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ปรัชญาของหลักสูตร 

              ผลิตครูภาษาอังกฤษที่มีความรู้ดี  ทักษะภาษาอังกฤษเป็นเลิศ สามารถจัดกระบวนการการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เรียนอย่างมีประสิทธิผล เปี่ยมด้วยจริยธรรม จรรยาบรรณ
และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.   มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ  หลักวิธีการสอนและทักษะวิชาชีพครู 
สามารถออกไปประกอบวิชาชีพเป็นผู้สอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.   มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ในเนื้อหาและวิธีการสอนเพ่ือออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.   มีความใฝ่รู้และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

จ านวนหน่วยกิต   
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   164    หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร  
 1)    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         30  หน่วยกิต  
  1.1)  กลุ่มวิชาบังคับ                                          27  หน่วยกิต 
   1.1.1)  กลุ่มวิชาภาษา                                     9   หน่วยกิต 
        1.1.2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      12   หน่วยกิต 
                1.1.3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       3   หน่วยกิต 
                                     1.1.4)  กลุ่มวิชาสหวิทยาการ                               2   หน่วยกิต 
                1.1.5)  กลุ่มวิชาพลานามัย         1   หน่วยกิต 
                            1.2)  กลุ่มวิชาเลือก           3   หน่วยกิต 
   2)  หมวดวิชาเฉพาะ            128  หน่วยกิต  
        2.1)  วิชาชีพครู          50  หน่วยกิต  
                   2.1.1) กลุ่มวิชาความรู้                   34  หน่วยกิต 
           2.1.2) กลุม่วิชาประสบการณ์วิชาชีพ                   16  หน่วยกิต  
                        2.2)  วิชาเอก         78  หน่วยกิต 
          2.2.1) วิชาเอกบังคับ                            68  หน่วยกิต 
            2.2.2) การสอนวิชาเอก         6  หน่วยกิต 
            2.2.3) เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอน                 4 หน่วยกิต 
   3) หมวดวิชาเลือกเสรี                 6 หน่วยกิต 
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รายวิชา 
          1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             30  หน่วยกิต 

           1.1 กลุ่มวิชาบังคับ        27  หน่วยกิต 
        1.1.1) กลุ่มวิชาภาษา 9  หน่วยกิต 

0010101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai for Communication 

3(3-0-6) 

0010201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
English for Everyday Communication 

3(3-0-6) 

0010202 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน 
English for Study Skills Development 

3(3-0-6) 

       1.1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12   หน่วยกิต 
0020101 การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพระนคร 

Self Development and Phranakhon Identity 
3(3-0-6) 

0020102 คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข 
Aesthetic Value, Virtue, and Happiness 

3(3-0-6) 

0020103 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
Thai Living and Philosophy of Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

0020104 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
Laws in Everyday Life 

3(3-0-6) 

     1.1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3    หน่วยกิต 
0030101 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 

Smart Thinking with Sciences 
3(3-0-6) 

     1.1.4) กลุ่มวิชาสหวิทยาการ 2   หน่วยกิต 
0040101 การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 

Awareness of Change and Adaptation 
2(1-2-3) 

     1.1.5) กลุ่มวิชาพลานามัย 1   หน่วยกิต 
0050101 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 

Exercise for Health 
 

1(0-2-1) 

          1.2) กลุ่มวิชาเลือก  3       หน่วยกิต 
         มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ นอกเหนือจากศาสตร์ของตนเองตามที่
ผู้เรียนสนใจ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
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     1.2.1) กลุ่มวิชาภาษา 
0010301 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

Chinese for Communication 
3(3-0-6) 

0010401 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

0010501 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 
Malay for Communication 

3(3-0-6) 

0010601 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 
Vietnamese for Communication 

3(3-0-6) 

0010701 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 
Burmese for Communication 

3(3-0-6) 

     1.2.2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
0020105 ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการคอร์รัปชัน 

Good Governance and Corruption Prevention 
3(3-0-6) 

0020106 โลกร่วมสมัย 
Contemporary World 

3(3-0-6) 

0020107 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
Information for Learning 

3(3-0-6) 

0020108 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต 
Meditation for Life Development 

3(3-0-6) 

0020109 โลก สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง 
Earth, Environment and Change 

3(3-0-6) 

     1.2.3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
0030102 เกษตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Agriculture for Quality of Life Development 
3(3-0-6) 

0030103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Mathematics for Everyday Life  
 

3(3-0-6) 

0030104 เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์ 
Technology and Creativity 

3(3-0-6) 

     1.2.4)  กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ 
0060101 การประกอบการสมัยใหม่ 

Modern Entrepreneurship 
3(3-0-6) 

0060102 องค์กรแห่งความสุข 
Happy Workplace 

3(3-0-6) 
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  2) หมวดวิชาเฉพาะ       128  หน่วยกิต  
                        2.1  วิชาชีพครู       50      หน่วยกิต 
                                   2.1.1 กลุ่มวิชาความรู้      34      หน่วยกิต  
  

1011109 ครูมืออาชีพ 
Professional Teachers  

3(2-2-5) 

1011505 ปรัชญาการศึกษา 
Philosophy of Education   

3(3-0-6) 

1541504 ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับครู  
Thai  Language  and  Culture for  Teachers 

3(2-2-5) 

1541505 ภาษาอังกฤษส าหรับครู 
English  Language  for Teachers  

3(2-2-5) 

1051108 จิตวิทยาส าหรับครู 
Psychology  for  Teachers  

3(2-2-5) 

1023106 การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum  Development 

3(2-2-5) 

1023404 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
Learning and Classroom  Management 

3(2-2-5) 

1043424 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
Research for Learning Development 

3(2-2-5) 

1032106 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
Innovation and Information Technology in Education 

3(2-2-5) 

1042108 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
Measurement and Evaluation of Learning Outcomes 

3(2-2-5) 

1063311 การประกันคุณภาพการศึกษา 
Educational Quality Assurance  

2(2-1-3) 

