
หลักสูตรและค ำอธิบำยรำยวิชำ หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ (4 ปี) 
ปีกำรศึกษำ 2562-2565 

 
3.1.1  จ ำนวนหน่วยกิต 

จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 135 หน่วยกิต (Total 135 credits) 
3.1.2  โครงสร้ำงหลักสูตร 

โครงสร้ำงหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชำที่สอดคล้องกับที่ก ำหนดไว้ในเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้ 

 1)  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  ไม่น้อยกว่ำ   30   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    7 หน่วยกิต 
  (1) กลุ่มวิชำภำษำ  ไม่น้อยกว่ำ    2    หน่วยกิต 

  (2) กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ไม่น้อยกว่ำ    5    หน่วยกิต 

 2)  หมวดวิชำเฉพำะด้ำน  ไม่น้อยกว่ำ     99 หน่วยกิต 

 2.1) กลุ่มวิชำชีพครู  ไม่น้อยกว่ำ    36 หน่วยกิต 

       2.1.1) วชิำชีพครู  24 หน่วยกิต 

   2.1.1) วิชำฝึกปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 

 2.2) กลุ่มวิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ 63 หน่วยกิต 

       2.2.1) วชิำเอกบังคับ  42 หน่วยกิต 

       2.2.2) วชิำเอกเลือก ไม่น้อยกว่ำ 21 หน่วยกิต 

 3)  หมวดวิชำเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่ำ    6    หน่วยกิต 

3.1.3 รำยวิชำ 
1) หมวดวิชำศึกษำทั่วไป                            ไม่น้อยกว่ำ           30    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  

Life Skills 
3(3-0-6) 

9121102 สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 
Thai and Global Society in 21st Century 

3(3-0-6) 

9121103 ควำมเป็นพลเมือง 
Active Citizenship 

1(1-0-2) 

 (3) กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์   6  หน่วยกิต 
9131101 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ ำวัน 

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

9131102 ทักษะกำรเรียนรู้และแก้ปัญหำเชิงคณิตศำสตร์ 
Learning and Problem Solving Skills in Mathematics 

3(2-2-5) 

 (4) กลุ่มวิชำพลศึกษำ                         1  หน่วยกิต 
9141101 กิจกรรมทำงกำยเพ่ือชีวิต 

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

 1.2) วิชำศึกษำทั่วไปเลือก                                  ไม่น้อยกว่ำ  7 หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวิชำภำษำ                                                ไม่น้อยกว่ำ  2  หน่วยกิต 
9112101 ภำษำและวัฒนธรรมลำว 

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

9112102 ภำษำและวัฒนธรรมพม่ำ 
Burmese Language and Culture 

3(2-2-5) 

9112103 ภำษำและวัฒนธรรมเวียดนำม 
Vietnamese Language and Culture 

3(2-2-5) 

9112104 ภำษำและวัฒนธรรมเขมร 
Cambodian Language and Culture 

3(2-2-5) 

9112105 ภำษำและวัฒนธรรมมลำยู 
Malay Language and Culture 

3(2-2-5) 

9112106 ภำษำและวัฒนธรรมจีน 
Chinese Language and Culture 

3(2-2-5) 

9112107 ภำษำและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
Japanese Language and Culture 

3(2-2-5) 

9112108 ภำษำและวัฒนธรรมเกำหลี 
Korean Language and Culture 

3(2-2-5) 

9192301 กำรใช้ภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร  
English Language Use and Communication 

2(1-2-3) 

   



 (2) กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์               ไม่น้อยกว่ำ  5  หน่วยกิต 
9122201 กำรจัดกำรสมัยใหม่และภำวะผู้น ำ 

Modern Management and Leadership 
3(3-0-6) 

9122202 กำรสื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน 
Communications in Everyday Use 

3(3-0-6) 

9122203 สุนทรียะทำงศิลปกรรม 
Aesthetics of Fine and Applied Arts 

3(3-0-6) 

9122204 ควำมสุขแห่งชีวิต 
Happiness of Life 

3(3-0-6) 

9192302 ศำสตร์พระรำชำเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น   
King’s Philosophy for Locality Development 

2(2-0-4) 

2)  หมวดวิชำเฉพำะด้ำน                            ไม่น้อยกว่ำ           99
 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชำชีพครู   36 หน่วยกิต 

    2.1.1) วิชำชีพครู  24 หน่วยกิต 
1190101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณ และจิตวิญญำณควำมเป็นครู 

Morals, Ethics, Code of Ethics, and Teachers’ Spirituality 
2(2-0-4) 

1190102 ปรัชญำกำรศึกษำ  
Philosophy of Education 

3(3-0-6) 

1190103 จิตวิทยำส ำหรับครู  
Psychology for Teachers 

3(3-0-6) 

1190201 กำรพัฒนำหลักสูตร 
Curriculum Development 

3(3-0-6) 

1190202 กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
Learning Measurement and Evaluation 

3(3-0-6) 

1190203 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรสื่อสำรกำรศึกษำ 
และกำรเรียนรู้ 
Innovation and Information Technology for 
Educational Communication and Learning 

2(1-2-3) 

1190204 ทักษะกำรสื่อสำรและวัฒนธรรมส ำหรับครู 
Communication Skills and Culture for Teachers  

2(2-0-4) 

1190301 วิทยำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
Learning Management Science 

3(3-0-6) 

1190302 กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้ 
Learning Innovation Research and Development 
 
 

3(3-0-6) 



 2.1.2) วิชำฝึกปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 12 หน่วยกิต 

1190205 กำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพครูในสถำนศึกษำ 1 
Practicum 1 

1(120) 

1190303 กำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพครูในสถำนศึกษำ 2 
Practicum 2 

1(120) 

1190401 กำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ  1 
Internship 1 

5(600) 

1190402 กำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ  2 
Internship 2 

5(600) 

