
หลักสูตรและค ำอธิบำยรำยวิชำ หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ (5 ปี) 
 

3.1.1  จ ำนวนหน่วยกิต 
จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 168 หน่วยกิต 
 

3.1.2  โครงสร้ำงหลักสูตร 
โครงสร้ำงหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชำที่สอดคล้องกับที่ก ำหนดไว้ในเกณฑ์มำตรฐำน

หลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้ 
1) หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  ไม่น้อยกว่ำ  32 หน่วยกิต 
 1.1)  วิชำศึกษำท่ัวไปบังคับ    23 หน่วยกิต 

 (1) กลุ่มวิชำภำษำ      9  หน่วยกิต 
 (2) กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   7  หน่วยกิต 
 (3) กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์   6  หน่วยกิต 
 (4) กลุ่มวิชำพลศึกษำ    1  หน่วยกิต 

 1.2)  วิชำศึกษำท่ัวไปเลือก  ไม่น้อยกว่ำ   9 หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวิชำภำษำ   ไม่น้อยกว่ำ   3   หน่วยกิต 
 (2) กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์ ไม่น้อยกว่ำ   3   หน่วยกิต 
 และสังคมศำสตร์ 
 (3) กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ ไม่น้อยกว่ำ   3   หน่วยกิต 
 และคณิตศำสตร์ 

2) หมวดวิชำเฉพำะ  ไม่น้อยกว่ำ 130 หน่วยกิต 
 2.1)  วิชำแกนคณะมนุษยศำสตร์ ไม่น้อยกว่ำ   3 หน่วยกิต 
        และสังคมศำสตร์ 
 2.2)  วิชำชีพครู ไม่น้อยกว่ำ  48 หน่วยกิต 
 2.3)  วิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ  79 หน่วยกิต 

2.3.1) วิชำเอกบังคับ    69 หน่วยกิต 
 กลุ่มทักษะทำงภำษำต่ำงประเทศ   51 หน่วยกิต 
 กลุ่มภำษำศำสตร์เพ่ือกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ    6 หน่วยกิต 
 กลุ่มวัฒนธรรม         6 หน่วยกิต 
 กลุ่มวรรณคดี         6 หน่วยกิต 
2.3.2) วิชำกำรสอนวิชำเอก         6 หน่วยกิต 
2.3.3) วิชำเอกเลือก ไม่น้อยกว่ำ       4 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชำเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่ำ       6  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 



3.1.3 รำยวิชำ 
1) หมวดวิชำศึกษำทั่วไป ไม่น้อยกว่ำ      32 หน่วยกิต 

1.1) วิชำศึกษำทั่วไปบังคับ        23 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชำภำษำ    9 หน่วยกิต 
9111101 ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร     3(2-2-5) 
 Thai for Communication  
9111102 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร     3(2-2-5) 
 English for Communication  
9111103 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน     3(2-2-5) 
 English in Everyday Use  

 (2) กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์      7     หน่วยกิต 
9121101 ทักษะชีวิต     3(3-0-6) 
 Life Skills  
9121102 สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21     3(3-0-6) 
 Thai and Global Society in the 21st Century   
9121103 ควำมเป็นพลเมือง     1(1-0-2) 
 Active Citizenship  

 (3) กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 6 หน่วยกิต 
9131101 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ ำวัน 3(2-2-5) 
 Science and Technology in Everyday Use 
9131102 ทักษะกำรเรียนรู้และแก้ปัญหำเชิงคณิตศำสตร์ 3(2-2-5) 
 Learning and Problem Solving Skills in 

Mathematics 
 

(4) กลุ่มวิชำพลศึกษำ      1  หน่วยกิต 
9141101 กิจกรรมทำงกำยเพ่ือชีวิต 1(0-2-1) 
 Physical Activities  for  Life  

1.2) วิชำศึกษำทั่วไปเลือก  ไม่น้อยกว่ำ  9 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชำภำษำ ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
9112101 ภำษำและวัฒนธรรมลำว    3(2-2-5) 
 Lao Language and Culture 
9112102 ภำษำและวัฒนธรรมพม่ำ  3(2-2-5) 

 Burmese Language and Culture 
9112103 ภำษำและวัฒนธรรม

เวียดนำม 
 3(2-2-5) 

 Vietnamese Language and Culture 
9112104 ภำษำและวัฒนธรรมเขมร  3(2-2-5) 
 Cambodian Language and Culture 
  



9112105 ภำษำและวัฒนธรรมมลำยู  3(2-2-5) 
 Malay Language and Culture 
9112106 ภำษำและวัฒนธรรมจีน  3(2-2-5) 
 Chinese Language and Culture 
9112107 ภำษำและวัฒนธรรมญี่ปุ่น  3(2-2-5) 
 Japanese Language and Culture 
9112108 ภำษำและวัฒนธรรมเกำหลี  3(2-2-5) 
 Korean Language and Culture 

(2) กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ไม่น้อยกว่ำ  3 หน่วยกิต 
9122201 กำรจัดกำรสมัยใหม่และภำวะผู้น ำ   3(3-0-6) 
 Modern Management and Leadership  
9122202 กำรสื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน 3(3-0-6) 
 Communications in Everyday Use 
9122203 สุนทรียะทำงศิลปกรรม  3(3-0-6) 
 Aesthetics of Fine and Applied Arts  
9122204 ควำมสุขแห่งชีวิต  3(3-0-6) 
 Happiness of Life  

(3) กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ ไม่น้อยกว่ำ  3 หน่วยกิต 
9132201 เทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์  3(2-2-5) 
 Information Technology and Social Media  
9132202 เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลในชีวิตประจ ำวัน  3(2-2-5) 
 Digital Media Technology in Everyday Use  
9132203 เทคโนโลยีเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
 Technology for Sustainable Development 
9132204 สุขภำพและควำมงำม   3(3-0-6) 
 Health and Aesthetics  

 

2) หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ  130 หน่วยกิต 
2.1) วิชำแกนคณะมนุษยศำสตร์           3  หน่วยกิต 

 และสังคมศำสตร์ 
2100201   ภำษำอังกฤษเพื่อกำรท ำงำน        3(2-2-5) 
               English for Work 
 

2.2) วิชำชีพครู ไม่น้อยกว่ำ  48 หน่วยกิต 
2.2.1) กลุ่มวิชำชีพครูบังคับ  34 หน่วยกิต 
1100101 ปรัชญำกำรศึกษำ   3(3-0-6) 
 Philosophy of Education 
1100201 ภำษำและวัฒนธรรมส ำหรับครู   3(2-2-5) 
 Language and Culture for Teachers 
 



1100202 กำรพัฒนำหลักสูตร   3(2-2-5) 
 Curriculum Development 
1100301 กำรจัดกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรชั้นเรียน   3(2-2-5) 
 Learning and Classroom Management 
1100302 กำรศึกษำส ำหรับผู้ที่มีควำมต้องกำรพิเศษ   2(2-0-4) 
 Education for Students with Special Needs 
1102207 จิตวิทยำส ำหรับครู   3(2-2-5) 
 Psychology for Teachers 
1103301 กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้   3(2-2-5) 
 Learning Measurement and Evaluation 
1103401 กำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้   3(2-2-5) 
 Research for Learning Development 
1104201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ   3(2-2-5) 
 Educational Innovation and Information Technology 
1105101 ควำมเป็นครู   3(3-0-6) 
 Teacher Professional 
1105401 กำรบริหำรและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ   3(2-2-5) 
 Administration and Quality Assurance of Education 
1121301 ผู้ก ำกับลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด และผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 2(1-2-3) 
 Scout Unit Leader, Girl Scout, Red Cross Youth  
 and Girl Guides 
2.2.2) วิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 14 หน่วยกิต 
1100401 กำรฝึกทักษะวิชำชีพครู 1    1(120) 
 Practicum 1 
1100402 กำรฝึกทักษะวิชำชีพครู 2    1(120) 
 Practicum 2 
1100501 กำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 1    6(360) 
 Internship 1 
1100502 กำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 2    6(360) 
 Internship 2 
 

2.3) วิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ      79 หน่วยกิต 
2.3.1)  วิชำเอกบังคับ       69 หน่วยกิต 

กลุ่มทักษะทำงภำษำต่ำงประเทศ     51 หน่วยกิต 
2105101  กำรฟังและกำรพูดภำษำอังกฤษ 1 3(2-2-5) 
 Listening and Speaking 1  
   