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

2(1-2-3) 
 

  

                      2.1.2 กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ  16  หน่วยกิต       
 

1002502 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 
Professional Practicum 1               

  2(90) 

1003502 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2    
Professional Practicum 2              

  2(90) 

1004503 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1       
School  Internship 1 

 6(550) 
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1005503 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2   
School  Internship 2 

 6(550) 

 

   2.2)  วิชาเอก                 78         หน่วยกิต 
   

                                   2.2.1 ) วิชาเอกบังคับ     68         หน่วยกิต 
 

1531207 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction  to  Linguistics 

    3(1-2-3) 

1532201 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
English Phonetics 

    3(2-2-5) 

1533108 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 
English Syntax  

2(1-2-3) 

1542214 การเขียนเชิงวิชาการ 
Academic Writing  

2(1-2-3) 

1551101 การฟังและพูด  1 
Listening and Speaking  1 

2(1-2-3) 

1551102 การฟังและพูด 2 
Listening and Speaking  2 

2(1-2-3) 
 

1551107 
 

กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ                                                         
English Reading Strategies  

3(3-0-6) 

1551108 รูปแบบและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 1   
Forms and  Usage  of Modern  English 1        

2(1-2-3) 

1551109 รูปแบบและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 2 
Forms and   Usage  of  Modern  English 2               

2(1-2-3) 
 

1552102 การเขียนอนุเฉท 
Paragraph Writing 

2(1-2-3) 
 

1552118 
 

การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 
English Essay Writing 

2(1-2-3) 
 

1552123 การอ่านเชิงวิชาการ 
Reading for Academic Purposes 

3(3-0-6) 

1552124 วาทการ 
Diction and Speech 

2(1-2-3) 
 

1552125 
 

การผลิตและปรับสื่อเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ  
Material Production and Adaptation for Language 
Teaching 

3(1-2-3) 
 

1552201 การแปล 1  
Translation 1  
                

2(1-2-3) 
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                                2.2.2) การสอนวิชาเอก     

   
6    หน่วยกิต 

   1553518 
 

การสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
 Teaching English Pronunciation 

    2(1-2-3) 

1553522  การสอนทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ 
 Teaching English Listening and Speaking Skills 

    2(1-2-3) 
 

   1553523  การสอนทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ 
Teaching English Reading and Writing  Skills 

    2(1-2-3) 

         
 
 

 
 

1552302 
 
1552320 
 
1552401 
 

วรรณคดีเบื้องต้น  
Introduction to Literature         
วรรณคดีในชั้นเรียนภาษา 
Literature in Language Classroom 
ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของ
ภาษาอังกฤษ 
Socio - Cultural Backgrounds of English-Speaking 
Countries 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

1552505 
 

วิธีสอนภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
Introduction to English Language Teaching 

2(1-2-3) 
 

1553117 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพูดในที่ชุมชน 
English for Public Speaking 

2(1-2-3) 
 

1553403 
 

วัฒนธรรมไทยศึกษา  
Thai Cultural Studies 

3(2-2-5) 
 

1553507 
 

การอ่านเพ่ือพัฒนาการสอนภาษา 
Reading for Pedagogical Improvement 

3(3-0-6) 
 

1553511 
 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการ 
English for Academic Communication 

3(3-0-6) 
 

1553521 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
Intercultural Communication for English 
Language Teachers 

3(3-0-6) 

1553906 
 

การวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 
Research Method for English Language Teachers 

3(2-2-5) 
 

1554202 
 

การแปล 2 
Translation 2 

2(1-2-3) 

1554903 การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 
Seminar  on  English Language Teaching  

3(1-2-3) 
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       2.2.3) เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอน      4   หน่วยกิต 

1552502 
 

วิธีสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
Approaches in Teaching English as a Foreign Language 

  2(1-2-3)            

1553105 
 

การเขียนเชิงสร้างสรรค์  
Creative Writing 

   2(1-2-3) 
 

1553519 
 

การสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  
Teaching English Grammar in Context 

2(1-2-3) 
 

1553520 
 

เทคโนโลยีเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 
Technology for English Language Teaching 

2(1-2-3) 
 

1553617 ภาษาอังกฤษส าหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ   
English for Specific Purposes 

  2(1-2-3) 

                    
3)   หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                      6   หน่วยกิต  

 เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจและต้องไม่เป็นรายวิชาใน
สาขาวิชาเอกนั้น 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี)  หน้า 8 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

       1)    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                  30  หน่วยกิต 

       1.1)  กลุ่มวิชาบังคับ      27  หน่วยกิต 
                            1.1.1) กลุ่มวิชาภาษา      9  หน่วยกิต 
0010101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

Thai for Communication 
3(3-0-6) 

ภาษากับการสื่อสาร ลักษณะและความส าคัญของภาษาไทย การใช้กระบวนการ
ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ทักษะการสื่อสารและการสืบค้นเพ่ือการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวันและวิชาชีพ 
การเรียบเรียงและการน าเสนอสารสนเทศ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม 

Language and communication, characteristics and the importance of 
the Thai language; the use of integration process of language skills; skills of 
communication and information retrieval for daily living and professional life; writing 
and presenting information, citing and making references. 

 
0010201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

English for Everyday Communication 
3(3-0-6) 

Development of students’ language skills with emphasis on everyday 
face to face conversations; giving and seeking opinions; using expressions; describing 
experiences and events; giving reasons and explanations; and narrating books and 
films. 
 

0010202 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 
English for Study Skills Development 

3(3-0-6) 

Enrichment of students’ reading strategies:skimming, scanning and 
guessing meaning from context; reading comprehension:reading for details, deriving 
meaning and reading critically; and study skills:note taking, summarizing and 
paraphrasing for academic readiness. 