2.2) กลุ่มวิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ  63
 หน่วยกิต 

2.2.1) กลุ่มวิชำเอกบังคับ   42 
 หน่วยกิต 
2192111  กำรฟังและกำรพูดเพ่ือกำรสื่อสำรส ำหรับกำรสอนภำษำอังกฤษ 3(3-0-6) 
 Communicative Listening and Speaking for English Language Teaching 
2192112  กำรอ่ำนเพื่อกำรคิดวิเครำะห์ส ำหรับกำรสอนภำษำอังกฤษ  3(3-0-6) 
 Critical Reading for English Language Teaching 
2192113  ไวยำกรณ์เบื้องต้นเพ่ือกำรสอนภำษำอังกฤษ   3(3-0-6) 
 English Structures for English Language Teaching 
2192114  ไวยำกรณ์ข้ันสูงเพ่ือกำรสอนภำษำอังกฤษ    3(3-0-6) 
 Advanced Grammar for English Language Teaching 
2192115  ภำษำศำสตร์เบื้องต้นและเทคโนโลยีดิจิทัล   3(3-0-6) 
 เพ่ือกำรสอนภำษำอังกฤษ 
 An Introduction to Linguistics and Digital Technology  
 for English Language Teaching 
2192121  สัทศำสตร์และสัทวิทยำเพ่ือกำรสอนภำษำอังกฤษ   3(3-0-6) 
 Phonetics and Phonology for English Language Teaching 
2192122  กำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำทักษะกำรคิดด้วยวรรณกรรม  3(3-0-6) 
 ส ำหรับเด็ก 
 Learning Management for Thinking Skills Development  

through Children Literature 
2192123  หลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ   3(3-0-6) 
 English Curriculum and Learning Management 
2192124  วัฒนธรรมโลกเพ่ือกำรสอนภำษำอังกฤษ    3(3-0-6) 
 World Cultures for English Language Teaching 
2192131  กำรเขียนเชิงวิชำกำรเพ่ือกำรสอนภำษำอังกฤษ   3(3-0-6) 
 Academic Writing for English Language Teaching 
 



2192132  กำรแปลเพ่ือกำรสอนภำษำอังกฤษ    3(3-0-6) 
 Translation for English Language Teaching 
2192133  วรรณกรรมเพ่ือกำรสอนภำษำอังกฤษ    3(3-0-6) 
 Literary Works for English Language Teaching 
2192134  กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ     3(3-0-6) 
 English Learning Measurement and Assessment 
2192135  กำรวิจัยทำงกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ   3(3-0-6) 
 Research in English Language Teaching 

2.2.2) กลุ่มวิชำเอกเลือก ไม่น้อยกว่ำ  21
 หน่วยกิต 
2192211  กำรจัดกำรชั้นเรียนภำษำอังกฤษ     3(3-0-6) 
 English Classroom Management 
2192212  กำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษส ำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  3(3-0-6) 
 English Learning Management for the 21st-century Learners 
2192221  กำรบูรณำกำรกำรอ่ำนเชิงวิชำกำรกับกำรพัฒนำวิชำชีพ  3(3-0-6) 
 เพ่ือกำรสอนภำษำอังกฤษ 
 Integration of Academic Reading to Professional  
 Development for English Language Teaching 
2192222  กำรพัฒนำสื่อและนวัตกรรมกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ  3(2-2-5) 
 English Materials and Learning Innovations Development 
2192223 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรน ำเสนองำนทำงวิชำกำร   3(3-0-6) 
 English for Academic Presentation 
2192224  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรทดสอบสมิทธิภำพทำงภำษำ   3(3-0-6) 
 English for Language Proficiency Tests 
2192231 ค่ำยเพ่ือกำรพัฒนำภำษำอังกฤษ     3(3-0-6) 
 Camp for English Language Development 
2192232  กำรฝึกสอนภำษำอังกฤษแบบจุลภำค    3(3-0-6) 
 English Micro Teaching 
2192233  สัมมนำกำรสอนภำษำอังกฤษ     3(3-0-6) 
 Seminar in English Language Teaching 
 

      3) หมวดวิชำเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่ำ    6
 หน่วยกิต  

 ให้เลือกเรียนวิชำใดๆ ในหลักสูตรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
โดยไม่ซ้ ำกับรำยวิชำที่เคยเรียนมำแล้ว และต้องไม่เป็นรำยวิชำที่ก ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วย
กิตรวมในเกณฑก์ำรส ำเร็จหลักสูตรของสำขำวิชำนี้ 

 
 
 



3.1.6 ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

(1) หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
 

9111101 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร  
Thai for Communication 

3(2-2-5) 

        ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรสื่อสำร กำรฝึกทักษะกำรรับสำรและส่งสำรอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
กำรบูรณำกำรทักษะกำรส่งสำร และรับสำรเพื่อใช้ในชีวิตประจ ำวัน กำรตีควำม กำรรู้เท่ำทันสำร กำรใช้
ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรในสังคมปัจจุบัน 
       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  

English for Communication  
3(2-2-5) 

        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  

English in Everyday Use 
3(2-2-5) 

        ทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน กำรใช้ค ำศัพท์ในชีวิตประจ ำวัน กำรฟัง 
กำรพูด กำรอ่ำน กำรเขียน ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ กำรทักทำยและกำรพูดถึงกิจวัตรประจ ำวัน งำนอดิเรก 
กำรเดินทำงท่องเทีย่วและโรงแรม กำรซื้อสินค้ำ กำรสั่งอำหำรและเครื่องดื่ม กำรบอกเวลำ วัน เดือน ปี 
กำรสมัครงำน 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  
Lao Language and Culture  

3(2-2-5) 

        ลักษณะและควำมเป็นมำของภำษำลำว ทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียนในชีวิตประจ 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  

Burmese Language and Culture  
3(2-2-5) 

        ลักษณะและควำมเป็นมำของภำษำพม่ำ ทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียนในชีวิตประจ 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  

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

        ลักษณะและควำมเป็นมำของภำษำเวียดนำม ทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียนในชีวิตประจ 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  

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

        ลักษณะและควำมเป็นมำของภำษำเขมร ทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียนในชีวิตประจ 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  
Malay Language and Culture 

3(2-2-5) 

        ลักษณะและควำมเป็นมำของภำษำมลำยู ทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียนในชีวิตประจ 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  

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

        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  

Japanese Language and Culture 
3(2-2-5) 

        ลักษณะและควำมเป็นมำของภำษำญี่ปุ่น ทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียนในชีวิตประจ ำวัน 
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  

