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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
Bachelor of Education Program in English

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) B.Ed. (English)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

ปรัชญา
ผลิตครูภาษาอังกฤษท่ีมีความรูดี ทักษะเปนเลิศ ถายทอดความรูใหมีประสิทธิผล มีจรรยาบรรณ

และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ
วัตถุประสงคของหลักสูตร

1. มีความรู ความเขาใจในเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ หลักวิธีการสอน และทักษะวิชาชีพครู สามารถ
ออกไปประกอบอาชีพเปนผูสอนภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. มีความสามารถในการบูรณาการความรูในเนื้อหาและวิธีการสอนเพ่ือออกแบบการจัดการเรียนรูท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญได

3. มีความใฝรู และมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
หลักสูตร

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 170 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ 134 หนวยกิต
2.1) วิชาชีพครู 56 หนวยกิต

2.1.1 วิชาแกน 6 หนวยกิต
2.1.2 วิชาบังคับ 34 หนวยกิต
2.1.3 ฝกประสบการณวิชาชีพ 16 หนวยกิต

2.2) วิชาเอก 78 หนวยกิต
1) วิชาเอก 68 หนวยกิต
2) การสอนวิชาเอก 6 หนวยกิต
3) เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอน 4 หนวยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
การจัดการเรียนการสอน

1) หมวดการศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต

1500110 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมาย
Thai Language for Communication

3(3-0)

1500111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills

3(3-0)
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1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture

3(3-0)

1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต

Truth and Development of life
3(3-0)

2500114 สุนทรียภาพเพ่ือการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development

3(3-0)

2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society

3(3-0)

2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

3(3-0)

1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต

Sciences and Equilibrium of Life
3(3-0)

4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving

3(3-0)

4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development

3(3-0)

2) หมวดวิชาเฉพาะ 134 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพครู 56 หนวยกิต

2.1.1 วิชาแกน 6 หนวยกิต

1541503 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู
Thai  Language  and  Culture for  Teachers

3(2-2)

1553513 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
English for Teachers

3(2-2)

2.1.2 วิชาบังคับ 34 หนวยกิต
1011101 ความเปนครู

Teachers Characterization
3(3-0)

1011504 ปรัชญาการศึกษา
Philosophy of Education

3(3-0)

1023102 การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum  Development

3(2-2)

1023401 การจัดการเรียนรู
Learning  Management

3(2-2)

1032105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation  and Information Technology in
Education

3(2-2)
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1042105 การวัดและประเมินผลการศึกษา
Educational  Measurement  and  Evaluation

3(2-2)

1043423 การวิจัยทางการศึกษา
Educational  Research

3(2-2)

1051104 จิตวิทยาสําหรับครู
Psychology  for  Teachers

2(1-2)

1051106 การเสริมสรางจิตสาธารณะ
Public  Spirit  Formulation

2(1-2)

1051107 จิตวิทยาใหคําปรึกษาและแนะแนว
Counseling Psychology and Guidance

2(1-2)

1061104 การจัดการชั้นเรียน
Classroom  Management

3(2-2)

1063305 การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance

2(2-0)

4081410 ผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีข้ันความรูเบื้องตน
Basic  Unit  Leader  Training  Course (B.T.C)

2(1-2)

2 1. .3 ฝกประสบการณวิชาชีพ 16 หนวยกิต

2.2) วิชาเอก 78 หนวยกิต
1) วิชาเอก 68 หนวยกิต

1002501 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1
Practicum 1

2(90)

1002502 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2
Practicum 2

2(90)

1004502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
School  Internship 1

6(550)

1005502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
School  Internship 2

6(550)

1531207 ภาษาศาสตรเบื้องตน
Introduction  to  Linguistics

3(1-2)

1532201 สัทศาสตรภาษาอังกฤษ
English Phonetics

3(2-2)

1533102 วากยสัมพันธอังกฤษ 1
English Syntax 1

2(1-2)

1542214 การเขียนเชิงวิชาการ
Academic Writing

2(1-2)

1551101 การฟงและพูด 1
Listening and Speaking  1

2(1-2)

1551102 การฟงและพูด 2
Listening and Speaking  2

2(1-2)



หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หนา 4

1551103 กลวิธีการอานอนุเฉท
Paragraph Reading Strategies

3(3-0)

1551105 รูปและการใชภาษาอังกฤษสมัยใหม 1
Forms and  Usage of Modern  English 1

2(1-2)