2105102  กำรใช้ไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 English Grammar Usage 1  
2105104  กำรเขียนเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Basic Writing  
2105203  กลวิธีกำรอ่ำน 3(3-0-6) 
 Reading Strategies  
2152211  กำรฟัง-พูดเพ่ือกำรสื่อสำร 3(2-2-5) 
 Listening - Speaking for Communication  
2152212  กำรอ่ำนภำษำอังกฤษเชิงวิชำกำร 3(2-2-5) 
 Academic Reading  
2152221  โครงสร้ำงไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษ  3(2-2-5) 
 English Grammar Structures  
2152222  กำรออกเสียงภำษำอังกฤษส ำหรับครู  3(2-2-5) 
 English Pronunciation for Teachers  
2152311  กำรเขียนควำมเรียง  3(2-2-5) 
 Essay Writing  
2152313  กำรแปล  3(2-2-5) 
 Translation  
2152321  กำรอ่ำนกำรเขียนภำษำอังกฤษเพื่อกำร

สื่อสำร 
 3(2-2-5) 

 Reading and Writing English for Communication  
2152411  กำรวิจัยภำษำอังกฤษในชั้นเรียน  3(2-2-5) 
 English Classroom Research  
2152412  กำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำอังกฤษเชิง

วิพำกษ์ 
 3(2-2-5) 

 Critical Reading and Writing  
2152413  ภำษำอังกฤษส ำหรับครู  3(2-2-5) 
 English for Teachers  
2152414  นวัตกรรมและเทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรสอน

ภำษำอังกฤษ 
3(2-2-5) 

 Innovation and Information Technology for 
English Language Instruction 

 

2152415  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสืบค้นข้อมูล  3(2-2-5) 
 English for Information Retrieval  
2152424  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรน ำเสนองำนทำง

วิชำกำร 
 3(2-2-5) 

 English for Academic Presentation  



กลุ่มภำษำศำสตร์เพื่อกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ        6 หน่วยกิต 
2105103 ภำษำศำสตร์เบื้องต้น   3(3-0-6) 
 Introduction to Linguistics  
2152312  ภำษำศำสตร์เพ่ือกำรสอนภำษำอังกฤษ   3(2-2-5) 
 Linguistics for English Language Teaching  
   

กลุ่มวัฒนธรรม         6 หน่วยกิต  
2152323  กำรอ่ำนและกำรเขียนงำนด้ำนศิลปะและ

วัฒนธรรมในท้องถิ่น 
3(2-2-5) 

 Reading and Writing about Local Art and Culture  
2152422  กำรสื่อสำรข้ำมวัฒนธรรมส ำหรับครู               3(2-2-5) 
 Cross-Cultural Communication for Teachers  

กลุ่มวรรณคดี        6 หน่วยกิต 
2105206  วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to Literature  
2152423  วรรณกรรมภำษำอังกฤษส ำหรับเยำวชน 3(2-2-5) 
 English Literature for Young Adults  

2.3.2)  วิชำกำรสอนวิชำเอก        6  หน่วยกิต 
2152322  กำรสอนทักษะกำรฟังและกำรพูดภำษำอังกฤษ 3(2-2-5) 
 Teaching English Listening and Speaking Skills  
2152421  กำรสอนทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำอังกฤษ 3(2-2-5) 
 Teaching English Reading and Writing Skills  
   

2.3.3)  วิชำเอกเลือก ไม่น้อยกว่ำ            4  หน่วยกิต 
2152314  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรในวัฒนธรรมอำเซียน 2(2-1-3) 
 English for Communication in ASEAN 

Cultures 
 

2152315 ค่ำยเพ่ือกำรพัฒนำภำษำอังกฤษ 2(1-2-3) 
 Camp for English Language Development  
2152316 ภำษำอังกฤษในกำรละคร 2(1-2-3) 
 English in Drama  
2152324  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรเตรียมสอบและกำรสมัครงำนใน

วิชำชีพ 
2(2-1-3) 

 English for Examination Preparation and Job 
Application in Profession 

 

2152325  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม 2(1-2-3) 
 English for Tourism and Hospitality  
2152326 กำรฝึกสอนภำษำอังกฤษแบบจุลภำค 2(1-2-3) 
 English Micro Teaching  
   

 



      3) หมวดวิชำเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่ำ       6  หน่วยกิต  
 ให้เลือกเรียนวิชำใดๆ ในหลักสูตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำโดยไม่

ซ้ ำกับรำยวิชำที่เคยเรียนมำแล้ว และต้องไม่เป็นรำยวิชำที่ก ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์กำรส ำเร็จหลักสูตรของสำขำวิชำนี้ 
 

3.1.5 ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

(1) หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
9111101 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร 3(2-2-5) 

 Thai for Communication  
ควำมรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรสื่อสำร กำรฝึกทักษะกำรรับสำรและส่งสำรอย่ำง

สร้ำงสรรค์ กำรบูรณำกำรทักษะกำรส่งสำร และรับสำรเพ่ือใช้ในชีวิตประจ ำวัน กำรตีควำม กำรรู้เท่ำ
ทันสำร กำรใช้ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรในสังคมปัจจุบัน 

An introductory of language for communication; practicing language skills for creative 
receiving and sending message; integrating language skills for communication in everyday use; 
message interpretation and literacy; language usage for communication in current society 

 

9111102 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 3(2-2-5) 
 English for Communication  

โครงสร้ำงไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษที่ปรำกฏในงำนเขียนภำษำอังกฤษรูปแบบต่ำงๆ  
ในชีวิตประจ ำวัน กำรฝึกใช้โครงสร้ำงไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษในกำรพูด ฟัง อ่ำนและเขียนเพ่ือกำร
สื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน ทั้งในเหตุกำรณ์ท่ีเป็นอดีต ปัจจุบันและอนำคต  

English structures in various forms of English writing in everyday use; 
practice using English structures for communication in listening, speaking, reading, and 
writing skills in everyday use in the past, present, and future situations  

 

9111103 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน 3(2-2-5) 
 English in Everyday Use  

ทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน กำรใช้ค ำศัพท์ในชีวิตประจ ำวัน    
กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน กำรเขียน ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ กำรทักทำยและกำรพูดถึงกิจวัตรประจ ำวัน 
งำนอดิเรก กำรเดินทำงท่องเที่ยวและโรงแรม กำรซื้อสินค้ำ กำรสั่งอำหำรและเครื่องดื่ม กำรบอกเวลำ 
วัน เดือน ปีกำรสมัครงำน กำรน ำเสนอในที่ท ำงำน 
 Communication skills in everyday use; everyday vocabularies usage; 
listening, speaking, reading, and writing in various situations; greeting and routine 
conversations; hobby; travelling and hotels; shopping; food and beverage ordering; 
time and date telling; job applications; presentation in working places 
 
 



9112101 ภำษำและวัฒนธรรมลำว 3(2-2-5) 
 Lao Language and Culture  

ลักษณะและควำมเป็นมำของภำษำลำว ทักษะกำรฟัง  พูด อ่ำน และเขียนใน
ชีวิตประจ ำวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีลำวในบริบทของประชำคมอำเซียน 
 Background and characteristics of Lao language; listening, speaking, reading, and 
writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Laos as one of the ASEAN context 
9112102 ภำษำและวัฒนธรรมพม่ำ 3(2-2-5) 
 Burmese Language and Culture  

ลักษณะและควำมเป็นมำของภำษำพม่ำ ทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียนใน
ชีวิตประจ ำวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีพม่ำในบริบทของประชำคมอำเซียน 

Background and characteristics of Burmese language; listening, speaking, reading, and 
writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Myanmar as one of the ASEAN context 

 

9112103 ภำษำและวัฒนธรรมเวียดนำม 3(2-2-5) 
 Vietnamese Language and Culture  

ลักษณะและควำมเป็นมำของภำษำเวียดนำม ทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียนใน
ชีวิตประจ ำวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีเวียดนำมในบริบทของประชำคมอำเซียน 
 Background and characteristics of Vietnamese language; listening, 
speaking, reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of 
Vietnam as one of the ASEAN context 
 

9112104 ภำษำและวัฒนธรรมเขมร 3(2-2-5) 
 Cambodian Language and Culture  

ลักษณะและควำมเป็นมำของภำษำเขมร ทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียนใน
ชีวิตประจ ำวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีเขมรในบริบทของประชำคมอำเซียน 

