ันเรียน การควบคุมช้ันเรียน การวางแผนการสอน การเลือกกิจกรรมและสื่อการเรียนเพื่อการ
เรยีนรูภาษาอังกฤษ

คศ.ภอ.371 การจัดคายภาษาอังกฤษสําหรับครูภาษา 3(2-2-5)
ENED371 English Camp for Language Teachers

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
The conducting of English camps writing English Camp project, planning, orientation,

camping, assessment, and follow-up. English skills through practices and cultural awareness with
native speakers of English in a natural and realistic setting.

การจัดคายภาษาอังกฤษ การเขียนโครงการคายภาษาอังกฤษ การจัดเตรียมงาน
ปฐมนิเทศ กิจกรรมในคายฯ การประเมินผล และการติดตามผล เรียนรูวัฒนธรรมและฝกทักษะ
ภาษาอังกฤษดวยการปฏบิัตจิรงิกับเจาของภาษา

คศ.ภอ.372 การสอนภาษาดวยการแสดง 3(2-2-5)
ENED372 Language Teaching Through Drama

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
English speaking skill to produce strong, public speaking performances. Proper

intonation, rhythmic patterns and fine control of voice are developed through drama activities and
techniques.  Practice scripts writing, and production of materials to be used in drama teaching.
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ทักษะการพูดดวยการใชน้ําเสียงทั้งโทนสูงและต่ํา การควบคุมเสียงและพัฒนาการออกสี
ยงดวยการแสดงละคร  การเขยีนบทสนทนา เขียนพรรณนาและเขียนบรรยายเรื่องราว สรางและใชสื่อเพื่อ
ใชสอนภาษาดวยการแสดง

คศ.ภอ.373 การพัฒนาหลักสูตรและการเรยีนรูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
ENED373 Curriculum Development of School English Teaching and Learning

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
Theories of English language curriculum and instructional design , considerations of the

development of school curriculum; analysis of the current curriculum in Thai schools; analysis and
evaluation of English curriculum and instruction

ทฤษฎีการออกแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พัฒนาการของหลักสูตรฯ
และการศึกษาเชิงวิเคราะห เกี่ยวกับหลักสูตรที่ใชในโรงเรียนไทยในปจจุบัน การวิเคราะหและการประเมิน
หลักสูตรและการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ

คศ.ภอ.421 หลักและวธิสีอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ 3(2-2-5)
ENED421 Principles and Methods in Teaching English as a Foreign Language

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
Different language approaches. Variety of techniques and activities from each

approach that best facilitate learning in both primary and secondary-school students. The practices
teaching in 4 skills.

วิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบตางๆ เทคนิคและกิจกรรมหลากหลายที่ชวยใหการเรียนรู
ภาษางายขึ้นทัง้ในระดับประถมและมัธยม การฝกปฏบิัตใินการสอนทักษะทัง้ 4

คศ.ภอ.422 การสอนอานภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
ENED422 The Teaching of English Reading

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
Teaching techniques, activity organization, instructional media utilization, measurement

and evaluation of teaching reading skills; analysis of problems concerning the learning and teaching of
English reading skills.

เทคนคิการจัดการเรยีนการสอน การจัดกจิกรรม การใชสื่อทางการศึกษา และการวัดและ
ประเมินผลในการสอนทักษะการอาน การวิเคราะหปญหาที่เกี่ยวของกับการเรียนและการสอนทักษะการ
อาน
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คศ.ภอ.423 การสอนเขยีนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
ENED423 The Teaching of English Writing

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
Teaching techniques, activity organization, instructional media utilization, measurement

and evaluation of teaching writing skills; analysis of problems concerning the learning and teaching of
English writing skills.

เทคนิคการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการใชสื่อทางการศึกษา การวัด
ประเมนิผลในการสอนทักษะการเขียน การวิเคราะหปญหาที่เกี่ยวของกับการเรียนและการสอนทักษะการ
เขยีน

คศ.ภอ.424 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 3(3-0-6)
ENED424 Teaching English for the Elementary Levels

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
The study and the analysis of English language curriculum, curriculum standard and

strands for lesson plan design.  Methods, techniques, materials selection and evaluation for teaching
English at the elementary level are also focused.