1551106 รูปและการใชภาษาอังกฤษสมัยใหม 2
Forms and Usage of  Modern  English 2

2(1-2)

1552102

1552103

การเขียนอนุเฉท
Paragraph Writing
ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 1
Mass Media English 1

2(1-2)

3(3-0)

1552114 การอานเชิงวิพากษ
Critical Reading

3(3-0)

1552117 การฟงและพูด 3
Listening and Speaking 3

2(1-2)

1552118 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
English Composition Writing

2(1-2)

1552201 การแปล 1
Translation 1

2(1-2)

1552302

1552306

1552401

วรรณคดีเบื้องตน
Introduction to Literature
วรรณกรรมเพ่ือครูสอนภาษา
Literary Works for LanguageTeachers
ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจาของ
ภาษาอังกฤษ
Socio - Cultural Backgrounds of English-Speaking
Countries

3(3-0)

3(3-0)

3(3-0)

1553112 การฟงและพูด 4
Listening and Speaking 4

2(1-2)

1553403 วัฒนธรรมไทยศึกษา
Thai Cultural Studies

3(2-2)

1553507 การอานเพ่ือการพัฒนาการสอนภาษา
Reading for Language Teaching Development

3(3-0)

1553511 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการ
English for Academic Communication

3(3-0)

1553515 วิธีการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ
Methodology in Teaching English as an
International Language

2(1-2)
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2) การสอนวิชาเอก 6 หนวยกิต
1553516 การสอนการฟงและพูดภาษาอังกฤษ

Teaching English Listening and Speaking
2(1-2)

1553517 การสอนการอานและเขียนภาษาอังกฤษ
Teaching English Reading and Writing

2(1-2)

1553518 การสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ
Teaching English Pronunciation

2(1-2)

3) เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอน 4 หนวยกิต
1552502 รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ

Approaches in Teaching Englisn as a Foreign Language
2(1-2)

1553105 การเขียนเชิงสรางสรรค
Creative Writing

2(1-2)

1553510 การผลิตและปรับสื่อเพ่ือใชสอนภาษา
Materials Production and Adaptation for Language Teaching

2(1-2)

1553519 การสอนไวยกรณภาษาอังกฤษ
Teaching English Grammar

2(1-2)

1553520 เทคโนโลยีเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ
Technology for English Language Teaching

2(1-2)

1553617 ภาษาอังกฤษสําหรับวัตถุประสงคเฉพาะ
English for Specific Purposes

2(1-2)

2.3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาท่ีเคย

เรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ

1553902 การวิจัยเบื้องตนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
Introduction to  English Classroom  Research

3(2-2)

1554202 การแปล 2
Translation 2

2(1-2)

1554903 การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
Seminar  on   English Teaching

3(1-2)

3573503 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
Intercultural Communication

3(3-0)
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คําอธิบายรายวิชา

1500110 1500110ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
Thai Language  for Communication

3(3-0)

ความสําคัญของภาษาไทย การใชภาษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตองและ
เหมาะสม การใชทักษะทางภาษาท่ีสัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ การ
สรุปความ การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูด และ
การเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลายลักษณอักษร
วาจา และสื่อประสม

1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills

3(3-0)

Oral communication skills and listening comprehension skills to gain
confidence and fluency in interpersonal and presentational communication.   Basic study
skills: reading, writing and those required for vocabulary development and information
retrieval used for undertaking basic research.
1500112 ภาษากับวัฒนธรรม

Language  and Culture
3(3-0)

ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพการ
กระทบทางวัฒนธรรมกับภาษาท่ีมีตอกัน  อิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีตอวิวัฒนาการของภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม  วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน  ภาษาถ่ิน เพ่ือ
การอยูรวมกันอยางสันติ  ความเจริญของภาษา  การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมีศิลปะ
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต

Truth and Development of Life
3(3-0)

ทฤษฎีตาง  ๆเก่ียวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร  ดานศาสนา ดานสังคม จิตนิยม
วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการ   ของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิตการใหคุณคาของชีวิต การพัฒนา
คุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมีจิตสํานึกหรือความตระหนัก และการ
เสียสละตอสวนรวม
2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน

Aesthetics for Self Development
3(3-0)

การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย
ดานความเชื่อ ศาสนา สังคม บนพ้ืนฐานแหงการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหวท่ีแสดงถึง
ความสามารถในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะท่ี
นําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
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2500115 วิถีไทยสูสงัคมโลก
Thai Living to Global Society