 Background and characteristics of Cambodian language; listening, 
speaking, reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of 
Cambodia as one of the ASEAN context 
 

9112105 ภำษำและวัฒนธรรมมลำยู 3(2-2-5) 
 Malay Language and Culture  

ลักษณะและควำมเป็นมำของภำษำมลำยู ทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียนใน
ชีวิตประจ ำวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีมลำยูในบริบทของประชำคมอำเซียน 

 Background and characteristics of Malay language; listening, speaking, 
reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Malaysia as 
one of the ASEAN context 

 
 



9112106 ภำษำและวัฒนธรรมจีน 3(2-2-5) 
 Chinese Language and Culture  

ลักษณะและควำมเป็นมำของภำษำจีน ทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียนในชีวิตประจ ำวัน 
ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีจีนในบริบทของประชำคมอำเซียนและเอเชียตะวันออก 

Background and characteristics of Chinese language; listening, speaking, 
reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of China as one 
of the ASEAN and East Asian context 
9112107 ภำษำและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(2-2-5) 
 Japanese Language and Culture  

ลักษณะและควำมเป็นมำของภำษำญี่ปุ่น ทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียนในชีวิตประจ ำวนั 
ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีญี่ปุ่นในบริบทของประชำคมอำเซียนและเอเชียตะวันออก 

Background and characteristics of Japanese language; listening, speaking, 
reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Japan as one 
of the ASEAN and East Asian context 

 

9112108 ภำษำและวัฒนธรรมเกำหลี 3(2-2-5) 
 Korean Language and Culture  

ลักษณะและควำมเป็นมำของภำษำเกำหลี  ทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียนใน
ชีวิตประจ ำวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีเกำหลีในบริบทของประชำคมอำเซียนและเอเชียตะวันออก 

Background and characteristics of Korean language; listening, speaking, reading, and writing 
skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Korea as one of the ASEAN and East Asian context 

 

9121101 ทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
 Life Skills  

ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน ทักษะเฉพำะบุคคล  ทักษะกำร
ติดต่อสื่อสำร ทักษะสังคมและทักษะกำรประกอบอำชีพ  กำรพัฒนำตน ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ 
สุขภำพจิตและกำรปรับตัว  คุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ กำรคิดวิเครำะห์ ตัดสินใจ
และแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ กำรท ำงำนเป็นทีม กำรด ำรงชีวิตอย่ำงพอเพียง     
 Necessary skills for everyday use; intrapersonal skills; communication skills; social and 
occupational skills; self-development; emotional quotient; mental health and adjustment; virtue, ethics, 
and values; critical thinking, decision making, and problem solving; team working; living a self-sufficient life 
 
 
 
 
 
 



9121102 สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 
 Thai and Global Society in the 21stCentury   

 สังคมไทยในบริบทโลกในมิติประวัติศำสตร์และอำรยธรรมไทย ประชำกร วัฒนธรรมไทย 
บทบำทและควำมเคลื่อนไหวของศำสนำ เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน โครงกำรพระรำชด ำริ
ในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช ปรำชญ์ท้องถิ่น สมำคมประชำชำติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (อำเซียน) บริบทของของกลุ่มประเทศสมำชิก และคุณูปกำรของสมเด็จเจ้ำพระยำบรม
มหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ต่อมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำและประเทศชำติ  
 Thai society in the global society in the dimension of history, Thai civilization, population, 
Thai culture as well as the movement of religion; self-sufficiency economy for the sustainable 
development; the royal projects of His Majesty King Bhumibol Adulyadej (King Rama IX); the local scholars; 
the context of ASEAN community and ASEAN nations; the contributions of Somdej Chow Phya Sri Sury 
Wongse (Chuang Bunnag) to Bansomdejchaopraya Rajabhat University and Thailand 
9121103 ควำมเป็นพลเมือง 1(1-0-2) 
 Active Citizenship 

หลักกำรพ้ืนฐำนของกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ควำมหมำย สิทธิและหน้ำที่ของพลเมือง จิตส ำนึกสำธำรณะ ทัศนคติ และค่ำนิยมในควำม
ซื่อสัตย์สุจริต ผลกระทบจำกกำรทุจริตที่ส่งผลเสียหำยต่อสังคมและประเทศชำติ 

Fundamental principles of constitutional monarchy; definition of rights 
and responsibilities of active citizens; civic-mindedness, attitudes, and values in 
integrity among the students as well as awareness of the disastrous effects of 
corruption on the society and country 

 

9122201 กำรจัดกำรสมัยใหม่และภำวะผู้น ำ 3(3-0-6) 
 Modern Management and Leadership  

แนวคิด ทฤษฎีกำรจัดกำร กำรจัดกำรองค์ประกอบกำรและหน้ำที่ต่ำงๆ ในองค์กร 
กำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรองค์กร แนวคิด ทฤษฎีภำวะผู้น ำและกำรท ำงำนเป็นทีม จริยธรรม
และควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
 Concepts and theories of management, the component management, 
and various functions in organizations; implementation of technology for organizational 
management; concepts and theories of leadership and team work; ethics and social 
responsibilities 
 
 
 
 
 
 



9122202 กำรสื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน 3(3-0-6) 
 Communications in Everyday Use  

ควำมหมำยของกำรสื่อสำร สื่อประเภทต่ำงๆ กำรรู้เท่ำทันสื่ออย่ำงมีวิจำรณญำณ 
ควำมน่ำเชื่อถือและคุณค่ำเนื้อหำสำร ผลกระทบของสื่อ กำรบริโภคสื่ออย่ำงเข้ำใจในชีวิตประจ ำวัน 
กำรใช้สื่ออย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมไม่ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล จริยธรรม จรรยำบรรณ กฎหมำย
ที่เก่ียวข้อง 
 Definitions of communication; types of media; media literacy on the basis 
of consideration; creditability and content values; media impact; media consumption 
with understanding in everyday use; using media with social responsibility and without 
violating personal rights; morality, ethics, and related laws 
 

9122203 สุนทรียะทำงศิลปกรรม 3(3-0-6) 
 Aesthetics of Fine and Applied Arts  

ควำมหมำยและทฤษฎีทำงสุนทรียะ กระบวนกำรเรียนรู้ ประสบกำรณ์ และกำร
ประเมินคุณค่ำทำงควำมงำมของศิลปกรรม ด้ำนดนตรี ด้ำนนำฏศิลป์ และด้ำนทัศนศิลป์ 
 Definitions and theories of aesthetics; learning process, experience, and 
appreciation of fine and applied arts; music, performing arts, and visual arts 
9122204 ควำมสุขแห่งชีวิต 3(3-0-6) 
 Happiness of Life  

ควำมหมำย ควำมส ำคัญและปัจจัยที่ท ำให้เกิดควำมสุข แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
ควำมสุข ศิลปะกำรด ำเนินชีวิตที่มีควำมสุข สันติสุข กำรคิดเชิงบวก ควำมสุขกับกำรท ำงำน งำน
อดิเรกกับกำรสร้ำงควำมสุข  จิตสำธำรณะเพ่ือควำมสุขของผู้อื่น 

Definitions, importance, and factors creating happiness; concepts and theories 
concerning happiness; art of living a happy life; peace; positive thinking; happiness at work; 
hobbies and creation of happiness; public mind for others’ happiness 

 

9131101 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ ำวัน 3(2-2-5) 
 Science and Technology in Everyday Use  

กำรแสวงหำควำมรู้จำกโลกธรรมชำติทั้งทำงด้ำนชีวภำพและกำยภำพ ควำมส ำคัญของ
กระบวนกำรคิดทำงวิทยำศำสตร์ กำรใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ ำวัน สำรเคมีเป็นพิษและอันตรำยจำก
สำรเคมี ภำวะโลกร้อน และกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และควำมส ำคัญของกำรด ำรงชีวิตแบบสมดุล 

Knowledge inquiry from natural world both in biological and physical fields; 
importance of scientific thinking process; technology in everyday use; toxic chemicals and 
chemical hazards; global warming and climate change; importance of balanced living 

 
 
 



9131102 ทักษะกำรเรียนรู้และแก้ปัญหำเชิงคณิตศำสตร์ 3(2-2-5) 
 Learning and Problem Solving Skills in Mathematics 