 
    1.1.2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     12    หน่วยกิต 
0020101 การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพระนคร 

Self Development and Phranakhon Identity  
3(3-0-6) 

ประวัติความเป็นมาความภาคภูมิใจ และเกียรติยศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
การปลูกฝังให้ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การเสริมสร้างทักษะใน
การพัฒนาตนด้านกาย จิต ปัญญา อารมณ์ และสังคม ความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม การตระหนักในการใฝ่รู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต และการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็น 
“คนพระนคร” 
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History, reputation, and prestige of Phranakhon Rajabhat University; 

cultivating the sense of being good persons representing the identity of the university; 
fostering development skills in body, mind, intelligence, and social life; understanding of 
oneself and others; taking responsibility and contributing to society; raising awareness of 
seeking knowledge and lifelong learning, and formulating pride of being “Phranakhon 
Citizen”. 

 
0020102 คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข 

Aesthetic Value, Virtue, and Happiness 
3(3-0-6) 

การรับรู้สุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ  การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมของ
มนุษย์ ความเชื่อ ศาสนา และสังคม บนพ้ืนฐานแห่งการรับรู้ การมองเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว
ความสามารถในการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์งานศิลปกรรม งานดนตรี งานนาฏศิลป์เพ่ือการพัฒนา
ทางอารมณ์สังคมและสติปัญญา และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การน าศิลปะมาประยุกต์การ
แสวงหาความรู้และการสร้างสรรค์ศิลปะที่น าไปสู่การเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น รู้เท่าทัน การ
เปลี่ยนแปลงและด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

Aesthetic perception of natural beauty; human creation of artistic 
works; beliefs, religion and societal characteristics on the basis of visual, auditory and 
motion perception; ability to express oneself creatively in arts, music, and dances for 
developing emotional, social and intellectual and promoting morals and ethics; 
application of arts, knowledge acquisition and creation of arts leading to 
understanding of one’s self and others; awareness of changes, and living one’s life 
happily. 

 
0020103 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

Thai Living and Philosophy of Sufficiency Economy 
3(3-0-6) 

ลักษณะของวิถีชีวิตไทย วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสังคมไทย จิตส านึกความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองในสังคม
ประชาธิปไตย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ การศึกษาตามแนวพระราชด าริและการ
ประยุกต์ใช้ 

Characteristics of Thai living, culture, tradition, local wisdom, morals, 
ethics and good governance in Thai society; consciousness of being Thai; citizenship 
in a democratic society; the philosophy of sufficiency economy; the new theory and 
royal initiative study and their applications.  
 
 



หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี)  หน้า 10 
 

 
 
0020104 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

Laws in Everyday Life 
3(3-0-6) 

กฎหมายในชีวิตประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับ การเกิด ครอบครัว ผู้เยาว์ การรับราชการ
ทหาร การหมั้น การสมรส การเลี้ยงดูบุตร ผู้สูงอายุ การตาย มรดกและพินัยกรรม 

Laws in everyday life concerning birth, family, youth, military 
conscription, engagement, marriage, parenting, senior citizenship, death, legacies and 
testament. 

 
   1.1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          3   หน่วยกิต 
0030101 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 

Smart Thinking with Sciences  
3(3-0-6) 

กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
สอดคล้องกับความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ทักษะในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสมในการด ารงชีวิต 

Scientific thinking processes and applications to improve the quality of 
life that meet basic human needs; skills in deciding on the proper course of action to 
living. 
 
          1.1.4) กลุ่มวิชาสหวิทยาการ      2   หน่วยกิต 
0040101 การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 

Awareness of Change and Adaptation  
2(1-2-3) 

การตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันในมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
และเทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับตัวและแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต
อย่างรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้อย่างเหมาะสม 

Awareness of current social changes in terms of economics, 
environment, and technology; using of information technology; adapting to changes 
and solving problems in one’s life appropriately.   

 
    1.1.5)  กลุ่มวิชาพลานามัย      1    หน่วยกิต 
0050101 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

Exercise for Health 
1(0-2-1) 

ความหมาย ขอบข่าย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
หลักการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การทดสอบความสมบูรณ์ของร่างกาย และกิจกรรมการออกก าลังกาย 

Definitions, scope, objectives and importance of exercise for health; 
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principles of exercise; physical fitness tests and exercise activities. 
 

   1.2) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า              3    หน่วยกิต 
         1.2.1) กลุ่มวิชาภาษา 
0010301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

Chinese for Communication  
3(3-0-6) 

ทักษะการฟังและพูดภาษาจีนในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน การบอก
วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมจีน 

Chinese speaking and listening skills in everyday situations; explaining 
Thai and Chinese cultures. 
 

0010401 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

ทักษะการฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน การบอก
วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

Japanese speaking and listening skills in everyday situations; 
explaining Thai and Japanese cultures. 

 

0010501 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 
Malay for Communication  

3(3-0-6) 

ทักษะการฟังและพูดภาษามลายูในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน การบอก
วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมมลายู 

Malay speaking and listening skills in everyday situations; explaining 
Thai and Malay cultures. 

 
0010601 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 

Vietnamese for Communication 
3(3-0-6) 

ทักษะการฟังและพูดภาษาเวียดนามในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน
การบอกวัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมเวียดนาม 

Vietnamese speaking and listening skills in everyday situation; 
explaining Thai and Vietnamese cultures. 
 

0010701 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 
Burmese for Communication 

3(3-0-6) 

ทักษะการฟังและพูดภาษาพม่าในสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน การบอก
วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมพม่า 

Burmese speaking and listening skills in everyday situations; explaining 
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Thai and Burmese culture. 
 

      1.2.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
0020105 ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการคอร์รัปชัน 

Good Governance and Corruption Prevention  
3(3-0-6) 

ความหมาย รูปแบบ ลักษณะ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับธรรมาภิบาลการป้องกันการ
คอร์รัปชัน บทบาทหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จิตส านึกความเป็นพลเมือง การปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ระบบอุปถัมภ์ และสิทธิมนุษยชน 

Definitions, types, characteristics, approaches, and theories of good 
governance;corruption prevention; roles of government and private sectors; 
awareness of citizenship; democratic government; patronage systems; and human 
rights. 
 