3(3-0)

ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวม
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถ่ิน การวิเคราะหประเด็นเก่ียวกับ
วิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชน
ระดับประเทศและระหวางประเทศ

2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

3(3-0)

กฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวกับสิทธิและหนาท่ีของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
ชีวิตประจําวัน  เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก  พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติ
ทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน

4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
Sciences and Equilibrium of Life

3(2-2)

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยน แปลงท่ีมี
ผลกระทบตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค
พฤติกรรมสุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและ
ผลิตภัณฑทางธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ แบบแผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันท่ีมีความพอดี และการฝกปฏิบัติออก
กําลังกาย เพ่ือพัฒนาดุลยภาพของชีวิต

4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving

3(3-0)

การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตาง ๆ
ของมนุษย ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพ่ือแกปญหาในโลก
สมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข

4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development

3(3-0)

ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม การนํา
เทคโนโลยีมาประยุกตใชในดานตาง ๆ ไดแก การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และการสื่อสาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีท่ีมีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
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1541503 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู
Thai Language and Culture for Teachers

3(2-2)

ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมไทยกับการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพครู
อิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีตอภาษาไทย  วัฒนธรรมกับการใชภาษาไทยเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ
หลักการและฝกทักษะในการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาไทย การคิดอยางเปนระบบเพ่ือ
พัฒนาการสอนและการสื่อความหมาย ทักษะการจับใจความสําคัญ สรุปความยอความ วิเคราะหและวินิจ
สาร หลักการพูดในโอกาสตาง ๆ การสื่อสารในองคกร  การสื่อสารเพ่ือสรางความสัมพันธกับนักเรียน
ผูปกครอง ชุมชน การเขียนรายงานและนําเสนองานทางวิชาการ

1553513 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
English for Teachers

3(2-2)

English language used in teaching and learning school subjects and the
essential functional  classroom English language with particular attention to starting
lessons in English, organizing the classroom, giving instructions, introducing new vocabulary,
explaining and demonstrating, using classroom language, eliciting questions and answers,
and giving compliments. Exploring cultures in the native English-speaking countries and
ASEAN countries. Developing communicative competence with emphasis on interpersonal
and presentational communication aiming at becoming effective communicators in
teaching profession.

1011101 ความเปนครู
Teachers Characterization

3(3-0)

สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู การพัฒนาและการปลูกฝงจิตวิญญาณ
ความเปนครู กฎหมายท่ีเก่ียวของกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรูเก่ียวกับวิชาชีพครู การสราง
ความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง มีความรอบรูในเนื้อหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธการสอน
เพ่ือวิเคราะห สังเคราะห  สรางสรรคสิ่งใหม ๆ ได การแสวงหาและเลือกใชขอมูลขาวสารความรูเพ่ือใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลง ความตระหนักในหลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม
ของวิชาชีพครู ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภากําหนด  เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดี  มี
จิตสํานึกสาธารณะและเสียสละใหสังคมและมีปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนท่ีสงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผูเรียน

1011504 ปรัชญาการศึกษา
Philosophy of Education

3(3-0)

ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการ
ประยุกตใชเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา แนวคิด  กลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน
กฎหมายการศึกษาและกฎหมายท่ีเก่ียวของ การประยุกตใชเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา และการวิเคราะห
เก่ียวกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน
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1023102 การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development

3(2-2)

ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ ประเภทของหลักสูตร หลักการ แนวคิดในการ
จัดทําหลักสูตร รูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร ปจจัยพ้ืนฐานท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาหลักสูตร การ
วิเคราะหหลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
ทองถ่ิน การนําหลักสูตรไปใช ฝกปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา
หลักสูตร ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร

1023401 การจัดการเรียนรู
Learning Management

3(2-2)

ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบการจัดการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรู  รูปแบบการ
จัดการเรียนรู  เทคนิค วิทยาการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสรางสรรคและคิด
แกปญหาการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยบูรณาการเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรู การบูรณา
การการเรียนรูแบบเรียนรวม การใชและการผลิตสื่อ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู การประเมินผลการ
เรียนรู ฝกปฏิบัติการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง ทดลองจัดการเรียนรูใน
สถานการณจําลองและสถานการณจริงเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลจริง

1032105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Information Technology in Ed ucation

3(2-2)