กำรพัฒนำทักษะกำรคิดแบบองค์รวมเชิงตรรกศำสตร์และคณิตศำสตร์ หลักกำร
แก้ปัญหำและวิธีกำรใช้เหตุผล ข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้น แบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์
เบื้องต้น ทักษะกำรค ำนวณเพ่ือกำรเรียนรู้และแก้ปัญหำ 
 Logical and mathematical holistic thinking skills development; problem-
solving principles and reasoning methods; data and basic data analysis; fundamental 
mathematical model; calculation skills for learning and problem solving 
 

9132201 เทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ 3(2-2-5) 
 Information Technology and Social Media  

ควำมหมำย องค์ประกอบ ควำมส ำคัญ และประโยชน์ของเทคโนโลยีสำรสนเทศ ฮำร์ดแวร์  
ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์กำรสื่อสำรสมัยใหม่ กำรสื่อสำรข้อมูลและอินเทอร์เน็ต พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคม
ออนไลน์ ภัยคุกคำมและควำมปลอดภัยในเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ กฎหมำยและ
จริยธรรมในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

Definitions, components, importance, and benefits of information technology; 
hardware; software; modern communication equipment; data communication and Internet; 
e-commerce; social media; threats and security in information technology and social media; 
laws and ethics in using everyday information technology and social media creatively 

 
9132202 เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลในชีวิตประจ ำวัน 3(2-2-5) 
 Digital Media Technology in Everyday Use  

หลักกำรของสื่อดิจิทัล กระบวนกำรผลิตสื่อดิจิทัล กำรใช้เทคโนโลยีในกำรค้นคว้ำ
ข้อมูลเพ่ือผลิตสื่อดิจิทัล เทคนิคกำรน ำเสนอสำรสนเทศด้วยสื่อดิจิทัล กำรเผยแพร่สื่อดิจิทัลในที่
สำธำรณะ จรรยำบรรณในกำรน ำเสนอสื่อดิจิทัล กฎหมำยเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทำงปัญญำ 

Principles of digital media; digital media production; data presentation 
planning; information presentation techniques using digital media; public presentation 
and digital media publishing; ethics in digital media presentation; laws concerning 
copyright and intellectual property 
 
9132203 เทคโนโลยีเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
 Technology for Sustainable Development 

ควำมหมำยและควำมส ำคัญของเทคโนโลยี ประเภทของเทคโนโลยี กระบวนกำรพัฒนำ
ทำงเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่เหมำะสม กำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหำที่เกิดจำกกำรเพ่ิมประชำกร กำรใช้
เทคโนโลยีเพ่ือกำรสร้ำงสรรค์สังคม กระบวนกำรด ำเนินกำรด้ำนเทคโนโลยีเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

Definitions and importance of technology; types of technology; development 
process of technology; appropriate technology; use of technology to solve problems caused 
by increased population; using technology wisely to develop a society; technological 
process for sustainable development 

 



9132204 สุขภำพและควำมงำม  3(3-0-6) 
 Health and Aesthetics  

 ระบบและหน้ำที่ของร่ำงกำยมนุษย์ ปัญหำสุขภำพที่พบบ่อยในแต่ละช่วงวัย กำรดูแล
ป้องกัน กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ศำสตร์กำรชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภำพ อำหำร ยำและผลิตภัณฑ์สุขภำพ 
เพ่ือควำมงำมในชีวิตประจ ำวัน วิทยำกำรด้ำนสุขภำพและควำมงำม และเพศศึกษำน่ำรู้ในวัยรุ่น 

Human body systems and functions; common health problems in various 
age groups and prevention; health enhancement; anti-aging and regenerative science; 
food, drugs, and health products for aesthetic in every use; health and aesthetic 
science; sex education in adolescence 

 
9141101 กิจกรรมทำงกำยเพื่อชีวิต 1(0-2-1) 
 Physical Activities for Life  

ควำมหมำย ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมส ำคัญในพ้ืนฐำนของกิจกรรมทำงกำย 
ขั้นตอนในกำรปฏิบัติกิจกรรมทำงกำยทั้งในชีวิตประจ ำวันและยำมว่ำง เพ่ือกำรมีสุขภำพอนำมัยที่ดี
โดยผ่ำนกำรปฏิบัติ กิจกรรมกำรเคลื่อนไหว กำรป้องกันและดูแลสุขภำพ กำรเสริมสร้ำงสมรรถภำพ
ทำงกำย กิจกรรมกีฬำไทย กีฬำสำกล กิจกรรมกำรออกก ำลังกำย กิจกรรมนันทนำกำร และกิจกรรม
กำรเคลื่อนไหวทำงกำยอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
 Definitions, knowledge, understanding, and importance of physical activity 
foundations; steps in physical activity performance both in everyday and leisure time in 
order to possess good health and sanitation by practicing physical activities, protecting and 
taking care of health, strengthening physical fitness, and playing Thai and international sports 
including physical exercise, recreation, and other relevant physical activities 
 

(2) หมวดวิชำเฉพำะ 
     

1100101 ปรัชญำกำรศึกษำ  
Philosophy of Education 

3(3-0-6) 

ปรัชญำและปรัชญำกำรศึกษำ  แนวคิดทฤษฎีทำงกำรศึกษำ  กลวิธีกำรจัดกำรศึกษำอย่ำง
สร้ำงสรรค์เพื่อเสริมสร้ำงกำรพัฒนำที่ยั่งยืน วิวัฒนำกำรของกำรศึกษำไทยและกำรศึกษำโลก  หลัก
กำรศึกษำ เป้ำประสงค์และรูปแบบของกำรจัดกำรศึกษำร่วมสมัย กำรประยุกต์ใช้ปรัชญำ แนวคิดและ
ทฤษฎีทำงกำรศึกษำ ศำสนำ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเพื่อใช้ในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 

Philosophy and educational philosophy; educational concepts and theories;  
creative strategies to educational management to enhance sustainable development;  
evolution of Thai education and world education; principles of education; objectives and 
themes of contemporary education;  the application of philosophy;  concepts and theories 
of education, religion, economic, social, and cultural for school developing 
 



1100201 ภำษำและวัฒนธรรมส ำหรับครู  
Language and Culture for Teachers 

3(2-2-5) 

คุณค่ำ ควำมส ำคัญของภำษำและวัฒนธรรมไทยและต่ำงประเทศเพื่อพัฒนำวิชำชีพครู
ก่อให้เกิดทักษะทำงภำษำ ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมเพื่อกำรเป็นครู กำรเปลี่ยนแปลงของกำรใช้ภำษำ
และวัฒนธรรมของไทยและต่ำงประเทศเพื่อกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติ 

Values, significance of both Thai and foreign language and culture for developing 
teaching profession; enhancing language skills; cultural diversity for teacher being; the changes 
of Thai and foreign language usage and culture for peaceful living 

 
 

1100202 กำรพัฒนำหลักสูตร  
Curriculum Development 

3(2-2-5) 

หลักกำรและแนวคิดในกำรจัดท ำหลักสูตร กำรพัฒนำหลักสูตร กำรพัฒนำหลักสูตรสู่หลักสูตร
สถำนศึกษำในแต่ละระดับกำรศึกษำ กำรวิเครำะห์และจัดท ำหลักสูตรแบบจุลภำค หลักกำรน ำหลักสูตรไปใช้
และกำรประเมินหลักสูตร 

Principles and concepts of curriculum; curriculum development; curriculum 
development into educational institution curriculum of each any level; analysis and micro-
curriculum management; principles of applying curriculum and curriculum evaluation 

 
1100301 กำรจัดกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรชั้นเรียน  

Learning and Classroom Management 
3(2-2-5) 

ทฤษฎีกำรเรียนรู้ รูปแบบและเทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรใช้และกำรผลิตสื่อกำรเรียนรู้      
กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ในชั้นเรียน กำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้ หลักกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน เทคนิคและ
ปฏิบัติกำรจัดกำรชั้นเรียน กำรบูรณำกำรเรียนรู้แบบเรียนรวม กำรพัฒนำศูนย์กำรเรียนในสถำนศึกษำ กำรจัด
สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพและทำงจิตวิทยำ  

Theories of learning; model and technique  for learning; use and create learning 
media; learning evaluation in classroom; the lesson plans design; principles of classroom 
management; techniques and practicum in classroom management; integrated learning by 
inclusive education; learning center developing in school; preparation of physical environment 
and psychological environment 
 
1100302 กำรศึกษำส ำหรับผู้ที่มีควำมต้องกำรพิเศษ  

Education for Students with Special Needs 
2(2-0-4) 

แนวคิด ทฤษฎี ประวัติควำมเป็นมำของกำรศึกษำพิเศษ ควำมส ำคัญ และควำมจ ำเป็นในกำร
จัดกำรศึกษำพิเศษ ประเภทของผู้ที่มีควำมต้องกำรพิเศษ รวมถึงผู้ที่มีควำมสำมำรถพิเศษ รูปแบบกำรจัด
กำรศึกษำพิเศษ รูปแบบกำรเรียนร่วม กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์ส ำหรับผู้ที่มีควำมต้องกำรพิเศษ 
กฎหมำยและระเบียบที่เก่ียวข้องกับผู้ที่มีควำมต้องกำรพิเศษ 

Concepts, theories, background of education for student with special needs; 
significance and essential in special education management; type of education for student with 
special needs; including gifted; special education model; inclusive education model; creative 
learning activities for student with special needs; law and regulations for student with special 
needs 

 
 
 
 



1102207 จิตวิทยำส ำหรับครู  
Psychology for Teachers 

3(2-2-5) 

ควำมรู้พื้นฐำนทำงจิตวิทยำ ควำมหมำย ควำมส ำคัญและวิธีกำรศึกษำทำงจิตวิทยำ หลักกำร
พัฒนำกำรของมนุษย์ ทฤษฎีจิตวิทยำพัฒนำกำรที่ส ำคัญ  ทฤษฎีกำรเรียนรู้ที่ส ำคัญและกำรน ำไปใช้ ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อกำรเรียนรู้ กำรจัดสภำพสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ จิตวิทยำกำรแนะ
แนวและกำรให้ค ำปรึกษำผู้เรียน ระบบกำรดูแลช่วยเหลือผู้เรียน กำรให้ค ำแนะน ำช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภำพ
ชีวิตที่ดีขึ้น กำรส่งเสริมควำมถนัด และควำมสนใจของผู้เรียน 

Fundamental psychology, definition, importance and pedagogy of psychology; 
principles of human development; important theories of developmental psychology; 
important theories of learning and application; factors affecting learning; environmental 
management for efficiency learning supports; guidance psychology and consultation; students 
caring and support operation systems; guiding and encouraging learners for better lives; 
learners’ aptitude and interest promotion 

 
1103301 กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้  

Learning Measurement and Evaluation 
3(2-2-5) 

หลักกำร  แนวคิด  และเทคนิคกำรวัดและประเมินกำรเรียนรู้ กำรประเมินผลตำมสภำพจริง 
แนวทำงกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำ คุณสมบัติของนักวัดและประเมินผล สถิติที่ใช้ใน
กำรวัดและประเมินผล คะแนนและกำรแปลควำมหมำยคะแนน  กำรออกแบบและพัฒนำกำรเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลกำรเรียนรู้ กำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียนเพื่อปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้และ      
กำรพัฒนำหลักสูตร 

Principles, concepts, and techniques of learning measurement and evaluation; 
authentic assessment; guidelines for the learning measurement and evaluation in school; 
evaluator’s characteristics; statistics for measurement and evaluation; scoring and its 
interpretation; designing and developing tools for learning measurement and evaluation; 
applying results to improve learners for learning management and curriculum development 
 
1103401 กำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้  

Research for Learning Development 
3(2-2-5) 

หลักกำร แนวคิด รูปแบบ ประเภท ระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิคกำรวิจัย จรรยำบรรณนักวิจัย
และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง เครื่องมือวิจัยและกำรออกแบบกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้  กำรจัดท ำโครงกำรวิจัย
เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้  กำรวิพำกษ์งำนวิจัยและกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 

Principles, concepts, models, types, research methodology and research 
techniques; researchers’ ethics and related laws; research instrument and research design for 
learning development; research project to improve learning; research appraisal and applying 
research results for learning development 

 
 
 
 
 



1104201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ  
Educational Innovation and Information Technology 

3(2-2-5) 

หลักกำร แนวคิด ทฤษฏี นวัตกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรทำงกำรศึกษำที่
ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้ กำรปฏิบัติเกี่ยวข้องกับกำรออกแบบ กำรพัฒนำ  กำรใช้สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรสื่อสำรและกำรเรียนรู้ กำรประเมินเพื่อน ำผลมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

Principles, concepts, theories of innovation and educational information 
technology and communication to promote learning quality development; practicing in the 
area of designing, developing and using media; innovation and information technology for 
communication and learning; assessment for applying the results to manage the instruction 
 
1105101 ควำมเป็นครู  

Teacher Professional 
3(3-0-6) 

หลักกำร ควำมส ำคัญและพัฒนำกำรของวิชำชีพครูและองค์กรวิชำชีพครู สภำพและภำระงำน
ของครู  บทบำทหน้ำที่ คุณลักษณะของครู มำตรฐำนวิชำชีพครู ระเบียบรำชกำรครู บทบัญญัติ กฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับครูและวิชำชีพครู จิตวิญญำณและทักษะควำมเป็นครู กำรเสริมสร้ำงศักยภำพและสมรรถภำพ
ควำมเป็นครู กำรเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้และกำรเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร กำรจัดกำรควำมรู้เกี่ยวกับวิชำชีพครู 
กำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำและพัฒนำวิชำชีพครูสู่ควำมเป็นครูมืออำชีพ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยำบรรณ หลักธรรมำภิบำล  ควำมซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมจริยธรรมของวิชำชีพครู 
จรรยำบรรณของวิชำชีพที่คุรุสภำก ำหนด กำรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี มีจิตส ำนึกสำธำรณะ 

Principles, importance and development of the teaching profession and teaching 
profession organization; state and duty of teachers; role; characteristic of teachers; standard of 
teaching profession; teachers’ regulation; teachers’ provision; laws related to teachers and the 
teaching profession; spiritual and teachers skills; potentiality empowerment and capacity of 
teachers; being a person of learning and academic leadership; knowledge management about 
the teaching profession; promoting the advancement and professional development of 
teachers to be professional teachers; concept and theories about morals, ethics, and conducts, 
the principles of good governance; honesties; morals and ethics of the teaching profession; 
professional code of ethics according to the Teacher’s Council of Thailand; being a good role 
model; being public mind 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1105401 กำรบริหำรและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
Administration and Quality Assurance of Education 

3(2-2-5) 

แนวคิด หลักกำรบริหำรกำรศึกษำ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบำยและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ       
กำรประกันคุณภำพ กำรบริหำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำ ปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรออกแบบระบบกำรวำงแผน กำรน ำ
แผนสู่กำรปฏิบัติ กำรประเมิน และกำรปรับปรุงแผนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ สำมำรถจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และพัฒนำ
คุณภำพกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง กลยุทธ์กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคลำกรทำงกำรศึกษำและชุมชนเพื่อพัฒนำ
ผู้เรียน 

Concepts; principles of education management; guidelines for policies and 
related laws about the quality assurance; the management of the education quality; operating 
on planning system design, planning implementation; the quality assessment and the 
improvement of educational quality assurance plan; the implementation of educational 
quality assessment into learning development; able to manage educational quality; learning 
activities management and developing the learning quality continuously ; the strategy in 
collaboration with educators and communities to develop learners 
 
 

1121301 ผู้ก ำกับลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด และ ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์  
Scout Unit Leader, Girl Scout, Red Cross Youth and Girl Guides 

2(1-2-3) 

หลักกำร กิจกำร ประเภท พิธีกำร ค ำปฏิญำณตนและกฎของลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำดและ
ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กำรพัฒนำและออกแบบกิจกรรมเพื่อจิตสำธำรณะ หลักสูตรกำร
ฝึกอบรม กำรจัดกำรด ำเนินกำร และกำรจัดค่ำยลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด และผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ กำร
ฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือขั้นควำมรู้เบื้องต้น หรือเนตรนำรี หรือยุวกำชำด หรือผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ และต้องผ่ำน
กำรฝึกอบรม โดยหลักสูตรของส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 

Principles, work, types, ceremonies, promises and rules of scout; girl scout; red 
cross youth and girl guides; learner’s development activities, developing and designing activities 
for the public mind; the training courses; management and operating scout, girl scout, red cross 
youth and girl guides; the basic training for scout, girl scout, red cross youth and girl guides; and 
must be trained by National Scout Organization of Thailand program 

 
1100401 กำรฝึกทักษะวิชำชีพครู 1  

Practicum 1 
1(120) 

กำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้ สภำพทั่วไปของสถำนศึกษำ และงำนด้ำนต่ำง ๆ ในสถำนศึกษำ 
งำนในหน้ำที่ครูผู้สอน งำนประจ ำชั้น พฤติกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ สภำพทั่วไปของโรงเรียน ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงโรงเรียนและชุมชน กำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรฝึกงำนเป็นผู้ช่วยครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เพื่อพัฒนำควำมเป็นครูมืออำชีพ กำรเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนของสถำนศึกษำ กำรจัดท ำรำยงำน กำรศึกษำ
สังเกต และสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

Learning management observation; general states and various tasks of 
educational institutes; teachers’ duty; classroom duty; learning management behavior; general 
school states, the relationship between the school and community; learning management 
observation and practicum as teacher assistant and educational staff to develop professional 
teachers; learners’ developing activity participation; report management, the observing study 
and seminar for learning sharing 



1100402 กำรฝึกทักษะวิชำชีพครู 2  
Practicum 2 
รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำนก่อน:   1100401 กำรฝึกทักษะวิชำชีพครู 1 

1(120) 

กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง กำรออกแบบทดสอบ 
ข้อสอบ หรือ เครื่องมือวัดผล กำรตรวจข้อสอบ กำรให้คะแนน และกำรตัดสินผลกำรเรียน กำรทดลองสอนใน
สถำนศึกษำ กำรให้คะแนนในกำรสอบและกำรให้คะแนนผู้เรียนภำคปฏิบัติ กำรศึกษำผู้เรียนเป็นรำยกรณีโดย
กำรวิจัยแก้ปัญหำผู้เรียน 

Required Course: 1100401 Practicum 1 
Learning Instructional plan management; support learners construct knowledge 

on their own; test construction; test paper; scoring; learning outcome assessment; teaching 
practicum in schools; examination scoring and learners’ practice scoring; individual’s case study 
by problem-solving research 

 

1100501 กำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 1  
Internship 1 
รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำนก่อน:  1100402 กำรฝึกทักษะวิชำชีพครู 2 

6(360) 

กำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้ในวิชำเอกมำใช้ในกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ กำรจัดท ำ
โครงกำรพัฒนำผู้เรียน กำรปฏิบัติงำนครูด้ำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย กำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้ และกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล และน ำผลไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ และพัฒนำผู้เรียน กำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแบ่งปันควำมรู้ในกำรสัมมนำทำงกำรศึกษำ 

Required Course: 1100402 Practicum 2 
Integration of major area knowledge implementation into teaching practicum in 

schools; learners’ developing project management, teachers’ assignment as provision; learning 
Instructional plan management and learning process management; measurement, evaluation 
and implementation the outcome in learning management and learners developing; 
knowledge exchanging and sharing in educational seminar 

. 
1100502 กำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 2  

Internship 2 
รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำนก่อน:  1100501 กำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 1 

6(360) 

กำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้ในวิชำเอกมำใช้ในกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ และปฏิบัติงำน
ครูด้ำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดและ
ประเมินผล และน ำผลไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้และพัฒนำผู้เรียน กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันควำมรู้ใน
กำรสัมมนำทำงกำรศึกษำ กำรวิจัยเพื่อพัฒนำผู้เรียน โดยประมวลองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรเรียนในสำขำวิชำเอก 
และกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพมำจัดท ำเป็นบัณฑิตนิพนธ์ 

Required Course: 1100501 Internship 1 
Integration of major area knowledge implementation into teaching practicum in 

schools; learners’ developing project management, teachers’ assignment as provision; learning 
Instructional plan management and learning process management; measurement, evaluation 
and implementation the outcome in learning management and learners developing; 
knowledge exchanging and sharing in educational seminar; research for learners’ developing 
by collecting major area knowledge and practicum to thematic paper 



 
2100201     ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรท ำงำน                                                         3(2-2-5) 

English for Work 
กำรอ่ำนโฆษณำรับสมัครงำน กำรเขียนประวัติย่อ กำรเขียนจดหมำยสมัครงำน กำรกรอก

แบบฟอร์มสมัครงำน กำรสัมภำษณ์งำน และบทสนทนำในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ เพื่อกำรท ำงำน 
Reading job advertisements; writing a resume; writing a cover letter; filling 

an application form; job interview; various situational conversations for work 
 
 

2105101 กำรฟังและกำรพูดภำษำอังกฤษ 1  
Listening and Speaking 1 

3(2-2-5) 

ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรเบื้องต้น ทักษะกำรฟัง-พูดจำกสถำนกำรณ์อันหลำกหลำย  
กำรออกเสียงที่แตกต่ำงกันของผู้ใช้ภำษำอังกฤษต่ำงๆ ทั่วโลก 

Introduction of basic communication; listening and speaking skills for a 
variety of scenarios; different accents from people speaking English around the world 
 
2105102 กำรใช้ไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษ 1  

English Grammar Usage 1 
3(3-0-6) 

ไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเบื้องต้น  ชนิดของค ำ ล ำดับค ำ โครงสร้ำงประโยค กำล 
Basic English grammar; parts of speech; word order; sentence structure; 

tenses 
 
2105103 ภำษำศำสตร์เบื้องต้น  

Introduction to Linguistics 
3(3-0-6) 

นิยำมและขอบเขตของภำษำศำสตร์ ภำษำศำสตร์สำขำต่ำงๆ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ภำษำศำสตร์และศำสตร์อ่ืนๆ กำรวิเครำะห์ภำษำอังกฤษตำมทฤษฎีภำษำศำสตร์ 

Definition and scope of Linguistics; linguistic fields; relationship between 
linguistics and other sciences; analysis of English language based on linguistic theories 

 
2105104 กำรเขียนเบื้องต้น  

Basic Writing 
3(2-2-5) 

องค์ประกอบที่ส ำคัญของประโยคภำษำอังกฤษ โครงสร้ำงประโยค ไวยำกรณ์ ค ำศัพท์ 
ค ำเชื่อม ประโยคและข้อควำม กำรเรียบเรียงใจควำมส ำคัญ 

Important components of English sentences; sentence structures; grammar; 
vocabulary; conjunctions; statement writing 
 



2105203 กลวิธีกำรอ่ำน  
Reading Strategies 

3(3-0-6) 

กลวิธีเบื้องต้นเพ่ือกำรอ่ำนระดับค ำ ประโยคและอนุเฉท  กำรท ำควำมเข้ำใจตัวสัมพันธ์
ข้อควำม  กำรพัฒนำของแก่นเรื่อง กำรเล่ำเรื่อง กำรพรรณนำ กำรเปรียบเทียบ กำรจ ำกัดควำม  
ก ำหนดให้มีกำรอ่ำนด้วยตนเองนอกห้องเรียน 

Basic strategies for reading efficiency for levels of word, sentence and 
paragraph; understanding discourse markers and the development of themes, narration, 
description, comparison, and definition; external readings requirement 

 
2105206 วรรณคดีเบื้องต้น  

Introduction to Literature 
3(3-0-6) 

ควำมหมำย ประเภทและค ำศัพท์เฉพำะของวรรณคดี ฉันทลักษณ์ และองค์ประกอบของ
บทกวีนิพนธ์ เรื่องสั้น นวนิยำย และบทละคร โดยศึกษำจำกตัวอย่ำงงำนวรรณกรรมทุกประเภท กำรคิด
เชิงวิจำรณ์เก่ียวกับเนื้อหำโดยเน้นแนวคิดในเรื่องคุณค่ำควำมเชื่อทำงสังคมและชีวิต 

Meaning, types and terms of literature; prosody and components of poetry, 
short stories, novels and plays through reading samples of literature; critical thinking 
relating to texts regarding social beliefs and lives 
 
2152211 กำรฟัง-พูดเพื่อกำรสื่อสำร  

Listening - Speaking for Communication 
รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน:        2105101 กำรฟังและกำรพูด 1 

3(2-2-5) 

กำรฟง-พูดตำมแนวกำรสอนเพ่ือกำรสื่อสำร กำรใชบทสนทนำในสถำนกำรณต่ำงๆ กำรสื่อสำร
ผ่ำนกำรมีปฏิสัมพันธ์ กำรใช้กิจกรรมและสื่อจริง กำรเชื่อมต่อกำรเรียนภำษำในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน และ
กำรน ำไปใช้ในชีวิตจริง 

Required Course:           2105101 Listening and Speaking 1 
Listening - Speaking based on Communicative Language Teaching Approach; 

using conversations in various situations; communication through interaction; using activities 
and authentic materials; connection between learning inside-and-outside classroom to use 
in real life 

 
 
 
 
 
 
 



2152212 กำรอ่ำนภำษำอังกฤษเชิงวิชำกำร  
Academic Reading 
รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน:        2105203 กลวิธีกำรอ่ำน 

3(2-2-5) 

ค ำศัพท์และบทควำมเชิงวิชำกำร โดยเน้นกำรสรุปและรำยงำนเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับงำน
ในวิชำชีพ บทควำมวิจัย ต ำรำ เอกสำรอ้ำงอิง ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และฐำนข้อมูลออนไลน์  

Required Course:           2105203 Reading Strategies 
Academic vocabularies and articles focusing on summarising and reporting 

reading documents and literature pertaining to the profession; research articles, 
textbooks, references in both printing medias and online databases 
 
2152221 โครงสร้ำงไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษ  

English Grammar Structures 
รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน:        2105102 กำรใช้ไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษ 1 

3(2-2-5) 

โครงสร้ำงไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษ นำมำนุประโยค คุณำนุประโยค วิเศษณำนุประโยค และ   
กำรลดรูปของอนุประโยค กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงภำษำเขียนจำกแหล่งข้อมูลหลำยประเภท 

Required Course:            2105102 English Grammar Usage 1 
English structures: Noun Clause, Adjective Clause, Adverbial Clause, and reduced 

clauses; analysing written-text structures from various sources  
 

2152222 กำรออกเสียงภำษำอังกฤษส ำหรับครู  
English Pronunciation for Teachers 

3(2-2-5) 

กำรเปรียบต่ำงเสียงในภำษำไทยและภำษำอังกฤษ กำรเน้นหนักบนพยำงค์ ท ำนองเสียง 
กำรออกเสียงค ำศัพท์ วลี และประโยคภำษำอังกฤษในกำรจัดกำรเรียนรู้  กำรใช้พจนำนุกรม
ภำษำอังกฤษ-ภำษำอังกฤษและสัทอักษรในกำรเรียนรู้กำรออกเสียงภำษำอังกฤษทั้งในรูปแบบสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็คทรอนิกส์ 

A contrastive analysis of sounds in Thai and English, stress, intonation, the 
pronunciation of English vocabularies, phrases, and sentences for learning management, and 
use of English-English dictionaries and phonetic alphabets for learning English pronunciation 
both in forms of printing and electronic medias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2152311 กำรเขียนควำมเรียง  
Essay Writing 
รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน:        2105104 กำรเขียนเบื้องต้น 

3(2-2-5) 

กำรเขียนควำมเรียงในรูปแบบต่ำงๆ องค์ประกอบกำรเขียน กำรใช้หลักไวยำกรณ์ในกำร
เขียน กำรรวบรวมหลำยแหล่งข้อมูล กำรเรียบเรียงและกำรน ำเสนองำนเขียน 

Required Course:            2105104 Basic Writing 
Essay writing in different types; components of writing; grammar usage in writing; 

collecting information from multiple sources; text organisation and writing presentation 
 

2152312 ภำษำศำสตร์เพื่อกำรสอนภำษำอังกฤษ  
Linguistics for English Language Teaching 
รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน:        2105103 ภำษำศำสตร์เบื้องต้น 

3(2-2-5) 

กำรเรียนรู้ภำษำที่สอง และกำรสอนภำษำอังกฤษตำมแนวทำงภำษำศำสตร์ภำคทฤษฎีและ
ภำคปฏิบัติ 

Required Course:           2105103 Introduction to Literature 
Second language acquisition and teaching English based on linguistic approaches 

theoretically and practically 
2152313 กำรแปล  

Translation 
3(2-2-5) 

ทฤษฎีและวิธีกำรแปลขั้นพ้ืนฐำนทั้งในระดับค ำ วลี ประโยค และบทอ่ำนทั่วไป จำก
ภำษำอังกฤษเป็นภำษำไทยและจำกภำษำไทยเป็นภำษำอังกฤษ เทคนิคกำรเลือกใช้ค ำและรูปแบบ
ประโยคที่ถูกต้องตำมควำมหมำยของทั้งสองภำษำ กำรเรียนรู้เครื่องมือช่วยแปล  กำรใช้เทคโนโลยีและ
กำรใช้พจนำนุกรม 

Fundamental translation theories and techniques in terms of general words, 
phrases, sentences, and passages from English-Thai and Thai- English; techniques in 
selecting words and sentences accurately according to both languages; learning new 
translation tools; using technology and dictionary 

 
2152314 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรในวัฒนธรรมอำเซียน  

English for Communication in ASEAN Cultures 
2(2-1-3) 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของอำเซียนเกี่ยวกับกำรก่อตั้ง โครงสร้ำง และควำมร่วมมือ
ของอำเซียนในด้ำนต่ำงๆ ควำมหลำกหลำยของกำรใช้ภำษำอังกฤษและวัฒนธรรมของประเทศสมำชิก
อำเซียน 

Background and importance of ASEAN related to foundation, organization 
and cooperation of ASEAN in various aspects; varieties of English language use and 
culture of ASEAN community 



2152315 ค่ำยเพื่อกำรพัฒนำภำษำอังกฤษ  
Camp for English Language Development 

2(1-2-3) 

หลักกำรและทฤษฎีที่เกี่ยวกับกำรจัดค่ำยภำษำอังกฤษอย่ำงบูรณำกำร กำรจัดกิจกรรม
ค่ำยภำษำอังกฤษเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษำ 

Principles and theories related to English camp management integrally; 
English camp activity management for learning in secondary level  

 
2152316 ภำษำอังกฤษในกำรละคร  

English in Drama 
2(1-2-3) 

ทฤษฎีและควำมเป็นมำเกี่ยวกับกำรละคร  กำรฝึกทักษะและกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษผ่ำน
กำรละคร  รูปแบบภำษำในกำรละคร  กำรใช้บทพูด  กำรแสดงละคร 

Theories and introduction to drama; practising and learning English through 
drama; language styles in drama; sound script; drama performance 

 
2152321 กำรอ่ำนกำรเขียนภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร  

Reading and Writing English for Communication 
3(2-2-5) 

กำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำอังกฤษในรูปแบบของจดหมำยเชิงธุรกิจ กำรอ่ำนและกำร
เขียนวำระกำรประชุม บันทึก และรำยงำนกำรประชุม กำรอ่ำนและกำรเขียนโต้ตอบจดหมำยทำง
อิเล็กทรอนิกส์ 

Reading and writing English business letters; reading and writing agenda, 
memos, and minutes; reading and writing emails and correspondence 

 
2152322 กำรสอนทักษะกำรฟังและกำรพูดภำษำอังกฤษ  

Teaching English Listening and Speaking Skills 
3(2-2-5) 

เทคนิคกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรจัดกิจกรรม กำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรเรียนกำรสอน 
กำรวัดและประเมินผลในกำรสอนทักษะกำรฟังและกำรพูดตำมแนวกำรสอนภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร อภิปรำย
และวิเครำะห์ปัญหำที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนและกำรสอนทักษะกำรฟังและกำรพูดภำษำอังกฤษ 

Teaching techniques; activity organisation; instructional innovation and 
technology utilisation; evaluation and assessment of listening and speaking skills according 
to Communicative Language Teaching; discussion and analysis of problems concerning 
learning and teaching English listening and speaking skills 

 
 
 
 
 
  



2152323 กำรอ่ำนและกำรเขียนงำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่น  
Reading and Writing about Local Art and Culture 

3(2-2-5) 

ค ำศัพท์ ส ำนวน กำรอ่ำน กำรเขียน และกำรสร้ำงสรรค์สื่อ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น  

Vocabularies, expressions, reading, writing, and creating media related to 
local art and culture 
 
2152324 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรเตรียมสอบและกำรสมัครงำนในวิชำชีพ  

English for Examination Preparation and Job Application in 
Profession 

2(2-1-3) 

ภำษำอังกฤษที่ใช้ในกำรสอบทั่วไปและในวิชำชีพ ด้ำนไวยำกรณ์และทักษะอ่ืนๆ เทคนิค
กำรท ำข้อสอบประเภทต่ำงๆ กำรอ่ำนเอกสำรประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครงำน กำรเขียนประวัติโดยย่อ 
จดหมำยสมัครงำน กำรท ำแฟ้มสะสมผลงำน และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง กำรสัมภำษณ์และส ำนวนภำษำที่
ใช้สมัครงำนในวิชำชีพ 

English for general-and-professional examination on grammar and other 
skills; techniques for practising different types of examination; reading classified 
advertisement; writing curriculum vitae, application letters, portfolios and other 
documents; job interview and expressions and language use in job application in 
profession 

 
2152325 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม  

English for Tourism and Hospitality 
                                    2(1-2-3) 

ค ำศัพท์ ส ำนวนภำษำ และบทสนทนำขั้นพ้ืนฐำนที่ใช้ในกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม
ทั้งทำงโทรศัพท์และจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ กำรให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถำนที่ท่องเที่ยว ห้องพัก         
กำรสื่อสำรกับนักท่องเที่ยวในสถำนกำรณ์ที่หลำกหลำย 

English vocabularies, idioms, basic conversation for tourism and hospitality by 
phone and e-mail; giving suggestions to tourists about tourist attractions, accommodation, 
and communication in various situations 

 
2152326 กำรฝึกสอนภำษำอังกฤษแบบจุลภำค  

English Micro Teaching 
2(1-2-3) 

กำรสำธิตกำรสอนวิชำภำษำอังกฤษและกำรสังเกตกำรสอน กำรแก้ปัญหำในห้องเรียน 
กำรออกแบบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และบทเรียนวิชำภำษำอังกฤษ และกำรทดลองสอนจริง  

English teaching demonstration and observation; problem-solving in the 
classroom; designing English lesson plans and lessons; and authentic teaching situations 

 
 
 
 

 



2152411 กำรวิจัยภำษำอังกฤษในชั้นเรียน  
English Classroom Research 

3(2-2-5) 

กำรวิเครำะห์ปัญหำในชั้นเรียน กำรศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธี
วิจัย กำรสรุปผลและกำรอภิปรำยผลกำรวิจัย กำรเขียนกำรอ้ำงอิงและบรรณำนุกรม  

Classroom problem analyses; literature review; research methodology; 
conclusion and discussion; writing citation and bibliography 
 
2152412 กำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำอังกฤษเชิงวิพำกษ์  

Critical Reading and Writing 
รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน:        2152222 กำรอ่ำนภำษำอังกฤษเชิงวิชำกำร 

3(2-2-5) 

กำรอ่ำนที่เน้นกำรประเมิน วิเครำะห์ วิพำกษ์เรื่องรำวจำกแหล่งต่ำงๆ อย่ำงเป็นระบบ 
และกำรเขียนที่เน้นกำรค้นคว้ำ กำรเรียบเรียง และสร้ำงงำนเขียนประเภทต่ำงๆ 

Required Course:            2152222 Academic Reading 
Reading focusing on evaluating, analysing, criticising from multiple texts 

systematically and writing emphasising researching, organising and creating papers for 
different purposes  

 

2152413 ภำษำอังกฤษส ำหรับครู  
English for Teachers 

3(2-2-5) 

บทบำทและหน้ำที่ครูสอนภำษำอังกฤษ ส ำนวนภำษำที่ใช้ในชั้นเรียน วิธีกำรจัดกำร    
ชั้นเรียน กำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

Roles and duties of English teachers; classroom expressions; classroom 
management; using English for writing lesson plans 

 

2152414 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสอนภำษำอังกฤษ  
Innovation and Information Technology for English 
Language Instruction 

3(2-2-5) 

หลักกำรและวิธีกำรคัดเลือก กำรออกแบบ กำรประเมินสื่อ และกำรประยุกต์ใช้สื่อของจริง
ประเภทตำงๆ ในกำรเรียนกำรสอนวิชำภำษำอังกฤษ เทคโนโลยีสำรสนเทศแบบต่ำงๆ ในกำรสอน
ภำษำอังกฤษส ำหรับครู กำรพัฒนำสื่อ แบบเรียน และกำรวัดประเมินผลกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ 

Principles and methods for selecting, designing, evaluating and applying 
English teaching materials for teaching English subjects; different varieties of information 
technology in teaching English for teachers; development of medias and textbooks; and 
evaluation and assessment of teaching English 

 
 
 
 
 
 



2152415 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสืบค้นข้อมูล  
English for Information Retrieval 

3(2-2-5) 

กำรสืบค้นข้อมูลภำษำอังกฤษจำกสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำรวิเครำะห์และน ำเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบต่ำงๆ กำรเคำรพในสิทธิทำงปัญญำและจริยธรรมในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศกำรสืบค้น 
และกำรลอกเลียนงำนวรรณกรรม และกำรประยุกต์ใช้ข้อมูลในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน 

Retrieving English information from electronic and printed medias; analysing and 
presenting data in different styles; intellectual right recognition and information technology ethics 
and plagiarism; information applying in classroom language teaching 
 

2152421 กำรสอนทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำอังกฤษ  
Teaching English Reading and Writing Skills 

                 3(2-2-5) 

เทคนิคกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรจัดกิจกรรม กำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรเรียน
กำรสอน และกำรวัดและประเมินผลในกำรสอนทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียนตำมแนวกำรสอน
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร อภิปรำยและวิเครำะห์ปัญหำที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนและกำรสอนทักษะกำร
อ่ำนและกำรเขียนภำษำอังกฤษ 

Teaching techniques; activity organisation; instructional innovation and 
technology utilisation; evaluation and assessment of teaching reading and writing skills 
according to Communicative Language Teaching; discussion and analysis of problems 
concerning the learning and teaching of English reading and writing skills 

 
2152422 กำรสื่อสำรข้ำมวัฒนธรรมส ำหรับครู  

Cross-cultural Communication for Teachers  
3(2-2-5) 

กำรประยุกต์ใช้แนวคิดพ้ืนฐำนเกี่ยวกับภำษำและวัฒนธรรม ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำษำ
และวัฒนธรรม ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรระหว่ำงวัฒนธรรม ประเด็นปัญหำกำรสื่อสำรทำงภำษำและ
วัฒนธรรมของไทย และต่ำงประเทศท่ีแตกต่ำงกันในชั้นเรียน 

Applying basic principles of language and culture; relationships between 
language and culture; intercultural communicative competence; language/communication 
problems caused by different Thai and foreign cultures into classroom 

 

2152423 วรรณกรรมภำษำอังกฤษส ำหรับเยำวชน  
English Literature for Young Adults 

3(2-2-5) 

วรรณกรรมร่วมสมัย เรื่องสั้น และนวนิยำยส ำหรับเยำวชนของอังกฤษและอเมริกัน 
รวมทั้งวรรณกรรมแปลของเอเชียที่มีชื่อเสียง กำรวิเครำะห์วิจำรณ์วรรณกรรมเยำวชน แนวคิดและ
ผลกระทบวรรณกรรมดังกล่ำวที่มีต่อเยำวชน กำรสอนและกำรประยุกต์ใช้วรรณกรรมในชั้นเรียน  

British and American contemporary literature, short stories, fictions for 
young adults, including outstanding translated Asian literature; literary analysis of young 
adults’ literature; thought and effect of literature towards young adults; teaching and 
applying English literature in classroom 

 
 

 



2152424 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรน ำเสนองำนทำงวิชำกำร  
English for Academic Presentation 

3   3(2-2-5) 

ค ำศัพท์  ส ำนวน  และรูปประโยคที่ใช้ในกำรน ำเสนอ กำรปฏิบัติกำรพูดน ำเสนอข้อมูลจำก
ภำพ กรำฟ แผนภูมิ และสถิติ กำรน ำเสนอในรูปประกำศ แผ่นพับ กำรตอบข้อซักถำม และกำรอธิบำยขยำย
ควำมเป็นภำษำอังกฤษอย่ำงมีประสิทธิภำพและได้มำตรฐำน 

Vocabularies, idioms, and sentences for presentation; English speaking skill 
by describing pictures, graphs, charts, and statistics; presentation of notice brochure; 
answer and explanation for efficiently English 
 
 