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

        ลักษณะและควำมเป็นมำของภำษำเกำหลี ทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียนในชีวิตประจ 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 

 
 
 
 
 



9192301 กำรใช้ภำษำอังกฤษและกำรสื่อสำร 
English Language Use and Communication 

2(1-2-3) 

กำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร กำรน ำเสนอในหัวข้อที่น่ำสนใจ กำรแสดงควำมคิดเห็น
ของตนเอง กำรถำมควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน กำรเขียนประสบกำรณ์ เหตุกำรณ์ ควำมคิด และควำมใฝ่ฝัน 
กำรเขียนจดหมำยประเภทต่ำงๆ 

English language use for communication; presentation of interesting issues; 
expression of one’ s opinions; enquiry of other’ s opinions; writing experiences, events, 
thoughts, and ambitions; writing different types of letters 

 
9121101 ทักษะชีวิต  

Life Skills 
3(3-0-6) 

        ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน ทักษะเฉพำะบุคคล  ทักษะกำร
ติดต่อสื่อสำร ทักษะสังคมและทักษะกำรประกอบอำชีพ  กำรพัฒนำตน ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ 
สุขภำพจิตและกำรปรับตัว  คุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ กำรคิดวิเครำะห์ ตัดสินใจและ
แก้ปัญหำอยำ่งสร้ำงสรรค์ 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  

Thai and Global Society in 21st Century   
3(3-0-6) 

        สังคมไทยในบริบทโลกในมิติประวัติศำสตร์และอำรยธรรมไทย ประชำกร วัฒนธรรม
ไทย บทบำทและควำมเคลื่อนไหวของศำสนำ เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน โครงกำร
พระรำชด ำริในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ปรำชญ์ท้องถิ่น สมำคมประชำชำติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อำเซียน) บริบทของกลุ่มประเทศสมำชิก และคุณูปกำรของสมเด็จ
เจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ต่อมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำและ
ประเทศชำติ  
                 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 
                  หลักกำรพ้ืนฐำนของกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 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  

Modern Management and Leadership  
3(3-0-6) 

        แนวคิด ทฤษฎีกำรจัดกำร กำรจัดกำรองค์ประกอบกำรและหน้ำที่ต่ำงๆ ในองค์กร กำร
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรองค์กร แนวคิด ทฤษฎีภำวะผู้น ำและกำรท ำงำนเป็นทีม จริยธรรมและ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
                   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  

Communications in Everyday Use  
3(3-0-6) 

        ควำมหมำยของกำรสื่อสำร สื่อประเภทต่ำงๆ กำรรู้เท่ำทันสื่ออย่ำงมีวิจำรณญำณ ควำม
น่ำเชื่อถือและคุณค่ำเนื้อหำสำร ผลกระทบของสื่อ กำรบริโภคสื่ออย่ำงเข้ำใจในชีวิตประจ ำวัน กำรใช้
สื่ออย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมไม่ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล จริยธรรม จรรยำบรรณ กฎหมำยที่
เกีย่วข้อง 
                   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 และกำรประเมิน
คุณค่ำทำงควำมงำมของศิลปกรรม 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  
Happiness of Life  

3(3-0-6) 

        ควำมหมำย ควำมส ำคัญและปัจจัยที่ท ำให้เกิดควำมสุข แนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับ
ควำมสุข ศิลปะกำรด ำเนินชีวิตที่มีควำมสุข สันติสุข กำรคิดเชิงบวก ควำมสุขกับกำรท ำงำน งำนอดิเรก
กับกำรสร้ำงควำมสุข  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 
 

9192302 ศำสตร์พระรำชำเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น  
King’s Philosophy for Locality Development 

 2(2-0-4) 

แนวคิด หลักกำรของโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ กำรประยุกต์ใช้หลักกำร 
ทรงงำน หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดกำรพัฒนำแบบยั่งยืนในชีวิตประจ ำวัน  
กำรวิเครำะห์ยุทธศำสตร์ฉลำดรู้เพ่ือกำรพัฒนำชุมชนต้นแบบตำมศำสตร์พระรำชำอย่ำงเป็นรูปธรรม
และยั่งยืน กำรร่วมมือในกำรท ำงำนโดยบูรณำกำรแบบองค์รวมกับภำคีเครือข่ำย 

Concepts, principles of Royal Initiative Projects; application of Royal practice, 
philosophy of sufficiency economy and sustainable development approaches to daily life; 
analysis of intellectual strategy for community development concerning the King’s 
philosophy concretely and sustainably; holistic-integrated collaboration with partnership 
networks 

 
9131101 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ ำวัน  

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

        กำรแสวงหำควำมรู้จำกโลกธรรมชำติทั้งทำงด้ำนชีวภำพและกำยภำพ ควำมส ำคัญของ
กระบวนกำรคิดทำงวิทยำศำสตร์ กำรใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ ำวัน สำรเคมีเป็นพิษและอันตรำยจำก
สำรเคมี ภำวะโลกร้อน และกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และควำมส ำคัญของกำรด ำรงชีวิต  
แบบสมดุล 
                  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 
 
9141101 กิจกรรมทำงกำยเพื่อชีวิต  

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

        ควำมหมำย ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมส ำคัญในพ้ืนฐำนของกิจกรรมทำงกำย 
ขั้นตอนในกำรปฏิบัติกิจกรรมทำงกำยทั้งในชีวิตประจ ำวันและยำมว่ำง เพ่ือกำรมีสุขภำพอนำมัยที่ดีโดย
ผ่ำนกำรปฏิบัติ กิจกรรมกำรเคลื่อนไหว กำรป้องกันและดูแลสุขภำพ กำรเสริมสร้ ำงสมรรถภำพทำง
กำย กิจกรรมกีฬำไทย กีฬำสำกล กิจกรรมกำรออกก ำลังกำย กิจกรรมนันทนำกำร และกิจกรรมกำร
เคลื่อนไหวทำงกำยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
                   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) หมวดวิชำเฉพำะด้ำน     99 หน่วยกิต 

1190101  คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณ และจิตวิญญำณควำมเป็นครู     2(2-0-4) 
Morals, Ethics, Code of Ethics, and Teachers’ Spirituality 