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาท่ีสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหเหมาะสม
กับวัยและระดับชั้นของผู เรียน การวิเคราะหปญหาท่ีเกิดจากการใชสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฝกปฏิบัติการออกแบบ ผลิต พัฒนา ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร การ
ประเมิน ปรับปรุงสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

1042105 การวัดและประเมินผลการศึกษา
Educational Measurement and Evaluation

3(2-2)

หลักการ แนวคิดเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา  การวัดและประเมินผลการ
เรียนรูการประเมินผลตามสภาพจริง  การประเมินภาคปฏิบัติ  การประเมินจากแฟมสะสมงาน  การ
ประเมินผลแบบยอยและแบบรวม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูวัดและประเมิน  แนวปฏิบัติ
ในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามหลักสูตร การนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา
ผูเรียนและการเรียนการสอน  ฝกปฏิบัติการออกแบบทดสอบ การสราง การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
วัดผลการเรียนรู  การสอบภาคปฏิบัติ การตรวจขอสอบ การใหคะแนน และการตัดสินผลการเรียน
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1043423 การวิจัยทางการศึกษา
Educational Research

3(2-2)

หลักการ แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยทางการศึกษา แนวปฏิบัติในการวิจัย รูปแบบการวิจัย
การวิเคราะหปญหาการเรียนรู การคนควา การศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู การใช
กระบวนการวิจัยในการแกปญหาและพัฒนาการเรียนรู การออกแบบการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณนักวิจัย การฝกปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  การอานและ
วิเคราะหรายงานผลการวิจัย การนําผลงานวิจัยมาใชในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียน

1051104 จิตวิทยาสําหรับครู
Psychology for Teachers

2(1-2)

จิตวิทยาพัฒนาการผูเรียนในแตละระดับชั้นและวัยของผูเรียน การประยุกตใชจิตวิทยา
พ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับพัฒนาการมนุษยในการจัดการเรียนการสอน จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนความเขาใจความแตกตางของผูเรียนท้ังดานบุคลิกภาพและรูปแบบการ
เรียนรูของผูเรียน การพัฒนาผูเรียนโดยใชสมองเปนฐาน การจัดปจจัยและสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมการ
เรียนรู การพัฒนาสติปญญา การพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การ
เสริมสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู บทบาทของครูในการสรางมนุษยสัมพันธในโรงเรียนและชุมชน ฝก
ปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและการสรางมนุษยสัมพันธ

1051106 การเสริมสรางจิตสาธารณะ
Public  Spirit  Formulation

2(1-2)

ความสําคัญ  ความสัมพันธระหวางจิตสาธารณะกับจิตอาสา คุณธรรมพ้ืนฐานท่ีสงเสริม
การมีจิตสาธารณะและเสียสละใหสังคม  จิตลักษณะ และทักษะสําคัญในการปฏิบัติงาน คุณลักษณะของ
ผูมีจิตสาธารณะท่ีเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผูเรียน  การวัดและการประเมินจิตลักษณะและทักษะ
การปฏิบัติงาน  การศึกษาดูงานในหนวยงานท่ีเก่ียวของ ฝกปฏิบัติดําเนินโครงการจิตสาธารณะ หรืออาสา
เขารวมงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับจิตสาธารณะ

1051107 จิตวิทยาใหคําปรึกษาและแนะแนว
Counseling Psychology and Guidance

2(1-2)

ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญา หลักการแนะแนว การบริหารจัดการบริการและแนะ
แนวในสถานศึกษา เทคนิคในการใหบริการแนะแนว เครื่องมือและแบบทดสอบเบื้องตนเพ่ือการให
คําปรึกษา การใหคําปรึกษาเพ่ือพัฒนาความถนัด ความสามารถและศักยภาพของผูเรียน เทคนิคการให
คําปรึกษาดานการศึกษาและสวนตัวของผูเรียน หลักและจรรยาบรรณของผูใหคําปรึกษา กรณีศึกษา ฝก
ปฏิบัติการจัดบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษาชวยเหลือผูเรียนไดมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

1061104 การจัดการช้ันเรียน
Classroom  Management

2(2-0)

สภาพ และปญหาท่ีเก่ียวของกับการจัดการชั้นเรียนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  แนวคิด
หลักการ  เทคนิคการจัดการชั้นเรียน บทบาทหนาท่ีของครูในการจัดการชั้นเรียน การปรับพฤติกรรมในชั้น
เรียน การพัฒนาวินัยในชั้นเรียน การสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในการจัดการชั้นเรียนใหผูเรียนเกิด
การเรียนรู และการพัฒนาศูนยการเรียนในสถานศึกษา
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1063305 การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance

3(2-2)

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา   บทบาทของครู และผูเก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา ฝกปฏิบัติการประเมินตาม
มาตรฐานการศึกษา  และตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา  การจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางตอเนื่อง

4081410 ผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีข้ันความรูเบ้ืองตน
Basic  Unit Leader  Training  Course (B.T.C)

2(1-2)

หลักการ  สาระสําคัญของกิจการลูกเสือและเนตรนารี กิจกรรมขององคการลูกเสือโลก
ประวัติโครงสรางลูกเสือโลกและลูกเสือไทย  ประเภทของลูกเสือและเนตรนารี  หลักสูตรและแนวการ
ฝกอบรมลูกเสือและเนตรนารี  ฝกปฏิบัติการฝกอบรมหลักสูตรผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีข้ันความรู
เบื้องตน
1002501 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1

Practicum 1
2(90)

การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพระหวางเรียนเพ่ือพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ การสังเกตการ
จัดการเรียนรูในสถานศึกษาท่ีเปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญภายใตการดูแลและนิเทศของอาจารยนิเทศกจากมหาวิทยาลัยตนสังกัดและครูพ่ี
เลี้ยง/อาจารยนิเทศกของสถานศึกษาเครือขายท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีคุรุสภากําหนด การสังเกตปญหาของ
ผูเรียนเพ่ือสรุปเปนสารสนเทศสําหรับการวิจัย การฝกออกแบบทดสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือวัดผลท่ี
หลากหลายท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ การนําเสนอผลการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 โดยใชกิจกรรม
สัมมนาการศึกษา

1002502 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2
Practicum 2

2(90)

การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพระหวางเรียนเพ่ือพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ การจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูเพ่ือจุดประสงคการสอนท่ีหลากหลาย การทดลองสอนในสถานการณจําลอง การ
ทดลองสอนในสถานศึกษาท่ีเปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครูภายใตการดูแลและนิเทศของอาจารย
นิเทศกจากมหาวิทยาลัยตนสังกัดและครูพ่ีเลี้ยง/อาจารยนิเทศกของสถานศึกษาเครือขายท่ีมีคุณสมบัติ
ตามท่ีคุรุสภาพกําหนด การฝกปฏิบัติออกขอสอบ การตรวจขอสอบ การใหคะแนนและตัดสินผลการเรียน
ท้ังภาคทฤษฏีและปฏิบัติ การศึกษาผูเรียนรายกรณี (case study) เพ่ือนําไปสูการวิจัยแกปญหาผูเรียน
การนําเสนอผลการทดลองสอนในสถานศึกษาลักษณะเชิงวิเคราะห ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทาง
แกปญหาอยางครูมืออาชีพโดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา
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1004502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
School Internship 1

6(550)

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาท่ีเปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพ เนนการบูร
ณาการความรูมาใชปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาภายใตการนิเทศของอาจารยนิเทศกจากมหาวิทยาลัยตน
สังกัดและครูพ่ีเลี้ยง/อาจารยนิเทศกของสถานศึกษาเครือขายท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีคุรุสภากําหนด การ
ปฏิบัติงานครูในดานตาง ๆ  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง การเลือกใช
และผลิตสื่อนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนรู  การวัดและประเมินผล และนําผลไปใชในการ
พัฒนาผูเรียน การจัดทําโครงรางการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู จัดทํารายงานผลการจัดการเรียนรูและ
พัฒนาผูเรียน  การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาลักษณะเชิงวิเคราะห
ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางแกปญหาอยางครูมืออาชีพโดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา
1005502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

School Internship 2
6(550)

การปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะดานในสถานศึกษาท่ีเปนเครือขายฝกประสบการณ
วิชาชีพ(ตอเนื่อง) โดยนําผลจากการวัดและประเมินผูเรียนมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรูใหเหมาะสม
กับผูเรียน การปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู (ตอเนื่อง) การเขียนรายงานการวิจัย และการ
นําเสนอผลการวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาลักษณะเชิง
วิเคราะหปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางแกปญหาอยางครูมืออาชีพโดยใชกิจกรรมสัมมนา
การศึกษา

1531207 ภาษาศาสตรเบ้ืองตน
Introduction to Linguistics

3(1-2)

An introductory course to investigate the nature, functions and roles of
human language including language variation in terms of social role relationship. Language
change such as sound change, lexical and syntactic change and the factors of the change.
Historical development of graphic forms in relation to sounds and the difference between
written and spoken language. The study of the structure of language, sound system, stress
patterns, pause and intonation; morphemes and word classes. Semantics, language
acquisition and language learning.