0020106 โลกร่วมสมัย 
Contemporary World 

3(3-0-6) 

พัฒนาการของอารยธรรมทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาของโลกตะวันตกและตะวันออก ปัญหาและความขัดแย้งในสังคมโลก แนวทาง ใน
การแสวงหาสันติภาพ พัฒนาการความร่วมมือระหว่างประเทศ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย สถาบัน  
การรวมกลุ่มและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิเคราะห์ปัญหา
สถานการณ์โลกปัจจุบัน 

Development of civilization in terms of politics, economics, society, 
arts, and cultures; Eastern and Western wisdom; problems and conflicts of world 
societies, solutions for peace, the development of international cooperation; rules, 
laws, institutions; international integrations and relations in politics, economics and 
society; analysis of current world situations.  

 
 

0020107 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
Information for Learning 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ และทรัพยากร
สารสนเทศระบบการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ การเข้าถึงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ทักษะการรู้
สารสนเทศ ทักษะการน าเสนอรายงานเชิงวิชาการ และจริยธรรมทางสารสนเทศ 

Definition, importance of information, information sources, and 
information resources; information storage and retrieval system; access of information 
on the internet; information literacy skills, practical skills in academic presentation; 
and information ethics. 
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0020108 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 

Meditation for Life Development  
3(3-0-6) 

ความหมายของการท าสมาธิ  จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน  และจุดเริ่มต้นของการ
ท าสมาธิ  ลักษณะของการบริกรรมและการท าสมาธิ  ประโยชน์ของสมาธิ  ลักษณะอาการต่อต้าน
สมาธิ และการน าสมาธิไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สมาธิกับการเรียนและการงาน ลักษณะ ขั้นตอน 
คุณสมบัติ ประโยชน์ของฌานและญาณ  สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา ความแตกต่างระหว่างสมถะกับ
วิปัสสนา แผนผังสมถะกับวิปัสสนา ชาวโลกกับวิปัสสนา 

Definitions, objectives, methods, and the beginning of meditation; the 
nature of reciting and meditation, benefits of meditation, appearance of anti-
meditation; applying meditation to daily life, meditation as related to education and 
working purposes; the nature, process, properties, and benefits of absorption (Jhāna) 
and insight (Ñyāna); fundamental knowledge about introspection (Vipassanā); 
differences between tranquility (Samatha) and introspection, layout of tranquility 
and introspection; world community and introspection. 
 
 

0020109 โลก สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง 
Earth, Environment and Change  

3(3-0-6) 

โลก โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของโลก ภัยพิบัติธรรมชาติ การอนุรักษ์และ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

Earth, its structures and changes; natural disasters; conservation and 
management of natural resources; environment and energy; application of 
geoinformatics in management of natural resources and environment. 

 

       1.2.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

0030102 เกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Agriculture for Quality of Life Development 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของการเกษตร เกณฑ์มาตรฐาน
ความปลอดภัยของสินค้าเกษตร การประยุกต์ใช้เกษตรอินทรีย์และนวัตกรรมทางการเกษตรเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Definitions, importance and advantages of agriculture; safety 
standards for agricultural products; application of organic agriculture and agricultural 
innovation in quality of life improvement. 
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0030103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Mathematics for Everyday Life 
3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญ ธรรมชาติ และโครงสร้างของคณิตศาสตร์ หลักการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  การพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์  การให้เหตุผลและการอ้างเหตุผลทางคณิตศาสตร์  การ
แก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์เพ่ือใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

Definitions, importance, nature and structures of mathematics; 
principles of learning mathematics; development of mathematical thinking; 
mathematical reasoning and argument; application of mathematical thinking to 
problem solving in everyday life. 

 
0030104 เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์ 

Technology  and Creativity 
3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญของการสร้างสรรค์ การเลือกใช้เทคโนโลยีและกระบวนการ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

Definitions and importance of creativity, selection of appropriate 
technology and technological procedure leading to innovation creation. 

 
      1.2.4)  กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ 
0060101 การประกอบการสมัยใหม่ 

Modern Entrepreneurship 
3(3-0-6) 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ กลยุทธ์
การด าเนินธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ การจัดตั้งธุรกิจ แผนธุรกิจ กรณีศึกษาการประกอบธุรกิจที่
ประสบความส าเร็จ 

Introduction to business, business environment, modern business 
management, business strategies, entrepreneurship, business establishment, business 
plans, and case studies of successful businesses. 

 
0060102 องค์กรแห่งความสุข 

Happy  Workplace 
3(3-0-6) 

ความหมายและประเภทขององค์กร การจัดสภาพแวดล้อมองค์กร วัฒนธรรมของ
องค์กรบนความหลากหลาย ความหมายและความส าคัญขององค์กรแห่งความสุข การท างานอย่างมี
ความสุขและมีส่วนร่วมในการสร้างองค์กรแห่งความสุข 

Definitions and types of organization, organizational environment, 
cross cultural diversity in organization, definitions and importance of happy 
workplace, happy work life, and participation in creating a happy workplace. 
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             2)    หมวดวิชาเฉพาะ 128    หน่วยกิต  
                     2.1)   วิชาชีพครู       50      หน่วยกิต 
                             2.1.1) กลุ่มวิชาความรู้      34      หน่วยกิต 
 

1011109   ครูมืออาชีพ                          3(2-2-5) 
Professional Teachers 

                สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู การพัฒนาและการปลูกฝังจิตวิญญาณ 
ความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้าง
ความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน 
เพ่ือให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ การแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้
เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
ความตระหนักในหลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู การ
ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด การเป็นแบบอย่างที่ดีและจิตวิญญาณความ
เป็นครู การสร้างจิตส านึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม  
  Duties and responsibilities, characteristics, and professional standards of 
teachers. Developing and fostering teachers’ spirit. Understanding laws for teachers and 
teaching profession, knowledge on teaching profession and creating progressive and 
ongoing teaching profession. Being knowledgeable in the content area subjects and 
teaching strategies in order for learners to acquire critical, analytical, and creative thinking. 
Acquiring knowledge and selecting useful information to keep pace with the changing 
world. Promoting interaction between teachers and learners for the development of 
learner’s potential. Being aware of the good governance and teaching professional’s 
morals and ethics. Complying with the teachers’ council’s code of ethics in teaching 
profession. Fostering public consciousness and social sacrifices.  
 
1011505   ปรัชญาการศึกษา                 3(3-0-6) 

Philosophy of Education  
               ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
แนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน การวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษา  
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และการประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาและเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  Philosophy and educational, religious, economic, and socio-cultural 
concepts and theories. Educational concepts and strategies to enhance sustainable 
development. Analyzing Education for Sustainable Development (ESD) and applying 
knowledge to improve schools and strengthening sustainable development.  
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1541504   ภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับครู             3(2-2-5) 
Thai Language and Culture for Teachers   

  ความหมาย  ความส าคัญ  และความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม  อิทธิพลของ
วัฒนธรรมอ่ืนที่มีต่อภาษาและวัฒนธรรมไทย  วัฒนธรรมกับการใช้ภาษาไทยเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  
หลักการและการฝึกทักษะในการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียนภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมายอย่าง
ถูกต้อง  โดยเน้นทักษะการจับใจความส าคัญ  การสรุปความ  การย่อความ  วิเคราะห์และวินิจสาร  
หลักการพูด  ในโอกาสต่าง ๆ เพื่อการด าเนินชีวิต  การพัฒนาวิชาชีพและการเป็นครู 
  Definition, significances, and relationship between language and culture. 
Influence of Thai language on others language. Culture and Thai Language usage for 
peaceful life. Principle and practice on listening, speaking, reading, and writing in Thai 
language for correctly and appropriate communication focus on skills for capturing main 
ides, summarizing and analyzing of text, deriving a precis, and making a critique. Speaking 
principles of various occasions. For the way of Life and teaching professional 
development.        
 

1541505   ภาษาอังกฤษส าหรับครู                3(2-2-5) 
English Language for Teachers       

  การใช้ทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อความหมาย 
อย่างถูกต้องเหมาะสม การใช้ภาษาอังกฤษส าหรับครู และภาษาอังกฤษในชั้นเรียน การน าเข้าสู่บทเรียน  
การจัดการชั้นเรียน การใช้ค าแนะน า การสอนค าศัพท์ การอธิบายและน าเสนอ การถาม การให้ค าชมเชย 
ตอบ-  เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
           Four skills for an effective use of English as a tool for communication in a 
particular subject, and a certain type of English for teaching in the classroom, introduction 
to a lesson, classroom managing, giving advice, introducing new vocabulary, explaining 
and presenting, eliciting questions and answers, and giving compliments. Relationship 
between language and culture of the native English speaking countries for effective 
communication and peaceful co-existences. 
 

1051108   จิตวิทยาส าหรับครู               3(2-2-5)      
Psychology for Teachers     

           จิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์  ธรรมชาติของผู้เรียน  การประยุกต์ใช้
จิตวิทยาพัฒนาการในการจัดการเรียนการสอน จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้  โดยเน้นความ
แตกต่างระหว่างผู้เรียนทั้งด้านบุคลิกภาพและรูปแบบการเรียนรู้  การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้สมองเป็นฐาน 
การใช้จิตวิทยาเพ่ือความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ การพัฒนาสติปัญญาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษาเพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน การฝึกทักษะการให้ค าปรึกษา การใช้เครื่องมือแนะแนวและ
การพัฒนาบุคลิกภาพ 
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  Fundamental psychology, developmental psychology, traits of learners. 
Applications of developmental psychology for learning management. Educational 
psychology. Learning psychology focusing on learner-centered approach through 
considering individual differences in personality and learning styles. Developing learners 
through brain-based learning approach. Applying psychology to understand and support 
learning. Intellectual development to enhance students’ potential. Guidance psychology 
and counseling for the learners’ quality of life. Establishing human relations in school and 
community. Practicing counseling skills utilizing  guidance instruments. Personality 
development. 
   

1023106   การพัฒนาหลักสูตร               3(2-2-5) 
Curriculum Development 
ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบและประเภทของหลักสูตร หลักการ แนวคิด              

ในการจัดท าหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรและปัจจัยที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร  การพัฒนา
หลักสูตร  การน าหลักสูตรไปใช้ ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร 
             Meanings, importance, components, and types of curriculums. Principles 
and concepts in curriculum development. Curriculum analysis. Factors in curriculum 
development. Curriculum development. Curriculum implementation.  Practicing in 
curriculum evaluation and using the results of the evaluation to develop the curriculum. 
Issues and trends in curriculum development. 
 

1023404   การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน             3(2-2-5) 
Learning  and  Classroom  Management  

               หลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ วิธี และเทคนิคการสอน 
ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา หลักการ 
แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและการจัดการท าแผนการจัดการเรียนรู้ การน าแผนการจัดการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน และการสร้าง
บรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี การจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ และการพัฒนา
ศูนย์การเรียนในสถานศึกษา 
        Learning principles. Theories of learning and learning management. Teaching 
models. Teaching methods. Teaching techniques. Theories and models of learning 
management to develop students’ analytical thinking, creativity and problem solving. 
Principles, concepts, and guidelines on designing and writing lesson plans. Utilizing those 
lesson plans for teaching students to learn more effectively. Integration of inclusive 
learning. Classroom management. Creating a classroom management atmosphere for 
enhancing students’ positive learning. Environmental arrangement for learning. 
Development of learning centers in schools. 
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1043424   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้              3(2-2-5) 
Research for Learning Development   
หลักการ แนวคิด การฝึกปฏิบัติในการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย และการวิจัยทางการศึกษา

การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติและผลิตงานวิจัยเพ่ื อ
พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน การน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  การ
น าเสนอผลการวิจัยและประเมินงานวิจัย  

Principles, concepts, practices in research, research methodology, and 
educational research. Applying research process in problem solving and learning 
development. Practicing and producing research for teaching and learners development. 
Applying research findings in teaching and learning. Presenting and evaluating research. 
 

1032106   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา             3(2-2-5) 
Innovation and Information Technology in Education  

  หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการออกแบบ การประยุกต์ใช้และการประเมินสื่อนวัตกรรม  
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งความรู้และฐานข้อมูล
ความรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบ ผลิต 
พัฒนา ประยุกต์ใช้และประเมินสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผู้เรียน  
  Principles, concepts, and theories for design in applying and evaluating 
learning innovative media. Information technology for learning. Information, technology for 
communications. Morals and ethics in using educational innovation and information 
technology. Searching information from various sources and data bases. Problem analysis 
arising from the use of innovative media and information technology. Designing, producing, 
developing, applying and evaluating innovative media and information technology for 
improving learning quality suitable for age and level of learners. 
 
1042108   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้               3(2-2-5) 

Measurement and Evaluation of Learning Outcomes 
  หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  การประเมินผลตาม
สภาพจริง การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้วัดและประเมิน การฝึกปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตร การออกแบบข้อทดสอบ การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
วัดผลการเรียนรู้ การสอบภาคปฏิบัติ การตรวจให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน  การน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและการเรียนการสอน 
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  Principles and concepts of measurement and evaluation of learning 
outcomes. Authentic assessment, performance assessment, portfolio assessment, 
formative and summative evaluation, virtues, morals and code of ethics of measurer and 
evaluator Practicing measurement and evaluation of learners. Designing of various kinds of 
tests. Construction and quality assessment of instruments. Performance testing, marking 
and grading. Applying learning assessments to improve learners performance as well as 
the instruction. 
 

1063311   การประกันคุณภาพการศึกษา                2(2-1-3) 
Educational Quality Assurance  

                หลักการ แนวคิด การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา บทบาทของครูและ
ผู้เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  Principles and practices on educational quality management. Educational 
quality assurance, standard-based assessment, and educational quality indicators. Roles of 
teachers and stakeholders in educational quality assurance. Managing quality of learning 
activities and continuously developing learning quality. Assessment of the quality of 
learning activities. Applying the outcomes for the improvement of education quality. 
 
4081410  ผู้ก ากับลูกเสือและเนตรนารขีั้นความรู้เบื้องต้น             2(1-2-3) 
            Basic  Unit  Leader  Training  Course (B.T.C) 
       หลักการ  สาระส าคัญของกิจการลูกเสือและเนตรนารี กิจกรรมขององค์การลูกเสือโลก 
ประวัติโครงสร้างลูกเสือโลกและลูกเสือไทย  ประเภทของลูกเสือและเนตรนารี หลักสูตรและแนวการ
ฝึกอบรมลูกเสือและเนตรนารี  ฝึกปฏิบัติการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรู้
เบื้องต้น 
  Principles, main point of doy scout and girl scout, World Organization of 
the scout Movement (WOSM) activities, history, structure of world scout and Thai scout, 
types of boy scout and girl scout, curriculum and workshop approaches on scout and girl. 
A practice in workshop on Basic Unit Leader Training course (B.T.C.).    
 
 
 
 
 



หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี)  หน้า 20 
 

  2.1.2   กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ    16   หน่วยกิต 
1002502   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1                        2(90) 

Professional Practicum 1                                                 
             การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียนเพ่ือพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ  การสังเกตการ
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
จุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย และให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การสังเกตปัญหาของผู้เรียนเพ่ือ
สรุปเป็นสารสนเทศส าหรับการวิจัย การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผลที่หลากหลายทั้งภาค
ทฤษฏีและภาคปฏิบัติการน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 โดยใช้กิจกรรมสัมมนาการศึกษา 

Student practicing during the course of study for advancing their 
professionalism. Observing the learning management in schools under the established 
network. Preparing lesson plans for the various purposes of teaching and fostering 
students acquired self-knowledge. Observing learning difficulties for future research. 
Determining the types of tests or other measuring instruments for effective use of various 
instruments for both theoretical and practical measurement. Presenting the experience of 
professional practicum at the seminar.      
 
1003502   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2                    2(90) 

Professional Practicum 2                                  
              การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน เพ่ือพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ การจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลอง การทดลอง
สอนจริง  ในสถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  การฝึกปฏิบัติออกข้อสอบ การ
ตรวจข้อสอบการให้คะแนนและตัดสินผลการเรียนในการสอบภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ  การศึกษาผู้เรียน
รายกรณี(case study)  เพ่ือน าไปสู่การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่าง
เรียนลักษณะเชิงวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมสัมมนาการศึกษา   

Student practicing during the course to develop professional teachers. 
Preparing lesson plans for various purposes of teaching. Conducting teaching Practice in a 
stimulated classroom. Teaching in a school under the established network. Practicing test 
construction and scoring. Assigning grade in both theory and practicum components. 
Conducting a case study to solve learner’s problems. Presenting practicum experience 
and making suggestions for solving problem in a seminar.     
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1004503   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1             6(550) 
School  Internship 1              

               การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและ
คุรุสภา ประยกุต์ใช้ความรู้โดยเน้นการบูรณาการการสอนในสถานศึกษา การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนผ่านทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การเลือกใช้และผลิตสื่อนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การจัดท าการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ในขั้นตอนเสนอโครงร่างและจัดเก็บข้อมูลงานวิจัย จัดท ารายงานผลการ จัดการเรียนรู้และพัฒนา
ผู้เรียน การปฏิบัติงานครูตามท่ีได้รับมอบหมายนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษาอย่างครูมืออาชีพ 

Practicing teaching in major subjects in the schools accredited by the 
Ministry of Education and the Teachers Council of Thailand. Applying knowledge emphasis 
on integration for teaching in school. Preparing a lesson plan for the learners through 
constructivism. Selecting and producing innovative media that accord for learning 
management, measurement and evaluation, and implementing to develop learners. 
Conducting a research proposal for learning development. Collecting data and writing a 
performing assigned from learning report. Taking other teachers responsibilities as 
assigned. Exchange of knowledge and experiences in a seminar professionally.  

 
1005503   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2              6(550) 

School Internship 2            
                  การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและ
คุรุสภา(ต่อเนื่อง) โดยน าผลจากการวัดและประเมินผู้เรียนมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับผู้เรียน  การปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ (ต่อเนื่อง) การเขียนรายงานการวิจัย และการน าเสนอ
ผลการวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาลักษณะเชิงวิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ในการ
สัมมนาการศึกษาอย่างครูมืออาชีพและปฏิบัติงานครูตามที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากการจัดการเรียน
การสอน 

Practicing teaching in major subjects in the schools accredited by the 
Ministry of Education and the Teachers Council of Thailand. Continuation of practice 
teaching according by using the assignment outcomes for the improvement. Continuation 
in the conduct of research for learning improvement. Research report writing and 
presenting. Exchange of practicum knowledge and experiences in a seminar to analyze 
and solve the problems and obstacles. Taking other teachers responsibilities as assigned.  
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 2.2)   วิชาเอก     78    หน่วยกิต 
          2.2.1  วิชาเอกบังคับ   68    หนวยกิต  
 

1531207 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Linguistics 

       3(1-2-3) 

                      Investigation of nature, functions and roles of human language 
including language variation in terms of social role relationship. Language changes and 
the factors of the change. Study the core areas of linguistics: phonology, morphology, 
syntax, semantics, language acquisition and language learning.  
 

1532201 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
English Phonetics 

  3(2-2-5) 

                       Introduction to English pronunciation principles: organ of speech and 
manner of articulation (consonants and vowels), symbols and transcription. Various ways 
to English pronunciation: word stress, sentence stress, rhythm and intonation. 
Paralinguistic features of language. A practice of speech sound production with an 
emphasis on English problem sounds for Thai speakers. 
 

1533108 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 
English Syntax  

2(1-2-3) 

                       A morphological analysis based on word formation, classification of words, 
word ordering, syntactic analysis, simple sentence structure of English, based on linguistics 
theory. 
 

1542214 การเขียนเชิงวิชาการ 
Academic Writing 

2(1-2-3) 

                      Prerequisite: English Essay Writing (1552118) 
                      Development of 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. Improve students’ skills ingenerating 
ideas, drafting, and proof-reading with the emphasis on paragraph and essay writing, basic 
research skills. And forms of scholarly citation. 
 

1551101 การฟังและพูด 1 
Listening and Speaking 1 

2(1-2-3) 

                         Practice in communicative English using dialogues, role-plays and extended 
discourse appropriate to everyday situtions, making use of communicative games and 
activities. 
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1551102 การฟังและพูด 2  
Listening and Speaking 2 

2(1-2-3) 

                        Prerequisite: Listening and Speaking 1 (1551101) 
                        Giving and receiving information about conditions or situations commonly 
occourring in everyday life, particularly in professional and job-related situations. 
 

 

1551107 กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ                                                      
English Reading Strategies  

3(3-0-6) 

                      A study of advance reading strategies to improve reading comprehension. 
Application of tactics such as concept mapping, brainstorming, note taking, etc. to facilitate 
critical, reflective, logical and creative skills while reading texts. 
 

1551108 รูปแบบและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 1  
Forms and Use of  Modern English 1 

2(1-2-3) 

                       Review    and    practice    in    applying    basic    grammar    to    read  
and    write  sentences  in  a  variety  of  contexts. 
 

1551109 รูปแบบและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่  2 
Forms and Use of Modern English 2 

2(1-2-3) 

                        Prerequisite: Forms and  Usages of Modern English 1 (1551108) 
                        An  expansion  of  grammar  through  contexts  with  an  emphasis  on  
reading  and writing more complex sentences. 
 

1552102 การเขียนอนุเฉท  
Paragraph Writing 

2(1-2-3) 

                        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. 

 
1552118 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 

English Essay  Writing 
2(1-2-3) 

                       Prerequisite: Paragraph Writing (1552102) 
                       An introduction to the principles of writing with primary emphasis on the 
writing process, context, purpose and target audience, using flexible strategies for 
generating, revising, editing and proofreading. 
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1552123 การอ่านเชิงวิชาการ 
Critical Reading for Academic Purposes 

3(3-0-6) 

                       Prerequisite:  English Reading Strategies (1551107) 
                      Application of critical analysis and logical reasoning to interpret, analyze 
and criticize ideas encountered in academic reading. 
 

1552124 วาทการ 
Diction and Speech 
Prerequisite: Listening and Speaking 2 (1551102) 

2(1-2-3) 

                    A study of diction, articulation, speech delivery, speech rates, breathing, body  
Ianguage through story telling, news reporting and delivering speeches. 
 

1552125 การผลิตและปรับสื่อเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ  
Materials Production and Adaptation for English 
Language Teaching (ELT) 

        3(1-2-3) 

                       The   methods   for   adapting   textual   and   teaching   materials   for 
classroom application. Teaching materials design and evaluation for English classes. 
 
 

1552201 การแปล 1       
Translation 1 

2(1-2-3) 

                        Fundamental principles of translation; a guidance in the use and 
application of translation tools in translation process including dictionary and internet 
search; a practice in written translation of sentences and paragraphs from English into Thai  
and from Thai into English with an emphasis on analyzing differences between linguistic 
structures and socio-cultural aspects of both languages. 
 
 

1552302 วรรณคดีเบื้องต้น      
Introduction to Literature 

3(3-0-6) 

                       Basic concepts of literature including classification of literature, literary 
elements, literary devices, and literary language in various genres. 

 
 

1552320 วรรณคดีในชั้นเรียนภาษา 
Literature in Language Classroom 

3(3-0-6) 

                       Analysis of literary elements in prose and poetry, through reading samples 
of ASEAN literary works, so as to encourage language learning and develop critical thinking.   
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1552401 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ  
Socio Cultural Backgrounds of English Speaking Countries 

3(3-0-6) 

                       Sociological and  cultural  background  of  English-Speaking  Countries,  
history, aspects  of  religion,  politics, social  systems,  structures  of  families  and  other  
intimate  groups, technology, visual art and music, etc. 
 

1552505 วิธีสอนภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
Introduction to English Language Teaching 

2(1-2-3) 

                       Introduction to theory of second language acquisition, essential concepts 
of English language teaching (ELT). Emphasis on lesson planning, using of teaching materials 
and resources, integrating  ICT in language teaching managing learning and teaching and the 
basics of assessment for English language learners. 

1553117 ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดในที่ชุมชน  
English for Public Speaking 
Prerequisite: Diction and Speech  (1552124) 

2(1-2-3) 

                      A study of principles and technique for speaking in public, dealing with 
questions and situations, speech outlines, creating confidence in speaking and practicing 
English speaking in public, presentations  impromptu speeches, informative, and persuasive 
speeches. 
 

1553403 วัฒนธรรมไทยศึกษา      
Thai Cultural Studies 

3(2-2-5) 

                      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, researching and translating. 
 

 

1553507 การอ่านเพื่อพัฒนาการสอนภาษา  
Reading for Pedagogical Development 

3(3-0-6) 

                   Prerequisite: Critical Reading for Academic Purposes (1552114) 
                     The use of advanced reading skills in order to interpret professional ELT 
journals, surveys, abstract and thesis in order to develop teachers pedagogical skills. 

   

1553511 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ 
English for Academic Communication 

3(3-0-6) 

                       Advanced language skills needed to interpret and convey meaning in 
academic contexts with an emphasis on both fluency and accuracy, in order to interact 
with others in social or professional contexts. 
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1553521 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมส าหรับครูภาษาอังกฤษ  
Intercultural Communication for English Language 
Teachers 

3(3-0-6) 

                       Investigation of the concept of culture and its various levels to enable 
learners to become successful intercultural communicators in culturally diverse 
workplaces. Explore students’ perception of their own culture which is a prerequisite for 
developing intercultural awareness through many cultural awareness activities. Examine the 
role culture plays in both verbal and nonverbal communication. Develop tolerance toward 
otherness, empathy and a deeper understanding of different assumptions. values and 
beliefs. 
 
 

1553906 การวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูสอนภาษาอังกฤษ  
Research Methods for English Language Teachers 

  3(2-2-5) 

                       The  variety  of  research  designs  and  procedures in  English  teaching  
and  learning. Writing  proposals  and  hypotheses,  identifying  variables,  sampling,  
research instruments, collecting  data, analyzing  and  presenting  data,  writing  
conclusions,  discussions  and  evaluating research.  Statistics  relating  to  ELT research  
and action  research  are  also included. 
 

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

2(1-2-3) 

                      Various approaches and methods to translating different texts; 
professional and ethical standards required for professional translator; a guidance in the 
use and application of different translation tools used in the field: dictionary, internet 
search, and computer software; an intensive practice in the written translation of short 
texts from English into Thai and from Thai into English from a variety of sources including 
media, literary, commercial,  and other documents. 
 

1554903 การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ   
Seminar on English Language Teaching  

3(1-2-3) 

                       The study of topics in English Language teaching relevant to teaching 
practics; discussion of common problems and approaches for solving them. 
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 2.2.2 การสอนวิชาเอก                                     6    หน่วยกิต  

1553518 การสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ  
Teaching English Pronunciation 

2(1-2-3) 

                   Theories, methods and techniques of teaching pronunciation; selecting and 
developing instructional media; assessment, evaluation techniques; analysis of problems of 
teaching pronunciation. 
 
 

1553522 การสอนทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ 
Teaching Listening and Speaking Skills 

2(1-2-3) 

                  Theories, methods and techniques of teaching listening and speaking skills; 
selecting and developing instructional media; assessment, evaluation techniques; analysis of 
problems of teaching listening and speaking skills. 
 

1553523 การสอนทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ 
Teaching Reading and Writing Skills 

2(1-2-3) 

                   Development of strategies for ehancing critical reading and writing skills with 
emphasis on the practical application of instructional methods used in Engliah Language 
teachiry. 
 

 
 
1552502 

2.2.3 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอน                       4    หน่วยกิต 
 
วิธีสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
Approaches in Teaching English as Foreign Language 

 
 

2(1-2-3) 
 

                   Survey of different language approaches and techniques and activities that 
best facilitate language learning. Investigation of certain classroom management styles 
which include group controlling and monitoring, and pair activities like classroom language 
learning.  
 

1553105 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
Creative Writing 

2(1-2-3) 

                    Extended practice of writing with particular attention on the impact of words 
and lexical parameters. Compose specific articles, short stories, poems, and essays. 
 
 

1553519 การสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
Teaching English Grammar in Context 

2(1-2-3) 

                   Application of grammar knowledge to teaching those structures within a 
communicative framework in meaningful and authentic lessons. Design effective grammar 
teaching activities within a communicative context. 
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1553520 เทคโนโลยีเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
Technology for English Language Teaching 

2(1-2-3) 

                   Introduction to the use of technology for language classroom to make the 
lesson more conducive to learners. Demonstrate skills in teaching English using computer, 
information and communication technology. 
 
 

1553617 ภาษาอังกฤษส าหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ    
English for Specific Purposes 

2(2-0-4) 

                  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 หน่วยกิต 
 

เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ   และต้องไม่เป็น
รายวิชาในสาขาวิชาเอกนั้น 
 

    