การศึกษาและการวิเคราะหหลักสูตร มาตรฐานหลักสูตร กลุมสาระการเรียนรู ฝกการ
ออกแบบแผนการเรียนรู และศึกษาเทคนิค วิธีสอน การใชสื่อ การประเมินผล เพื่อการสอนทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับประถมศกึษา

คศ.ภอ.425 การสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา 3(3-0-6)
ENED425 Teaching English for the Secondary Levels

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
The study and the analysis of English language curriculum, curriculum standard and

strands for lesson plan design.  Methods, techniques, materials selection and evaluation for teaching
English at the secondary level are also focused.

การศึกษาและการวิเคราะหหลักสูตร มาตรฐานหลักสูตร กลุมสาระการเรียนรู ฝกการ
ออกแบบแผนการเรียนรู และศึกษาเทคนิค วิธีสอน การใชสื่อ การประเมินผล เพื่อการสอนทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศกึษา
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คศ.ภอ.426 การสอนภาษาอังกฤษโดยใชโครงงาน 3(2-2-5)
ENED426 Teaching English with Project Work

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
The study and the incorporative various types of project work into EFL classroom to

develop learners’ integrated language skills and cognitive abilities as well as to promote autonomous
learning and interpersonal skills. Pedagogical issues related to project planning, implementation,
monitoring and evaluation are included. Practice doing project work as hands-on experience for future
classroom work

การศึกษาวิธีการสอนภาษาอังกฤษโดยใชโครงงานประเภทตางๆ เพื่อพัฒนาทักษะภาษา
ทั้งสี่ดานและความสามารถในเชิงพุทธิพิสัยของผูเรียน รวมทั้งสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองและทักษะใน
การทํางานรวมกับผูอื่น สํารวจและนําเสนอโครงงานที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ศึกษา
ประเด็นเกี่ยวกับการสอนโครงงาน การวางแผน การดําเนินงาน การกํากับควบคุมโครงงาน ตลอดจน
ประเมนิผลโครงงาน ฝกทําโครงงานเพื่อเปนประสบการณสําหรับใชในช้ันเรยีนในอนาคต

คศ.ภอ.471 การสอนวรรณคดสีําหรับเด็ก 3(3-0-6)
ENED471 Teaching Children’s Literature

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
The different aspects of verbal and non-verbal literature: its types, elements and

values, explore Children’s Literature teaching techniques.  Book evaluation for appropriate use with
children of different ages is included.

ขอบขายที่แตกตางของวรรณคดี ดวยการอานและที่แสดงออกดวยทาทางองคประกอบ
และคุณคาทางวรรณคดี  เทคนิคการสอนวรรณคดี และการวิจารณหนังสือที่เหมาะสมสําหรับใชสอนเด็ก
ในแตละชวงอายุที่แตกตางกัน

คศ.ภอ.492 การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
ENED492 Seminar in Teaching English

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
The study of the topics in English teaching relevant to teaching interns; discussion of

common problems and approaches for solving them.
การศึกษาหัวขอแนวคิด วิธีการจัดสัมมนาและฝกปฏิบัติการจัดประชุมสัมมนาที่ตองใช

กระบวนการทางเทคนคิที่หลากหลายและแหลงขอมูลที่สามารถชวยแกปญหาในดานการสอนภาษาอังกฤษ
ใหดขีึ้น
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คศ.ภอ.493 การวจัิยการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
ENED493 English Learning and Teaching Research

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
The variety of research design and procedure in EFL teaching and learning. Writing

proposals and hypotheses, identifying variables, collecting data, sampling, research instruments,
analyzing and presenting data, writing conclusions, discussions and evaluating research. Statistics
relating to English teaching and learning and action research are also included.

ศึกษาลักษณะ ขั้นตอนและ แนวทาง การของการวิจัย แบบตางๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ ฝกเขียนโครงการวิจัย การกําหนดปญหา สมมุติฐานการวิจัยตัวแปรและลักษณะขอมูล
ตัวอยางและการกําหนดกลุม ตัวอยาง เครื่องมือสําหรับการวิจัย การรวบรวมและจัดกระทําขอมูล การ
วิเคราะหและการนําเสนอผลการวิเคราะห การแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล การสรุปผล การ
วิจัย การเขียนรายงานการวิจัยแบบตางๆ และการประเมินผลการวิจัยรวมทั้งสถิติที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
การเรยีนการสอนภาษาอังกฤษและการวจัิยในช้ันเรยีน