1532201 สัทศาสตรภาษาอังกฤษ
English Phonetics

3(2-2)

Basic principles of phonetics and definitions of vowels and consonants,
symbols and transcription. Simple analysis of recorded samples of native-speaker reading.
Practical exercises in reading, recording and playback of selected texts, both monologue
and dialogue, in formal and informal speech, with attention to non-segmental features,
such as stress and intonation. Paralinguistic features of language. Survey of speech sound
difficulties in English for Thai speakers through classroom observation, teaching
demonstration, teaching video seminars on how to deal with these problems.
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1533102 วากยสัมพันธอังกฤษ 1
English Syntax 1

2(1-2)

An Introductory study of English syntax, to familiarize students with the
categories and principle structures of the English language and to provide a descriptive
method. Also, terminology, including some key notions in syntactic analogies.

1542214 การเขียนเชิงวิชาการ
Academic Writing

2(1-2)

Prerequisite: English Composition Writing (1552118)
This course aims to develop and refine effective writing skills for

communicating ideas in academic and other contexts, Cover four major genres of English
composition, namely argumentative essays, critiques, position papers and research papers.
Provide a cursory review of grammar and writing processes. Improve students’ skills
ingenerating ideas, drafting, revising, and proof-reading with the emphasis on paragraph and
essay writing, basic research skills, and forms of scholarly citation.

1551101 การฟงและพูด 1
Listening and Speaking 1

2(1-2)

Practice in communicative English using dialogues, role-plays and extended
discourse appropriate to everyday situations, making use of communicative games and
activities. Extended discourse in dialogues, for information retrieval and separation,
attention to sound recognition and production and features of spoken English, such as
linking, assimilation, weak forms, stress and intonation at the word, phrase, sentence and
short spoken-discourse levels.

1551102 การฟงและพูด 2
Listening and Speaking 2

2(1-2)

Prerequisite: Listening and Speaking 1 (1551101)
A continuation of Listening and Speaking1, with an emphasis on giving and

receiving information about conditions or situations commonly occurring in everyday life,
particularly in professional and job-related situations such as interviewing, reporting, and note-
taking.

1551103 กลวิธีการอานอนุเฉท
Paragraph Reading Strategies

3(3-0)

Basic strategies for reading efficiency at the complex sentence level,
including embedded forms, and at the paragraph level, understanding language patterns,
including references and connectives using context clues and word-study skills for
discovering meanings of new words. Reading for main ideas.
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1551105 รูปและการใชภาษาอังกฤษสมัยใหม 1
Forms and Usage of Modern English 1

2(1-2)

Extended review of grammar structure in English, with particular attention
to sentences forms, clause patterns, word order, subject-verb agreement, and tenses.
Application of forms and usage of spoken and written structures in a communicative
context. Analysis of productive exercises with attention to syntactic accuracy. Language
study on texts of increasing linguistic complexity aiming at expanding students’ language
performance.

1551106 รูปและการใชภาษาอังกฤษสมัยใหม 2
Forms and Usage of Modern English 2

2(1-2)

Prerequisite: Forms and  Usages of Modern English 1 (1551105)
Incorporating further general language study proceeding to more detailed

work with texts of increasing linguistic or discourse complexity. Emphasis on expanding
language performance. Students are expected to actively use or produce the required
aspects of language in a specific context.

1552102 การเขียนอนุเฉท
Paragraph Writing

2(1-2)

Features of paragraph writing and the necessity for the clarity and
organization in formal paragraphs.  Definition, description, exemplification, classification,
comparison, and cause and effect, practice in developing an idea or theme at a paragraph
level and encouraging writing fluency.

1552103 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน
Mass Media English

3(3-0)

A study of principles and styles in printed media such as newspapers and
magazines, brochures, itineraries, advertisements in newspapers and magazines. Particular
attention to syntactic and lexical features, using headlines, promotional literature, articles,
newsletters, commercial advertisements, and classified advertisements.