  ควำมประพฤติ กำรปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพ กำรพัฒนำผู้เรียน ด้วยจิต
วิญญำณควำมเป็นครู กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์และบูรณำกำรองค์ควำมรู้เกี่ยวกับค่ำนิยมของครู จรรยำบรรณ
วิชำชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส ำหรับครู จิตวิญญำณควำมเป็นครู กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพครู 
สภำพกำรณ์กำรพัฒนำวิชำชีพครู กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นประสบกำรณ์ กรณีศึกษำ และกำรฝึกปฏิบัติด้วย
กำรสะท้อนคิด กำรพัฒนำตนเอง ในกำรเป็นครูที่ดี ควำมรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
  Behavior; practice according to code of ethics; learner development 
with teachers’ spirituality; analyzing, synthesizing and integrating body of knowledge 
about teachers’ values; ethics of teaching profession; morals and ethics of teachers; 
teachers’ spirituality; professional laws; professional development situations; 
experience-based learning management, case study and contemplative practice; self-
development for being good teachers; modernity and transformation literacy 
1190102 ปรัชญำกำรศึกษำ                                                              3(3-0-6) 



Philosophy of Education 
กำรวิเครำะห ์ปรัชญำ หลักกำร แนวคิด ทฤษฎีกำรศึกษำ วิวัฒนำกำรของกำรศึกษำ

ไทยและกำรศึกษำโลก กำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำ ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ
ของสถำนศึกษำ กำรเปลี่ยนแปลงกำรศึกษำตำมบริบทของสังคม เศรษฐกิจ นโยบำย ยุทธศำสตร์ และ
แผนงำน บริบทกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนแต่ละระดับกำรศึกษำและประเภทกำรศึกษำ กำร
ออกแบบและ       กำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรสะท้อนคิด และกำรประยุกต์ใช้ 

Analysis of Philosophy,  principles, concepts, educational concepts and 
theories; evaluation of Thai education and world educational; educational quality 
management and administration; information system for school quality management 
and administration; educational change through  context of social, economic,   policies, 
strategies, and plans; school management in education levels and type; design and 
operation on educational quality assurance; reflections and application 
 
1190103  จิตวิทยำส ำหรับครู          3(3-0-6) 
  Psychology for Teachers 

หลักกำร แนวคิด ทฤษฎีทำงจิตวิทยำพัฒนำกำร จิตวิทยำกำรศึกษำ และจิตวิทยำ   
ให้ค ำปรึกษำ  กำรวิเครำะห์ กำรแก้ปัญหำ และกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ทำงจิตวิทยำ ศำสตร์ทำงสมอง
เพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรส่งเสริมพัฒนำกำรผู้เรียนตำมศักยภำพและช่วงวัย ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำร
พิเศษ กำรศึกษำรำยกรณี กำรพัฒนำผู้เรียนด้วยจิตวิญญำณควำมเป็นครู กำรใช้กำรสะท้อนคิดเพ่ือ
กำรออกแบบ กำรดูแล กำรช่วยเหลือ และกำรพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมศักยภำพ กำรพัฒนำ
ตนเองในกำรเป็นครูที่ดี มีควำมรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง กำรให้ค ำแนะน ำ กำรให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือกำรส่งเสริมพัฒนำกำรของผู้เรียน กำรสร้ำงควำม
ร่วมมือในกำรพัฒนำผู้เรียนและรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนได้อย่ำงเป็นระบบ 

Principles, concepts, theories of developmental psychology, 
educational psychology, and counseling psychology; analysis, problem solving, and 
application of psychological knowledge; neuro science for learning management; 
promoting development of learners according to their potential and ages; leaners with 
special needs; case study; developing learners with teachers’ spirituality; 
contemplation for designing, caring, facilitating and developing individual learners 
according to their potential; developing oneself to be a good teacher with knowledge, 
modernity and transformation literacy; counseling; providing feedbacks to parents and 
related parties for the sake of  learners' development; fostering cooperation in 
developing learners and reporting results of improving learners’ qualities systematically 

 
1190201  กำรพัฒนำหลักสูตร          3(3-0-6) 

Curriculum Development 



หลักกำร แนวคิด ทฤษฎีกำรพัฒนำหลักสูตร พ้ืนฐำนทำงปรัชญำกำรศึกษำ จิตวิทยำ 
สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีในกำรพัฒนำหลักสูตร วิวัฒนำกำรของหลักสูตรในประเทศไทย 
รูปแบบของหลักสูตร กระบวนกำรพัฒนำหลักสูตร กำรน ำหลักสูตรไปใช้ กำรประเมินและปรับปรุง
หลักสูตร หลักสูตรแกนกลำง หลักสูตรสถำนศึกษำ หลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ปัญหำและแนวโน้ม
ในกำรพัฒนำหลักสูตร กำรออกแบบและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ  

Principles, concepts, theories of curriculum development; foundation 
of educational philosophy, psychology, society, culture and technology for curriculum 
development; curriculum evolution in Thailand; curriculum patterns; curriculum 
development processes; curriculum implementation; curriculum assessment and 
revision; core curriculum; school curriculum; basic education curriculum; problems and 
trends in curriculum development; school curriculum design and development  

 
1190202  กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้          3(3-0-6) 

Learning Measurement and Evaluation 
หลักกำร แนวคิดเกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ คุณสมบัติของนักวัด

ประเมินผล รูปแบบกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ พฤติกรรมทำงกำรศึกษำ เครื่องมือวัดผลกำร
เรียนรู้ กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง กำรประเมินภำคปฏิบัติและกำรสร้ำงเครื่องมือวัดผล
กำรเรียนรู้ กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ สถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือกำรวัดและประเมินผล  
กำรเรียนรู้         กำรตัดสินผลกำรเรียนรู้และกำรให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนำผู้เรียนและกำรจัดกำร
เรียนรู้ 

Principles, concepts of learning measurement and evaluation; 
qualifications of evaluators; learning measurement and evaluation models; educational 
behavior; learning measurement instruments; authentic assessment; performance 
assessment and construction of instruments of learning measurement; test validation; 
statistics for data analysis of learning measurement and evaluation; learning 
assessment and giving feedback on learners’ development and learning management 

 
 
 
 
 
 

1190203  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรสื่อสำรกำรศึกษำ     2(1-2-3) 
                    และกำรเรียนรู้   

Innovation and Information Technology for Educational  
Communication Learning 



หลักกำร แนวคิด และทฤษฎี นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรสื่อสำร
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ กฎหมำยและจรรยำบรรณในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมธรรมชำติของสำขำวิชำเอกเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีปัญญำ รู้คิด
และมีควำมเป็นนวัตกร ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษ กำรวิเครำะห์ กำรเลือก กำรออกแบบ กำร
พัฒนำ         กำรประเมิน กำรบูรณำกำรและกำรประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือ
กำรสื่อสำรกำรศึกษำ และกำรจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ 
ใช้กำรสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำตนเองให้เป็นครูที่ดี มีควำมรอบรู้ และทันสมัยต่อควำม
เปลี่ยนแปลง 

Principles, concepts, and theories of innovation and information 
technology for educational communication learning; digital technology laws and codes 
of ethics; using digital technology for design of learning management according to the 
nature of major areas of study to develop intellectual and innovative learners; learners 
with special needs; analysis, selection, design, development, evaluation, integration 
and application of using innovation and information technology for educational 
communication and learning efficiently, infringement of an intellectual property, 
applying reflections to self-development to be a good teacher with knowledge, 
modernity and transformation literacy 

 
1190204  ทักษะกำรสื่อสำรและวัฒนธรรมส ำหรับครู        2(2-0-4) 

Communication Skills and Culture for Teachers   
ควำมส ำคัญของภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และวัฒนธรรมไทยส ำหรับครู กำรปฏิบัติ 

กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน ทักษะกำรสื่อสำร เทคนิคกำรน ำเสนอข้อมูล กำรปฏิบัติตน
ตำมวัฒนธรรมไทยในสถำนศึกษำ ชุมชน และสังคมไทย 
  Importance of Thai language, English language and Thai culture for 
teachers; practice of listening, speaking, reading and writing skills; communication skill; 
techniques for giving presentation; practising oneself concerning Thai culture in school, 
community and Thai society 

 
 
 
 
 

1190205  กำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพครูในสถำนศึกษำ 1          1(120) 
  Practicum 1 

กำรพัฒนำคุณลักษณะที่แสดงออกถึงควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพครู จรรยำบรรณ
ต่อวิชำชีพ บทบำทหน้ำที่ครู กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับผู้ปกครองในกำรดูแล ช่วยเหลือและพัฒนำ



ผู้เรียน      กำรรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ทำง
จิตวิทยำและเทคโนโลยีดิจิทัล กำรพัฒนำหลักสูตรและกิจกรรมกำรพัฒนำวิชำชีพครู กำรสังเกตและ
วิเครำะห์กำรปฏิบัติหน้ำที่ครู กำรถอดบทเรียนจำกประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำ กำร
สังเครำะห์องค์ควำมรู้และน ำผลกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำไปประเมินสะท้อนกลับ และร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้  

Development of characteristics reflecting love and faith in teaching 
profession; professional ethics; duties of teachers; coordinating with parents to provide 
learners’ care, assistance, and development; providing well-organized report of learner 
development; applying the knowledge of psychology and digital technology; curriculum 
and activity development; developing teacher profession; observing and analysing teacher 
performance; concluding the lesson learned from learning experience in educational 
institution; synthesizing the body of knowledge and using the learning results in after action 
review (AAR) , as well as sharing and learning under the context of profession learning 
community (PLC)  

 
1190301  วิทยำกำรจัดกำรเรียนรู้           3(3-0-6) 

Learning Management Science 
ทฤษฎีกำรเรียนรู้ กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก กำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร นวัตกรรม

กำรจัด กำรเรียนรู้ กำรใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน กำรศึกษำเรียนรวม กำร
ออกแบบและเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรฝึกปฏิบัติกำรสอนแบบจุลภำคกำรทดลองจัดกำรเรียนรู้
ในสถำนศึกษำ 

Learning theories; active learning management; integrated learning; 
learning innovation; using media and digital technology; classroom learning 
management; inclusive education; design and writing lesson plans; microteaching; 
school practicum 

 
1190302  กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้        3(3-0-6) 

Learning Innovation Research and Development  
 หลักกำร แนวคิด ในกำรวิจัย จรรยำบรรณนักวิจัย กำรวิเครำะห์สภำพปัญหำและ      

ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำผู้เรียน ขั้นตอนและกำรออกแบบกำรวิจัยในชั้นเรียน กำรเขียนโครงร่ำง
วิจัยในชั้นเรียน กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน กำรสร้ำงนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้และแก้ปัญหำผู้เรียน  กำรสร้ำงและวิเครำะห์คุณภำพเครื่องมือวิจัย สถิติและ
กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัย กำรน ำผลวิจัย   ไปใช้เพ่ือแก้ปัญหำและพัฒนำกำร
เรียนรู้ผู้เรียน  

Principles, concepts of research; researchers’ code of ethics; analysis of  
problems and needs for learners’ development; action research methodology and design; 
action research proposal writing; application of digital technology to learning development; 
innovation development for learning improvement and problem solving; construction of 



research instruments and test validation; statistics and data analysis; research report writing; 
application of research results to solve learners’ problems and improve learners’ learning 

 
1190303  กำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพครูในสถำนศึกษำ 2          1(120) 
  Practicum 2 

รำยวิชำทีล่งทะเบียนเรียนมำก่อน : 1190205 วิชำ กำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพครูในสถำนศึกษำ 1 
กำรประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ  กำรปฏิบัติงำนผู้ช่วยครู

ร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้รำยวิชำเฉพำะด้ำน กำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้ทำงกำร
บริหำร  กำรออกแบบนวัตกรรม กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรจัดกำรเรียนรู้และบรรยำกำศกำร
เรียนรู้ กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับผู้ปกครองในกำรพัฒนำ ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน กำรพัฒนำตนเองให้มี
ควำมเป็นครูมืออำชีพในศำสตร์วิชำชีพครูและศำสตร์สำขำวิชำเอก กำรร่วมโครงกำรส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรน ำผลกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำไปประเมินสะท้อนกลับและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้  

Pre-requisite : 1190205 Practicum 1  
Behaving oneself as a good example according to professional ethics; 

working as a teacher assistant with a mentor; integrating knowledge in educational 
administration, innovation design, educational quality assurance, learning management 
and learning atmosphere; cooperating with parents to develop, help and assist 
students; self-development to be a professional teacher of both professional teaching 
and core major study; participating in projects to promote cultural conservation and 
local wisdom; bringing learning results from educational institutions to evaluate after 
action review ( AAR)  and exchange knowledge in the form of professional learning 
community (PLC)  

 
1190401  กำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 1          5(600) 

Internship 1 
รำยวิชำทีต่้องสอบผ่ำนก่อน :  1190303 วิชำ กำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพครูในสถำนศึกษำ 2 
กำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ กำรประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีตำมจรรยำบรรณ

วิชำชีพ  กำรออกแบบและจัดบรรยำกำศชั้นเรียน กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้เกิดกระบวนกำรคิดขั้นสูง 
กำรประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ กำรร่วมมือกับผู้ปกครองในกำรแก้ปัญหำ
ผู้เรียนด้วยกระบวนกำรวิจัย กำรสะท้อนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ โครงกำร
ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรน ำผลกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำไปประเมินสะท้อน
กลับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้  

Required Course : 1190303 Practicum 2 
Practice of teaching in educational institutions; behaving oneself as a 

good example according to professional ethnics; designing and managing a classroom 
atmosphere; organizing learning activities to encourage students to create advanced 
thinking processes; applying digital technology or educational innovations; 



collaborating with parents to solve learners' problems with research; reflecting 
learners’ participation in activities to promote professional progress; conducting 
projects to promote cultural conservation and local wisdom; bringing learning results 
from educational institutions to evaluate after action review (AAR) and exchange 
knowledge in the form of professional learning community (PLC)  
1190402  กำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 2          5(600) 

Internship 2 
รำยวิชำทีต่้องสอบผ่ำนก่อน : 1190401 วิชำ กำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 1 
กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ครู กำรประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีตำมจรรยำบรรณ

วิชำชีพ กำรออกแบบนวัตกรรมกำรศึกษำและจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่มีควำมสุข เกิดกระบวนกำรคิด
ขั้นสูงน ำไปสู่กำรเป็นนวัตกร กำรบูรณำกำรบริบทชุมชนกับกำรจัดกิจกรรมกำรเ รียนรู้ กำรสร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในกำรพัฒนำและแก้ปัญหำผู้เรียนด้วยกระบวนกำรวิจัย 
กำรสะท้อนผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ โครงกำรอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรน ำผลจำกกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำไปประเมินสะท้อนกลับและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ และสรุปผลเป็นครุนิพนธ์ เพ่ือให้มีควำมรอบ
รู้ ทันสมัยและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

 
Required Course : 1190401 Internship 1 
Working in teacher duties; behaving oneself as a good example 

according to professional ethics; designing educational innovations and managing 
learning activities happily to develop advanced thinking processes to be an innovator; 
integrating community contexts with learning activity management; creating networks 
with parents and communities to develop and solve learners' problems with research; 
reflecting the results from participating in activities promoting the professional 
advancement; conducting cultural conservation and local wisdom projects; bringing 
learning results from educational institutions to evaluate after action review (AAR) and 
exchange knowledge in the form of professional learning community ( PLC)  and 
conclude with a teacher’s term paper to develop oneself knowledge, modernity and 
literacy of changes 
 
 
 
2192111  กำรฟังและกำรพูดเพื่อกำรสื่อสำรส ำหรับกำรสอนภำษำอังกฤษ 3(3-0-6) 

Communicative Listening and Speaking for English Language 
Teaching 

กำรฟังและพูดภำษำอังกฤษตำมแนวกำรสอนเพ่ือกำรสื่อสำรในชีวิตประจ ำวันและ
ในชั้นเรียน กำรจัดกำรเรียนรู้  กำรฟังและพูดภำษำอังกฤษตำมแนวกำรสอนเพ่ือกำรสื่อสำรที่



สอดคล้องกับสถำนกำรณ์จ ำลองต่ำงๆ ในบริบทกำรศึกษำ กำรเสริมแรงและกำรให้ผลสะท้อนกลับเชิง
บวก 

Listening - speaking based on Communicative Language Teaching approach 
in daily life and in the classroom; learning management of listening - speaking based on 
Communicative Language Teaching approach regarding various educational 
simulations; reinforcement and giving positive feedback 

 
2192112  กำรอ่ำนเพื่อกำรคิดวิเครำะห์ส ำหรับกำรสอนภำษำอังกฤษ  3(3-0-6) 

Critical Reading for English Language Teaching 
กลวิธีกำรอ่ำน กำรแยกแยะข้อคิดเห็นของผู้เขียนและข้อเท็จจริง กำรตีควำม กำร

อนุมำนและกำรสมมติ กำรแสดงควำมคิดเห็นหรือข้อโต้แย้งด้วยเหตุผลโดยกำรใช้แผนผังมโนทัศน์
และกำรเขียนสรุปควำม กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรอ่ำน 

Various types of reading strategies; distinguishing fact from opinion; 
interpretation; inferences and assumption; expressing arguments with mind mapping 
and summarizing; managing learning activities related to reading 
 
2192113  ไวยำกรณ์เบื้องต้นเพื่อกำรสอนภำษำอังกฤษ   3(3-0-6) 

English Structures for English Language Teaching 
ค ำ วลี ประโยค และโครงสร้ำงประโยคในรูปแบบต่ำงๆ ไวยำกรณ์ที่พบในบทควำม      

กำรประยุกต์ใช้ค ำ วลี โครงสร้ำงประโยค และไวยำกรณ์ในสื่อกำรสอนและกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
Words, phrases, and sentence structures in various forms; grammar 

found in articles; application of words, phrases, sentence structures, and grammar to 
instructional medias and learning activities 
2192114  ไวยำกรณ์ขั้นสูงส ำหรับครูภำษำอังกฤษ    3(3-0-6) 

Advanced Grammar for Teachers of English 
ประเภทของประโยค กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงประโยคและอนุประโยค กำรสร้ำง

บทเรียนด้ำนโครงสร้ำงประโยคและไวยำกรณ์ซับซ้อนในหัวข้อที่ก ำหนด 
Types of sentences; analysis of sentence structures and clauses; lesson 

construction from selected complex sentence structures and grammar 
 
 
 
 
2192115  ภำษำศำสตร์เบื้องต้นและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรสอนภำษำอังกฤษ  3(3-0-6) 

An Introduction to Linguistics and Digital Technology  
for English Language Teaching 



องค์ประกอบและหน้ำที่ของภำษำในระดับเสียง ค ำ ประโยค และควำมหมำยใน
ระดับอรรถศำสตร์และวัจนปฏิบัติศำสตร์ กำรบูรณำกำรสื่อดิจิทัลในกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ
ตำมแนวทำงภำษำศำสตร์ 

Components and functions of languages regarding sounds, words, 
sentences and semantic and pragmatic meaning; integration of digital technology to 
English learning management linguistically 
 
2192121  สัทศำสตร์และสัทวิทยำเพื่อกำรสอนภำษำอังกฤษ   
 3(3-0-6) 

Phonetics and Phonology for English Language Teaching 
สัทศำสตร์ กำรถ่ำยทอดเสียงและจ ำแนกเสียงสระและพยัญชนะภำษำอังกฤษโดยใช้     

สัทอักษรสำกล หลักกำรออกเสียงและกำรฝึกปฏิบัติออกเสียงพยัญชนะ สระ กำรเน้นหนักบนพยำงค์ 
และท ำนองเสียงในถ้อยควำมและประโยคภำษำอังกฤษ สัทวิทยำ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้กำรออก
เสียงภำษำอังกฤษ 

Phonetics; transcription and ear training of English consonants and 
vowels by using international phonetic alphabets; principles and practicing 
pronunciation of consonants, vowels, stress, and intonation in English utterances and 
sentences; phonology; managing English pronunciation learning activities 

 
2192122  กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะกำรคิดด้วยวรรณกรรมส ำหรับเด็ก 
 3(3-0-6) 

Learning Management for Thinking Skills Development  
through Children Literature 
กำรวิเครำะห์องค์ประกอบ ประเภท ลักษณะเฉพำะของวรรณกรรมภำษำอังกฤษ

ส ำหรับเด็ก ร้อยแก้ว ร้อยกรอง เทพนิยำย เพลงกล่อมเด็ก นิทำนอีสป หนังสือภำพ กำรประยุกต์ใช้สื่อ
วรรณกรรมดิจิทัลในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำทักษะกำรคิดและทักษะภำษำอังกฤษ 

Analysis of children English literature; components, genres, characteristics of 
children literature; poetry; prose; fairy tales, nursery rhyme; Aesop fables, picture books; 
application of literary digital media in learning management for developing thinking and English 
language skills 

 
 
 

2192123  หลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ   3(3-0-6) 
English Curriculum and Learning Management 



หลักกำร แนวคิด กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
หลักกำร แนวคิด กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรภำษำอังกฤษระดับมัธยมศึ กษำ กำรออกแบบ
หลักสูตรระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ กำรจัดกำรเรียนรู้ระดับระดับมัธยมศึกษำ กำรปฏิบัติกำร
วำงแผนและกำรน ำไปใช้  กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ 

Principles, concepts of learning management according to basic 
education core curriculum; principles, approaches of learning management of English 
primary and secondary curricula; secondary curriculum design, planning workshop, 
implementation, and secondary assessment 

 

2192124 วัฒนธรรมโลกเพื่อกำรสอนภำษำอังกฤษ    3(3-0-6) 
World Cultures for English Language Teaching 
กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมหมำยและแนวคิดระหว่ำงวัฒนธรรมไทยและ

วัฒนธรรมโลก ควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรมในสังคมโลก กำรสื่อสำรระหว่ำงวัฒนธรรม กำรส่งเสริม
และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นผ่ำนกำรท ำโครงงำน กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ทำงวิชำชีพ กำร
สร้ำงเครือข่ำยทำงวิชำชีพของครูผู้สอนภำษำอังกฤษตำมกำรเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกและบน
พ้ืนฐำนควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม 

Comparative analysis of meanings and concepts between Thai and 
world cultures; cultural differences in world societies; intercultural communication; 
promoting and propagating local cultures through project work; sharing and learning 
professional experiences; professional networking of teachers of English regarding 
world transformation and cultural differences 

 

2192131  กำรเขียนเชิงวิชำกำรเพื่อกำรสอนภำษำอังกฤษ   3(3-0-6) 
Academic Writing for English Language Teaching 
ประเภทและรูปแบบของกำรเขียนเชิงวิชำกำร กำรเขียนรำยงำนทำงวิชำกำร กำร

เขียนบทควำมทำงวิชำกำรภำษำอังกฤษ  
Types and patterns of academic writing; academic report writing; English 

article writing 
 

2192132  กำรแปลเพื่อกำรสอนภำษำอังกฤษ    3(3-0-6) 
Translation for English Language Teaching 
หลักกำรและขั้นตอนกำรแปล กำรปรับบทแปลจำกภำษำอังกฤษเป็นภำษำไทยและ

จำกภำษำไทยเป็นภำษำอังกฤษ กำรประยุกต์กำรแปลในกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ 
Principles and procedures of translation; editing translation texts from 

English to Thai and Thai to English; applying translation to English learning management 
2192133  วรรณกรรมเพื่อกำรสอนภำษำอังกฤษ    
 3(3-0-6) 

Literary Works for English Language Teaching 



รูปแบบและองค์ประกอบของบทประพันธ์ร้อยแก้วและร้อยกรอง ฉันทลักษณ์ เรื่อง
สั้น และนวนิยำยร่วมสมัย กำรตีควำมกำรวิเครำะห์วรรณกรรมภำษำอังกฤษ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนโดยใช้วรรณกรรม 

Patterns and components of prose and poetry; prosody; contemporary 
short stories and novels; interpretation and analysis of English literature; managing 
learning and teaching activities through literatures 
 
2192134  กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ   
 3(3-0-6) 

English Learning Measurement and Assessment 
ทฤษฎีกำรวัดและกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ แนวโน้มในกำรวัดและ

ประเมินผล กำรหำคุณภำพเครื่องมือ เทคโนโลยีในกำรทดสอบภำษำ กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ทักษะ
ภำษำอังกฤษ 

Theories of English learning measurement and assessment; trends of 
measurement and assessment; instrument validation; technology in language testing; English skill 
learning assessment 

 
2192135  กำรวิจัยทำงกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ   
 3(3-0-6) 

Research in English Language Teaching 
ระเบียบวิธีวิจัยกำรสอนภำษำอังกฤษ กำรฝึกปฏิบัติเขียนโครงร่ำงกำรวิจัยทำงกำร

สอนภำษำอังกฤษ กำรน ำเสนอข้อมูลและกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย 
Research methodology in English language teaching; practices of writing 

research proposal in English language teaching; presentation and dissemination of research 
findings 
 
2192211  กำรจัดกำรชั้นเรียนภำษำอังกฤษ     
 3(3-0-6) 

English Classroom Management 
ทฤษฎีกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ รูปแบบกำรจัดกำรชั้นเรียน  กำรจัด

สิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรเรียนรู้ กำรจัดกำรเรียนรู้แบบเรียนรวม กำรพัฒนำศูนย์กำรเรียนในสถำนศึกษำ 
กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  กำรสร้ำงบรรยำกำศกำรจัดกำรชั้นเรียน 

Theories of English learning management; patterns of classroom 
management; environmental management for learning; holistic learning management; 
learning centre development in schools; conducting lesson plans; creating classroom 
management atmosphere 



 
2192212  กำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษส ำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 

English Learning Management for the 21st-Century Learners 
ทฤษฎี แนวคิด และรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษส ำหรับผู้เรียนในศตวรรษ

ที่ 21  กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก เทคนิคกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงรุก 
กำรวัดและกำรประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก 

Theories, concepts and patterns of English learning management for the 
21st-century learners; using Information and Communication Technology in active 
learning management; techniques of active learning management; measurement and 
assessment of active learning management 

 
2192221  กำรบูรณำกำรกำรอ่ำนเชิงวิชำกำรกับกำรพัฒนำวิชำชีพ  3(3-0-6) 

เพื่อกำรสอนภำษำอังกฤษ 
Integration of Academic Reading to Professional  
Development for English Language Teaching 
กำรอ่ำนเชิงวิชำกำร เทคนิคกำรอ่ำนงำนเชิงวิชำกำร รำยงำน บทคัดย่อ บทควำม 

ต ำรำ กำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ กำรแลกเปลี่ยน และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เพ่ือพัฒนำวิชำชีพ 
Academic reading; academic reading strategies; report; abstract; articles; 

managing English learning, exchanging, and transferring knowledge for professional 
development 

 
2192222  กำรพัฒนำสื่อและนวัตกรรมกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ  3(3-0-6) 

English Materials and Learning Innovations Development 
กำรเลือก กำรออกแบบ กำรพัฒนำ กำรน ำไปใช้ และกำรประเมินสื่อและนวัตกรรม

เพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ กำรศึกษำงำนวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำและกำรประยุกต์ใช้วิธีกำรใช้
สื่อและนวัตกรรมในกำรสอนภำษำอังกฤษ กำรจัดกำรและกำรผสมผสำนสื่อและนวัตกรรมที่ผลิตเพ่ือ
กำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนภำษำอังกฤษ 

Selection, design, development, implementation and evaluation of 
materials and learning innovations for English learning management; exploring research 
into the development or practical application of using materials and innovations in 
English language teaching; management and integration of created materials and 
innovations for learning and teaching in English language classrooms 

 
2192223 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรน ำเสนองำนทำงวิชำกำร  

English for Academic Presentation 
3   3(3-0-6) 

ค ำศัพท์  ส ำนวน  และรูปประโยคท่ีใช้ในกำรน ำเสนอ กำรปฏิบัติกำรพูดน ำเสนอข้อมูล
จำกภำพ กรำฟ แผนภูมิ และสถิติ กำรน ำเสนอในรูปประกำศและแผ่นพับ กำรตอบข้อซักถำม และกำร
อธิบำยขยำยควำมเป็นภำษำอังกฤษ 



Vocabularies, idioms, and sentences for presentation; oral presentation 
of data from pictures, graphs, charts, and statistics; presentation of notice and brochure; 
answering to questions and elaboration in English 

 
2192224  ภำษำองักฤษเพื่อกำรทดสอบสมิทธิภำพทำงภำษำ   3(3-0-6) 

English for Language Proficiency Tests 
ไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำนเพ่ือกำรทดสอบ เทคนิคกำรท ำแบบทดสอบ

มำตรฐำนภำษำอังกฤษ กำรฝึกท ำแบบทดสอบตำมกรอบมำตรฐำนอ้ำงอิงควำมสำมำรถทำงภำษำแห่ง
สหภำพยุโรป 

Fundamental English grammar for test-taking; techniques of taking 
English proficiency tests; practicing tests on basis of Common European Framework of 
References for language 

 
2192231 ค่ำยเพื่อกำรพัฒนำภำษำอังกฤษ  

Camp for English Language Development 
3(3-0-6) 

หลักกำรและทฤษฎีที่เก่ียวกบักำรจัดค่ำยภำษำอังกฤษอย่ำงบูรณำกำร กำรจัดกิจกรรม
ค่ำยภำษำอังกฤษเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษำ 

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

 
2192232  กำรฝึกสอนภำษำอังกฤษแบบจุลภำค    3(3-0-6) 

English Micro Teaching 
กำรสำธิตกำรสอนวิชำภำษำอังกฤษและกำรสังเกตกำรสอน กำรแก้ปัญหำใน

ห้องเรียน กำรออกแบบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และบทเรียนวิชำภำษำอังกฤษ และกำรทดลองสอนจริง  
English teaching demonstration and observation; problem solving in the 

classroom; designing English lesson plans and lessons; and authentic teaching situations 
 

2192233  สัมมนำกำรสอนภำษำอังกฤษ     3(3-0-6) 
Seminar in English Language Teaching 
หลักกำรสัมมนำ กำรจัดสัมมนำในประเด็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ

และแนวโน้มนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 
Principles of seminar; organizing seminar in teaching English and trends 

of innovations for teaching English in the 21st century 
 