1552114 การอานเชิงวิพากษ
Critical Reading

3(3-0)

Prerequisite: Paragraph Reading Strategies (1551103)
Developing the student’s ability to think and read critically, applying critical

analysis and logical reasoning. Emphasis will be placed on the development and
application of reading skills in the interpretation, analysis, criticism, and advocacy of ideas
encountered in academic reading. Logical reasoning, reflective judgment, and problem-
solving skills in the successful student will lead to the ability to interpret, analyze, critically
evaluate, and advocate ideas.
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1552117 การฟงและพูด 3
Listening and Speaking 3
Prerequisite: Listening and Speaking 2 (1551102)

2(1-2)

This course aims to improve listening and speaking skills of each student
through monologues, dialogues, scenes, and scripted plays. Let students perform
improvised skits or scenes with their peers as well as participating in games and activities
with dramatic potential.

1552118 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
English Composition

2(1-2)

Prerequisite: Paragraph Writing (1552102)
An introduction to the principles of writing with primary emphasis on the

writing process, thesis, context, purpose and target audience, using flexible strategies for
generating, revising, editing and proofreading to produce a successful text that meets the
target audience’s needs. A secondary focus will be on increasing the writing fluency of the
students.

1552201 การแปล 1
Translation 1

2(1-2)

An introductory study of the fundamental principles of translation.
Systematic practice in translating English to Thai and Thai to English; from the level of
sentences to short passages. Translation of commercial literature such as descriptions of
products, guarantees, instructions and user manuals. Practice the use of dictionaries.

1552302 วรรณคดีเบ้ืองตน
Introduction to Literature

3(3-0)

Distinguishing literacy from non-literary language and forms; introducing
basic vocabulary for perceiving and discussing literature, namely: setting, plot, conflict,
characteristic, tone and mood, literary devices, comedy, and tragedy. through reading
samples of short stories, plays and poetry.

1552306 วรรณกรรมเพื่อครูสอนภาษา
Literacy Works for Language Teachers

3(3-0)

An analysis of literature, both prose and poetry focusing on translated
Thai verse, Haiku, fables, and fairy tales, and the development of such in the classroom in
order to introduce students to the diversity of literary styles, from which they will gain an
appreciation for literature through student-directed performance,  recitals and exhibitions
of their work.
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1552401 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจาของภาษาอังกฤษ
Socio - Cultural Backgrounds of English-speaking
Countries

3(3-0)

A study of sociological and cultural backgrounds of English-speaking
countries, focusing on cultural differences. Topics include history, aspects of religion,
politics, social systems, education, structures of families and other intimate groups,
technology, visual art and music.

1553112 การฟงและพูด 4
Listening and Speaking 4
Prerequisite: Listening and Speaking 3  (1552117)

2(1-2)

Improving listening and speaking skills through in-class speeches and
debates, including organization and development of arguments: syntactic features, set
phrases, and metaphors.  Students will study voice projection, tempo, pitch variations and
the use of dramatic pauses in giving presentations and speeches.

1553403 วัฒนธรรมไทยศึกษา
Thai Cultural Studies

3(2-2)

A sociocultural study of Thai culture, presented in English. Family structure,
art, music, literature, customs, traditions, ways of life, values and beliefs. Identification of
features specific to Thai culture. Designed as advanced language training, with the addition
of study skill development in note-taking, reporting, research and translation.

1553507 การอานเพื่อการพัฒนาการสอนภาษา
Reading for Language  teaching Development

3(3-0)

Prerequisite: Critical Reading (1552114)
The use of advanced reading skills in order to interpret professional ELT

journals, surveys, abstracts, theses, necessary for teachers in order to keep up-to-date in
the ELT field.

1553511 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
English for Academic Communication

3(3-0)

Advanced language skills needed to interpret and convey meaning in
interactive contexts with an emphasis on both fluency and accuracy, in order to interact
with others in social or academic situations.
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1553515 วิธีการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ
Methodology in Teaching English as an International
Language

2(1-2)

The introduction to ESL teaching methodology aims to provide the basic
concepts and skills in developing and implementing coherent and sequenced lesson plans
for education students (or future educators). Enable each student to effectively select and
create teaching materials. Demonstrate clear and helpful instructions for the development
of four main language skills particularly speaking, listening, reading, and writing. Develop
students’ pronunciation, vocabulary and grammar, student progress’ monitoring and
assessment, classroom learning environment management, and teaching situation
techniques adaptation.

1553902 การวิจัยเบ้ืองตนในช้ันเรียนภาษาอังกฤษ
Introduction to English Classroom Research

3(2-2)

Principles, observation tools, and data collection methods used in
classroom research which concentrate on the input to the classroom (the syllabus,
teaching materials, etc.) and the output from the classroom participation, test results, the
aim of which is to investigate what actually happens inside the classroom, in order for
teachers to make informed self-assessments and become more effective teachers, such as,
to understand what goes on in the classroom setting. How teachers respond to learner’s
errors. How interaction occurs.

This course must be taken concurrently with English Teaching Practice under
Supervision. An individual mini-project indicating one’s understanding of the process of
classroom research is required.

1554202 การแปล 2
Translation 2
Prerequisite : Translation 1 (1552201)

2(1-2)

A continuation of Translation 1 with an emphasis on more difficult and
longer passages and articles in various styles, including newspaper articles, reports,
excerpts from different fields of study, messages, speeches, literary excerpts, Equal
emphasis is placed on Thai-to -English and English-to- Thai translation.

1554903 การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
Seminar on English Teaching

3(1-2)

Emphasis on the use of professional articles, journals, periodical, case
studies, etc., as well as the information gathered from the internship in teaching English in
order to survey and present both the problems of language teaching and their solutions.
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3573503 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
Intercultural Communication

3(3-0)

An introduction to intercultural communication through various topics, e.g.
an understanding of the relationship between language and culture and an understanding
of knowledge, skills and attitudes related with intercultural awareness in intercultural
communication

1553516 การสอนการฟงและพูดภาษาอังกฤษ
Teaching Listening and Speaking

2(1-2)

This course aims to give an overview about research on teaching macro-skill,
Including the analysis involved to it. Demonstrate effective approaches used in teaching
English as a second language. Enhance classroom activities used to develop listening,
Speaking and pronunciation. Motivate students to participate in activities of both language
learners and teachers, such as classroom observation, analysis of video-taped lessons,
lesson plans writing, and focus group discussions

1553517 การสอนการอานและเขียนภาษาอังกฤษ
Teaching Reading and Writing

2(1-2)

This course aims to demonstrate and improve strategies for developing
critical reading and writing skills. Put an emphasis on the practical application of reading
and writing instructional methods used in teaching English as a foreign language. Develop
the students own academic writing ability. Give consideration on teaching English skills to
different ages and proficiency levels.

1553518 การสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ
Teaching English Pronunciation

2(1-2)

This course aims to refresh the necessary knowledge and skills to teach
pronunciation to a diverse group of English language learners. Give emphasis on examining
current issues and methodologies related to teaching English pronunciation. Examine
teaching concepts in pronunciation and methodologies through lectures, reading,
discussions and teachers’ exercises, including the related practices in effective teaching.

1552502 รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ
Approaches in Teaching Englisn as Foreign Language

2(1-2)

This course aims to survey the different language approaches and varieties of
techniques and activities that best facilitate language learning in both primary and
secondary-school levels. Scrutinize learner-centered approach in teaching. Investigate
certain classroom management styles which include group controlling and monitoring, and
pair activities like classroom language learning. Give practical training in teaching lessons
using English as the only medium of instruction.
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1553105 การเขียนเชิงสรางสรรค
Creative Writing

2(1-2)

This course is an extended practice of writing which aims to suggest patterns,
with particular attention on the impact of words and lexical parameters in each lesson.
Practice writing for slogans and speeches for a political party, a product, or a tourist resort
with emphasis on syntactic accuracy and creativity. Compose specific articles, short stories,
poems and essays.

1553510 การผลิตและปรับสื่อเพื่อใชสอนภาษา
Materials Production and Adaptation for Language Teaching

2(1-2)

A study of methods for adapting textual materials to make them suitable for
classroom application and to suit students’ needs.  Special attention to be given to
producing instructional materials used in communicative activities.

1553519 การสอนไวยกรณภาษาอังกฤษ
Teaching English Grammar

2(1-2)

This course aims to design and deliver effective grammar lessons. Review the
basic concepts and principles in teaching grammar, various method examination, and
techniques for effective learning. Introduce wide range of practical classroom activities for
students’ effective language application.

1553520 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ
Technology for English Language Teaching

2(1-2)

This course aims to examine the pedagogy of digital teaching. Introduce the
use of technology inside the classroom to make the lesson more conducive to learners.
Demonstrate approaches in teaching English using computer, information and
communication technology.

1553617 ภาษาอังกฤษสําหรับวัตถุประสงคเฉพาะ
English for Specific Purposes

2(2-0)

Effective use of integrated skills using technical and / or semi-technical
materials. Techniques for reading of texts in subject specific areas: features of technical
and / or semi-technical English; multi skill development through selected ESP materials.

3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาท่ี

เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ


