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1.  ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย :   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor  of  Education Program in English 
 

2.  ชื่อปริญญา 
 ช่ือเต็ม : ครุศาสตรบัณฑิต  (ภาษาอังกฤษ) 
    Bachelor  of  Education (English) 
 ช่ือยอ : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
    B.Ed. (English) 
 
1.  กลุมวิชาแกน 
ENG 1103 สัทศาสตรเพื่อการใช           3(2-2) 

 Practical English Phonetics 
  Definition of phonetics and its basic principles.  Characteristics of vowels and 
consonants, phonetic symbols, and transcription.  Transcription of words, phrases and sentences.  
Study segmental and non-segmental features.  Survey of speech sound difficulties in English for 
Thai speakers.  Practical exercises in the language laboratory are required. 
 
ENG 1201 การฟงและพูด 1    3(3-0) 

Listening and Speaking 1 
  Practice in communicative English using dialogues, role-plays and extended 
discourse appropriate to everyday situations.  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. 
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ENG 1207 การอาน 1 3(3-0) 

Reading 1 
  Basic strategies for reading efficiency at the complex sentence level, including 
embedded forms, and at the paragraph level, understanding language patterns, including the 
significance of discourse markers and word-attacked skills.  Reading for main ideas.  
Understanding how continuous texts fit together, attention and to the development of theme in 
texts, including narration, description, comparison, definition, etc.  A simplified external reading 
text is required. 
 
 
ENG 1212 การเขียน 1 3(3-0) 

Writing 1 
  A study of the production or practical forms of everyday communicative written 
language with an emphasis on the basic conversational and stylistic features of a variety of 
written forms (resume, e-applications, application forms, messages for notice board, postcards, 
programs, advertisement (OTOP), journals, letters, etc.)  Grammar will be studied within the 
context of the corresponding written forms. 
 
ENG 1216 รูปและการใชภาษาองักฤษ 1 3(3-0)  

 Forms and Usage in English 1 
  Extended review of grammar and structure in English, with particular attention 
to sentence forms, word order, subject-verb agreement, and tenses.  Application of forms and 
usage of spoken and written structures in a communication context.  Analysis of text-dialogue or 
prose with attention to the forms used.  Productive exercises with attention to syntactic accuracy 
are required. 
 
ENG 2301 วรรณคดีอังกฤษเบื้องตน 3(3-0) 

 Introduction to English Literature  
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  A general introduction to the reading of literary texts.  Basic concepts and 
terminology used in prose, poetry and drama will be discussed through readings of selected 
literary works. 
 
ENG 2401 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจาของภาษาอังกฤษ 3(3-0) 

 Sociological and Cultural Background of English-Speaking Countries 
  A study of sociological and cultural background of English-speaking countries.  
Topics include history, religion, politics, social relations, family systems, technology, the arts and 
music.  Some attention to recent trends that have affected these countries are included. 
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ENG 3219 การแปล 1 3(3-0) 
Translation 1 

  An introduction of fundamental principles of translation with a focus on 
systematic practice in translating English to Thai and Thai to English, from the level of sentences 
to short passages in various fields, including commercial literature. 
 
2.  กลุมวิชาเอก 
บังคับ 
ENG 1102 ภาษาศาสตรสาํหรับครูสอนภาษา           3(3-0) 
  Linguistics for Language Teachers 
  An overview of language and its descriptive features : language acquisition ; 
linguistic branches; sociolinguistics, psycholinguistics, and applied linguistics, relevant to the 
teaching of English.  Course content includes phonology, morphology elements of semantics.  
Emphasis on actual language use, with practical study. 
 
ENG 1202 การฟงและพูด 2 3(3-0) 

Listening and Speaking 2 
  A further practice in communicative English with an emphasis on giving and 
receiving information about conditions or situations commonly occurring in everyday life, 
particularly in professional and job-related situation : interviewing, reporting, note-taking, 
following directions, etc. 
 
ENG 1217 รูปและการใชภาษาองักฤษ 2 3(3-0)  

Forms and Usage in English 2 
  A further study of grammar / structure proceeding to more detailed work with 
texts of increasing linguistic or discourse complexity with particular attention to compound and 
complex sentences.  The emphasis is on expanding language performance in order to produce the 
required aspects of language in specific contexts. 
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ENG 2107 วากยสัมพันธอังกฤษ 1           3(3-0) 
English Syntax 1 

  An introductory study of basic English syntax.  This course aims to familiarize 
students with the categories and principal structures of the English language and to provide a 
descriptive method.  Also terminology, including some key notions in syntactic analogies. 
 
ENG 2208 การอาน 2 3(3-0) 

Reading 2 
  A focus on reading critically to differentiate fact and opinion, understand the 
development of ideas in continuous texts, and determine the opinions and attitudes of the writers.  
There should be a variety of text types including newspaper articles, advertisement, editorials, and 
critical reviews.  Interpretation of texts includes developing skills in making inferential questions. 
 
ENG 2213 การเขียน 2 3(3-0) 

Writing 2 
  A focus on the structural features of paragraph writing and the necessity for 
clarity and organization in formal paragraphs of definition, description, exemplification, 
clarification, etc.  Students will be expected to write a good topic sentence with relevant 
supporting details to express an idea or theme and organizing their writing into cohesive 
paragraphs. 
 
ENG 3108 วากยสัมพันธอังกฤษ 2 3(3-0) 

English Syntax 2 
  A further study of the English language as elements in sequence.  Continued 
study of the sentence and its constituent parts; dependent and independent clauses, identified by 
function (noun, adverbial, etc.) and types, substitutions and ellipsis.  Features of declarative, 
interrogative, imperative and exclamatory sentences.  Word order in sentences.  Clause 
embedding : limited analysis of sentences to isolate constituent clauses.   
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ENG 3209 การอาน 3 3(3-0) 
Reading 3 

  A further study of reading skills with a focus on reading documents and 
literature pertaining to the work environment as well as for further study including research 
articles in related field, conference handouts, textbooks, resource guides, academic periodical, etc.  
The tasks involve summarizing, reporting, etc. 
 
ENG 3304 รอยแกวภาษาอังกฤษ 3(3-0) 

English Prose Selections    
Pre-requisite : ENG   2301 Introduction to English Literature 

  A study of prose written in English with criteria of selection being potential 
interests or appeal to Thai learners.  Extracts from speeches, major novels, including 
contemporary novels, not necessarily accepted or canonical texts.  Developing skills for analytical 
reading while at the same time increasing reading fluency. 
 
ENG 3305 รอยกรองภาษาอังกฤษ 3(3-0) 

English Poetry Selections  
Pre-requisite : ENG   2301 Introduction to English Literature 

  A study of poetry written in English with criteria of selection being potential 
interests and appeal to Thai learners.  Selection of well-known or contemporary poems.  The 
focus is on development of poetic diction and style for further learning and making value 
judgements about individual poems. 
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เลือก 
ENG 2105 วจีวิภาค           3(3-0)  
  Morphology 
  Morphology is the study of the internal structure of words.  The course aims to 
describe the ways in which words are formed from smaller units and other words, including the 
origin and function of inflections and derivations.  The two major branches, inflectional 
morphology (the study of inflections) and lexical morphology (the study of word formation), are 
emphasized. 
 
ENG 2302 วรรณคดีสําหรับเด็ก 3(3-0) 

 Literature for Children 
  A general survey and critical study of literature for children including folklore, 
fairy tales, riddles, lullabies, nursery rhymes, children’s poetry and stories.  Study of the major 
elements of children’s literature.  A detailed study of classic and contemporary children’s 
literature is required. 
 
ENG 2513 ภาษาองักฤษเพื่อการทองเที่ยว 1 3(3-0) 
  English for Tourism 1 
  An overview of English for tourism industry, nationwide and within their own 
communities as well as internationally,  with an emphasis on the use of vocabulary and 
expressions needed in the tourism industry. 
 
ENG 2519 ภาษาองักฤษเพื่อการโรงแรม 1 3(3-0) 
  English for Hotel 1 
  A study of generalities on hotel, vocabulary and expressions required in the 
hotel business such as front office, food and beverage, restaurant and housekeeping.  
Communication with hotel guests and other English-speaking staff members in real-life 
situations. 
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ENG 3109 การเปรียบเทียบภาษาองักฤษและภาษาไทย           3(3-0) 
  Contrastive Analysis 
  A contrastive analysis of English and Thai phonology, morphology and 
grammar, with an emphasis on linguistic interferences and their pedagogical application. 
 
ENG 3205 การเรียนภาษาดวยการแสดง 3(3-0) 

Language Learning through Drama 
  A language training for students by having them act in monologues, dialogues, 
scenes, and plays.  The course stresses the potential for using drama in language teaching; speech 
improvement is the purpose.  Students will perform improvisation skits, or scenes with their peers 
as well as participate in games and activities with dramatic potential. 
 
ENG 3218 ทักษะบูรณาการ 3(3-0) 

Integrated Skills of English 
  A developing of proficiency by integrating of the four skills using the more 
advanced and complex language patterns to communicate and prepare themselves for courses in 
the higher level. 
 
ENG 3404 การอานงานดานวัฒนธรรมและศิลปะทองถิ่น      3(3-0) 

Selected Readings in Local Art and Culture 
  A focus on the informative and promotional functions of language as expressed 
by vocabulary, idioms, and the expressions used in the culture related texts including national and 
regional based topics covering areas like history, language, art, etiquette and sports.  Speaking 
and writing skills will be consolidated. 
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ENG 3901 คายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ 2(90) 
  Skill Development through English Camp 
  Language development outside the classroom in a free and relaxing atmosphere.  
Students have an opportunity to learn how to organize camps (orientation, camping, assessment 
and follow-up as well as practice), and to practice their English with native and non-native 
speakers in a natural and realistic setting. 
 
ENG 3903 การฝกประสบการณในตางประเทศ 3(250) 
  Overseas Training 
  A teaching practice or business training in accredited institutes overseas.  
Students will be immersed in the English language and the cultural aspects of the country.  At 
least four-week overseas training is required. 
 
ENG 3904 การศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ 3(250) 
  Study Visit in English Speaking Countries 
  An experience in an English speaking country.  The focus will be on attending 
English classes and experiencing cultural awareness at an accredited college or university with at 
least one hundred-hour class attendance. 
 
ENG 4114 การวิเคราะหปริจเฉท 3(3-0) 
  Discourse Analysis 
  The study of a range of texts of both written and spoken languages, to establish 
how meaning is developed at levels larger than the sentence.  Use of conjunctions, connectors and 
other discourse markers, pronouns and other reference words.  Study of inference and implication 
in text and how it is established.  Basic differences between spoken discourse, dependent on turns, 
and written discourse. 
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ENG 4222 สมรรถนะทางภาษาเพื่องานอาชีพและการศึกษาตอ 3(3-0) 
English Proficiency for Job Application and Further Study 

  A developing of language skills and techniques in interviewing and taking 
proficiency tests for job application and further study e.g. TOEIC, TOEFL and IELTS. 
 
ENG 4314 นวนิยายและสังคม 3(3-0) 
  The Novel and Society 
  A study of principles of society through realistic novels.  An improvement on 
reading, vocabulary using background studies. 
 
ENG 4702 การจัดการหองเรียนภาษาอังกฤษ 2(2-0) 

 English Classroom Management 
  A study of the language of classroom discourse leading to practical training in 
teaching an English lesson entirely through the medium of the target language for all levels: 
metalanguage techniques and questioning techniques; display and instruction and interaction; 
signaling and organization through the medium of English for class or group responses; 
controlling and monitoring group and pair work; feedback/report sessions on group work through 
the medium of English. 
 
ENG 4703 สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 2(2-0) 

Instructional Aids and Technology in English Teaching 
  A survey and analysis of instructional aids and technology in English teaching 
with an emphasis on the appropriate selection, evaluation, adaptation and development for 
classroom use. 
 
ENG 4704 การเรียนการสอนภาษาองักฤษดวยสื่อคอมพิวเตอร 2(2-0)  

Instruction of English with Computers 
  An application of computers in language teaching and learning.  Covering the 
following topics: advantages of computers, basic principles of computer: application to language 
teaching, different types of programs and software for teaching English. 
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ENG 4705 การทดสอบและการวัดผลสําหรับครูภาษา 2(2-0) 
Tests and Measurement for Language Teachers 

  A study of current developments in language testing and the role of language 
testing in the classroom: types of test construction including authentic assessment for language 
skills as well as language components.  Practical exercises in writing test items, item analysis and 
preparing tools for authentic assessment. 
 
ENG 4706 การอานเพื่อการพัฒนาการสอนภาษาองักฤษ 2(2-0) 

Reading for Pedagogical Purpose 
  An emphasis on the use of advanced reading skills in reading professional ELT 
journals, surveys, abstracts, theses, etc., which are necessary for teachers to keep up-to-date in the 
ELT field. 
 
ENG 4707 การวิจัยเบื้องตนในชั้นเรียนภาษา 3(3-0) 

Introduction to Language Classroom Research 
  An introduction of principles, observation tools, and data collection methods 
used in classroom research which concentrates on the ‘inputs’ to the classroom (the syllabus, 
teaching materials, etc.) and the ‘outputs’ from the classroom (participation, test results, etc.).  An 
individual mini-project indicating one’s understanding of the process of classroom research is 
required.  The course must be taken concurrently with English Teaching Practicum Under 
Supervision. 
 
3.  กลุมวิชาพืน้ฐานวชิาชพี 
กลุมวิชาชีพครู 
บังคับ 
FE   1106 ความเปนคร ู 3(3-0) 
  Self-actualization for Teachers 
  ความหมาย  และความสําคัญของครู  การพัฒนาจิตวิญญาณแหงความเปนครู 
แบบองครวม  สภาวะและสถานการณทางสังคม  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  และปจจัยอ่ืน ๆ     ซ่ึงมี
อิทธิพลตอคุณภาพครู  บทบาทของครูตอการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย 
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FE   3508 แหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 2(2-0) 
  Learning Resources and Local Wisdom 
  ความหมาย ความสําคัญ  ขอบขายของแหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
ประเภทของแหลงการเรียนรูที่สําคัญในทองถ่ิน โครงสรางพื้นฐานเพื่อการเรียนรูองคความรูและ
ทักษะที่สําคัญในการถายทอดความรู บทบาทของภูมิปญญาทองถ่ินในฐานะทรัพยากรการเรียนรู 
บทบาทของภูมิปญญาที่มีตอการถายทอดความรู    จุดมุงหมาย  และกระบวนการการถายทอด
ความรูในทองถ่ิน   การใชแหลงการเรียนรู  และภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อประโยชนทางการศึกษา 
 
CI   1207 หลักการศึกษาและหลักสูตร 3(3-0) 
  Principles of Education and Curriculum 
  ความหมาย  ความสําคัญ  และความมุงหมายของการศึกษา  ปรัชญาการศึกษา  
ความหมายและความสําคัญของหลักสูตร  ประเภทของหลักสูตร  องคประกอบของหลักสูตร            
และพื้นฐานในการจัดทําหลักสูตร   กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการประเมินผลหลักสูตร  
หลักการ  จุดหมาย  และโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การจัดประสบการณและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับหลักสูตร  แนวทางในการวัดผลและประเมินผลการเรียน  การเลือกใช
แหลงวิทยาการเสริมหลักสูตร    การบริหารหลักสูตร  และการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
 
CI   2303 หลักการจัดการเรียนรู 3(3-0) 
  Principles of  Learning Management 
  ความหมายและความสําคัญของการจัดการเรียนรู  ระบบการเรียนรู กระบวน     
การจัดการเรียนรู  รูปแบบ  เทคนิค  และวิธีการจัดการเรียนรู   กิจกรรมการเรียนรู     การจัดบรรยากาศ    
การเรียนรู   ส่ือการเรียนรู  การวัดผลและประเมินผล   การวางแผนการจัดการเรียนรู  
 
ETI   2101 เทคโนโลยีการศึกษา 3(3-0) 
  Educational Technology 
  ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ ประโยชน และพัฒนาการของเทคโนโลยี
การศึกษา   นวัตกรรมการศึกษา   กระบวนการสื่อความหมายและการเรียนรู   ส่ือการสอนประเภท
ตาง ๆ     การเลือก   การแสวงหา  การผลิต การใช  การพัฒนา และการเก็บรักษาสื่อการสอน การใช
แหลงทรัพยากรในทองถ่ินเพื่อการเรียนรู   การเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู 
แนวโนมของเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต 
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ER   2104 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(3-0) 
  Principles of  Learning Measurement and Evaluation 

 ความหมายและบทบาทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู  พฤติกรรมการเรียนรู
ของผูเรียน   หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู   เครื่องมือท่ีใชในการวัดผล    
การเรียนรู   ฝกปฏิบัติการวางแผนการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง   การสรางเครื่องมือชนิด
ตาง ๆ  สถิติเบื้องตนในการวัดและประเมินผลการเรียนรู     การวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือ     
การแปลความหมายจากการวัดผลการเรียนรู      การวิเคราะหปญหาและการแกปญหา    การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูในโรงเรียน 
 
ER   3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) 
  Research for Teaching and Learning Development 
  ความหมายและลักษณะของการวิจัย  วิวัฒนาการของการแสวงหาความรู 
ประโยชนความสําคัญ  และประเภทของการวิจัย     ขั้นตอนการวิจัย     จรรยาบรรณของนักวิจัย   
ฝกปฏิบัติ    การวางแผนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยมุงเนนใหสามารถทําวิจัยใน      
ช้ันเรียน  การเขียนรายงานการวิจัย   การนําเสนอผลการวิจัย    การประเมินผลงานวิจัยและการนํา
ผลการวิจัยไปใชพัฒนาการเรียนการสอน 
 
PG   1203 การประยุกตจิตวิทยาเพื่อการเรียนรู 3(3-0) 
  Applied Psychology for Learning  

 ธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา อิทธิพลของ
พันธุกรรมและสิ่งแวดลอมที่มีตอความแตกตางระหวางบุคคลในการเรียนรูของมนุษย    ทฤษฎี   
การเรียนรูและการประยุกตใช กระบวนการทางจิตวิทยาที่ทําใหเกิดการเรียนรู  ปจจัยที่สงผลตอ 
การเรียนรู      การจัดสภาพแวดลอมที่สนับสนุนให เกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ                  
และการปรับพฤติกรรมผูเรียน  
 
PG   3703 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน 3(3-0) 
  Activity Organization for Student Development 
  ความหมาย   หลักการ   ความสําคัญ   และจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรม                   
เพื่อพัฒนาผูเรียน  หลักการ  และรูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนและกิจกรรมนักเรียน     
ฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรม  และการประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน 
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EA   3305 การประกันคณุภาพการศึกษา 2(2-0)  
  Educational Quality Assurance  

 ความหมาย ความสําคัญ  จุดมุงหมายและหลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ความเปนมาของการประกันคุณภาพการศึกษา  องคกร  สถาบัน  ดานการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา   ปจจัย  ตัวช้ีวัดของ
การกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา    บทบาทของครูกับการประกันคุณภาพการศึกษา   ปญหา
และแนวโนมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของไทย 
 
SPE   3601 การศึกษาแบบเรียนรวม 2(2-0) 
  Inclusive Education 
  ความหมาย  ปรัชญา หลักการ  ประเภท  ลักษณะ  และการเรียนรูของเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ  ความหมายและความมุงหมายของการศึกษาแบบเรียนรวม   การปรับเปลี่ยน
หลักสูตร  ส่ือและกระบวนการเรียนรูเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  เทคนิคการสอนและ    
การจัดการพฤติกรรมผูเรียนในชั้นเรียนรวม   ความรวมมือระหวางโรงเรียน  ผูปกครอง และชุมชน
ในการใหบริการสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
 
เลือก 
FE   3203 การศึกษากับการพัฒนาประเทศ 2(2-0) 
  Education and  Development of the Country 
  ความสัมพันธ ระหว างการศึกษากับการพัฒนาประเทศ   การศึกษากับ                  
การเปลี่ยนแปลงของสังคม แนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ    สังคมและวัฒนธรรม 
การเมือง การปกครอง หลักการพัฒนาชุมชน การจัดโรงเรียนเพื่อพัฒนาชุมชน  ความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
 

FE   3204   กิจกรรมการศึกษาเพื่อทองถิ่น               2(2-0) 
 Educational Activity for Local  

  โครงสรางระบบการศึกษาสวนทองถ่ิน  บทบาทของคนและองคกรชุมชน 
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีทองถ่ิน    กิจกรรมและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคนและองคกร
ชุมชนและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
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FE   4901 การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา 2(2-0) 
  Independent Study in Education 
  นักศึกษาเลือกศึกษาปฏิบัติหรือทดลองเรื่องที่สนใจทางการศึกษา  โดยจัดทําเปน
โครงการภายใตการควบคุมและนิเทศจากผูสอน 
 
FE   4902 สัมมนาปญหาการศึกษา            3(3-0) 
  Seminar in Educational Problems 
  ศึกษากระบวนการจัดสัมมนาและปฏิบัตกิารสัมมนาปญหาการศึกษา 
 
CI   3201   กิจกรรมรวมหลักสูตร     2(2-0) 
  Co-curriculum Activities 

  ศึกษาเกี่ ยวกับความหมายและความมุ งหมายของกิจกรรมรวมหลักสูตร  
ความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับกิจกรรมรวมหลักสูตร  ลักษณะของผูนําและผูตาม  ตามวิถีทาง
แหงประชาธิปไตย  หลักการจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร การจัดและการบริหารกิจกรรมรวมหลักสูตร  
การประเมินผลโครงการจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร 
 
CI   3210 การพัฒนาหลกัสูตรทองถิ่น            2(2-0) 
  Curriculum Development for Local 
  ความรูทั่ วไปเกี่ ยวกับหลักสูตร   กระบวนการสรางและพัฒนาหลักสูตร              
การประเมินผลหลักสูตร   ความเปนมา    และความสําคัญของหลักสูตร       หลักการ    จุดหมาย   
โครงสรางของหลักสูตร   การจัดประสบการณและกิจกรรมที่สอดคลองกับหลักสูตร    หลักการ     
และกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถ่ิน การฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับทองถ่ิน 
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CI   3301 ทักษะและเทคนิคการสอน 2(1-2) 
  Teaching Skills and Techniques of Teaching 
  ความหมาย   ขอบขาย  และความสําคัญของทักษะและเทคนิคการสอน    ทักษะ
การนําเขาสูบทเรียน    การเราความสนใจ    การตั้งคําถาม     การใชส่ือการเรียนการสอน   
การเลาเรื่อง   การเสริมแรง   การใชกิริยาทาทางและวาจา  การใชกระดานดํา   การอธิบาย
ยกตัวอยาง   และสรุปบทเรียน   การสอนกลุมใหญ  การสอนกลุมยอย  การสอนรายบุคคล  การใช
เพลงประกอบการเรียนการสอน  บทบาทสมมติ  เทคนิคการสอนแบบมีสวนรวม  เทคนิคการสอน
โดยใชกระบวนการคิด 
 
CI   3302 การนิเทศการศึกษา 2(2-0) 
  Educational Supervision 
  ความหมาย     ความสําคัญ    และความมุงหมายของการนิเทศการศึกษา  ขอบขาย
ของการนิเทศการศึกษา       หลักและเทคนิควิธีการนิเทศการศึกษา     การพัฒนาการเรียนการสอน     
การนิเทศการสอน      การนิเทศภายใน 
 
CI   4601 ทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร            3(2-2) 
  Teaching Skills for Science Teachers 
  วิเคราะหคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูวิทยาศาสตร ทักษะสําคัญ และจําเปน
สําหรับครูวิทยาศาสตร   ความสําคัญของทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร     ฝกทักษะในการจัด
กิจกรรมโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กิจกรรมวิทยาศาสตรเชิงเทคโนโลยี   โครงงาน
วิทยาศาสตร    การออกแบบและการสรางสื่อการสอนวิทยาศาสตร     การจัดกิจกรรมคาย
วิทยาศาสตร การสรางขอสอบและการใชขอสอบ   ทักษะการใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน   ทักษะอื่น ๆ 
ที่จําเปน   การประเมินทักษะและแนวทางพัฒนาทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร 
 
ETI   1204 การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา 2(2-0) 
          Utilization of Mass Media in Education  
          ศึกษาความสําคัญของสื่อมวลชนที่มีตอการจัดการศึกษา หลักการและวิธีการใช
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ส่ิงพิมพ หนังสือพิมพ ภาพยนตร เครือขายขอมูลสากล และส่ือสาร
สารสนเทศในรูปแบบอื่นเพื่อการศึกษา การใชและเลือกรับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ      
การเรียนรู   การวิเคราะหขาวสารเพื่อการเรียนรู  
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ETI 3301 การผลิตวัสดุกราฟก 3(2-2) 
          Production of Graphic Materials  
  ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ ทฤษฎีและหลักการออกแบบวัสดุกราฟก วัสดุ
อุปกรณ และเครื่องมือในการผลิตวัสดุกราฟก การประดษิฐตัวอักษร การสรางภาพ หลักการผลิต 
การใชและการเก็บรักษาวัสดุกราฟก  ฝกปฏิบัติการเขยีน การประดิษฐ การสรางภาพและอักษร          
เพื่อนํามาใชในการเรียนการสอน 
 
ETI   4101 การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล 2(2-0) 
          Telecommunications and Distance Learning  
  แนวคิดใหมในการจัดการศึกษาสําหรับมวลชน (Mass Education) การศึกษาตาม
อัธยาศัย การจัดการศึกษาโดยผานระบบสื่อทางไกลในรูปแบบตาง ๆ การใชเครือขายสากล 
(Internet) ในการสืบคน การติดตอส่ือสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนาเว็บไซดเพื่อ         
การเรียนการสอน การสงและการดาวนโหลดขอมูลเทคโนโลยีสําหรับการศึกษาทางไกล 
 
ER   4105 การวิเคราะหและประเมินโครงการทางการศึกษา 2(2-0) 
  Project Analysis and Project Evaluation in Education 
  องคประกอบที่ สําคัญของโครงการและการเขียนโครงการทางการศึกษา           
วงจรการวางแผนโครงการ (Project Cycle) การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility 
Study)  รูปแบบและกระบวนการประเมินโครงการ  เทคนิคการควบคุม และการติดตามงานและ
โครงการ  
 
PG   2301 มนุษยสัมพันธสําหรับครู 2(2-0) 
  Human Relations for Teachers 
  ความหมาย และความสําคัญของมนุษยสัมพันธสําหรับครู  หลักการ  องคประกอบ  
กระบวนและเทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสรางมนุษย
สัมพันธในโรงเรียนและชุมชน  การประเมินมนุษยสัมพันธสําหรับครู  เนนการฝกปฏิบัติสราง
มนุษยสัมพันธ   เพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรูที่ดีและเสริมสรางสัมพันธภาพแหงการชวยเหลือ
นักเรียน 
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PG   3101 ความคิดสรางสรรค                         2(2-0) 
  Creative Thinking 
  ความหมาย  ขอบขาย  ประเภท   ประโยชนของความคิดสรางสรรค      ลักษณะ
เด็กที่มีความคิดสรางสรรค เทคนิคและทักษะสําหรับครูในการพัฒนาความคิดสรางสรรค บทบาท
ของพอแมและครอบครัวกับการสงเสริมความคิดสรางสรรค      การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและ    
การประเมินความคิดสรางสรรค 
 
PG   3302 ทฤษฎีและปฏบิัติการทางจติวิทยาสังคม   2(2-0) 
  Theories and Practice in Social Psychology 
  ความหมาย    ความสําคัญ   ประโยชนของจิตวิทยาสังคม กลุมและกระบวน       
การกลุม  กระบวนการสังคมประกฤติ ปฏิบัติการทางจิตวิทยา บทบาท และการคลอยตาม                  
(เนนบทบาทของผูบริหาร ครู นักเรียน)   จิตวิทยาสําหรับการบริหารโรงเรียน การสื่อความหมาย
และการรับรูทางสังคม  เจตคติและการยอมรับนวัตกรรม  การสรางกําลังใจในการทํางานใหสําเร็จ   
แรงจูงใจในทางสังคม  การรวมมือ     การแขงขัน   การแกปญหาความขัดแยง   ความเปนผูนํา    
การนําความรูทางจิตวิทยาสังคมไปใชในการเรียนการสอน  
 
PG   3501     จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน                     3(3-0) 
  Adolescence Guidance Psychology 
  วัยรุนและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุน พัฒนาการดานตาง ๆ ของวัยรุน    ปจจัยที่
สงผลตอพัฒนาการ   ปญหาเฉพาะวัย  บทบาทของครูกับการแนะแนวเด็กวัยรุนในโรงเรียน          
การจัดบริการแนะแนวเพื่อปองกัน    แกไขปญหา  และตอบสนองความตองการของวัยรุนดาน
การศึกษา  อาชีพ  สังคม สวนตัว แนวทางการพัฒนา    ความสามารถและศักยภาพของวัยรุนโดยใช
กระบวนการแนะแนว 

 
PG   3502      จิตวิทยาการแนะแนว                      2(2-0) 
  Guidance Psychology 
  ความหมาย   ความสําคัญ   ปรัชญาและหลักการแนะแนว    ประเภทของการแนะแนว  
บริหารแนะแนวที่จัดขึ้นในสถานศึกษา   การบริหารงานและการประเมินผลการจัดบริการแนะแนว 
คุณสมบัติและจรรยาบรรณของครูแนะแนว   กลไกความสําเร็จของการแนะแนว     การใช
กระบวนการแนะแนวเพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพของผูเรียน 
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PG   3603 เคร่ืองมือและเทคนิคการแนะแนว 2(2-0) 
  Tools and Techniques in Guidance 
  หลักการสรางและใชเครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว  ประเภทของเครื่องมือ
และเทคนิคการแนะแนว     การรวบรวมเครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว   ทั้งที่เปนแบบทดสอบ
และไมใชแบบทดสอบ การปรับเครื่องมือที่เปนแบบทดสอบสําหรับนําออกใช การทดลองใช
เครื่องมือและเทคนิคการแนะแนวกับนักเรียน 
 
EA   1101  หลักการบริหารการศึกษา  2(2-0) 
  Principles of Educational Administration 
  ศึกษาความหมายการบริหารการศึกษา  แนวคิดและทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับ      
การบริหารการศึกษา  กระบวนการบริหารการศึกษา  ระบบบริหารการศึกษา  การจัดระบบภายใน
หนวยงานทางการศึกษา  มนุษยสัมพันธในการบริหาร ภาวะผูนํากับการบริหารการประชาสัมพันธ
หนวยงานทางการศึกษา   การนิเทศการศึกษา   การพัฒนาหลักสูตร  ปญหาตาง  ๆ และวิธีการ
แกปญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของไทย 
 
EA   1102  ภาวะผูนาํ               2(2-0)  
  Leadership 
  ความหมายและความสําคัญของผูนํา     แบบของผูนํา     บทบาทหนาที่ของผูนํา
คุณลักษณะของผูนําที่ดี  การเสริมสรางภาวะผูนํา  จิตวิทยาผูนํา  การพัฒนาความสรางสรรค       
ของผูนํา  ผูนํากับการตัดสินใจ  ฝกทักษะการเปนผูนํา 
 
EA   2104  คุณธรรมสําหรับผูบริหาร   2(2-0) 
  Ethics for Administrators                
  ความหมายและความสําคัญของคุณธรรมสําหรับผูบริหาร  บทบาทหนาที่ 
คุณธรรมความรับผิดชอบ จรรยาบรรณและคุณธรรมสําหรับผูบริหาร ปญหาเกี่ยวกับคุณธรรมของ
ผูบริหาร  การสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมและคานิยมในการทํางาน  ผลการศึกษาเกี่ยวของกับ
คุณธรรมสําหรับผูบริหาร 
 
 
 



  
56 

EA   3101  ธุรกิจการศึกษา 2(2-0) 
  Educational Business                   
  ศึกษาความหมาย   ขอบขาย   ประเภทและประโยชนของธุรกิจการศึกษา
วิวัฒนาการของธุรกิจการศึกษา     ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐกิจการศึกษา  การใชประโยชนจาก
สถิติทางการศึกษา  การระดมทรัพยากรมาใชในการจัดการศึกษา  ความสัมพันธระหวางการศึกษา
กับธุรกิจ  การบริหารและการจัดการทางธุรกิจศึกษาในโรงเรียน  ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา             
การสรางเสริมฐานะของโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  การจัดโครงการที่มีคุณคาทางการศึกษา     
การควบคุม   การดําเนินการประเมินผลและติดตามผลการจัดการศึกษา  การศึกษาผลงานและ
ปญหาเกี่ยวกับธุรกิจดานการศึกษา 
 
EA   4301  การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสด ุ        2(2-0) 
  Executive Fiscal and Commodity Administration 
  ความหมาย ความสําคัญ และขอบขายของงานธุรการ การเงิน และพัสดุ   แนวคิด
และหลักการเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ ระเบียบ และการปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ธุรการ การเงินและพัสดุ 
 
EC   1102 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเดก็ปฐมวัย 3(3-0) 
  Child Care and Child Development 
  ศึกษาถึงความสัมพันธของพอแม  สมาชิกในครอบครัว  และรูปแบบการอบรม
เล้ียงดูที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการเด็กปฐมวัย  หลักการและวิธีอบรม   การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงนิสัย   
และสงเสริมใหเด็กสามารถพัฒนาและปรับตนเองดวย      มีความเชื่อมั่นในการที่จะอยูรวมกับผูอ่ืนได 
 
EC   2101 การศึกษาปฐมวัย 2(2-0) 
  Pre-school  Education 
  ความหมาย จุดมุงหมาย และนโยบายของการอนุบาลศึกษา  แนวคิดและทฤษฎี
ของนักการศึกษาที่มีอิทธิพลตอการจัดการอนุบาลศึกษา     ประวัติความเปนมาของการอนุบาล
ศึกษาของตางประเทศ   ประวัติความเปนมาของการอนุบาล      การศึกษาไทยและรูปแบบ           
การจัดการอนุบาลไทย    หนวยงานที่จัดลักษณะการดําเนินงานและความเคลื่อนไหวทางการ
อนุบาลศึกษา      นวัตกรรมทางการอนุบาลศึกษาของไทยและตางประเทศ 
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EC   3501 การแนะแนวผูปกครองเด็กปฐมวัย 2(2-0) 
  Parents  Guidance for Pre-school  Children 
  ความหมายและความสําคัญของการแนะแนว  ความสัมพันธระหวางการแนะแนว
กับการศึกษา  สภาพสังคมไทยกับความจําเปนตองมีการแนะแนวผูปกครอง  ธรรมชาติของ 
เด็กปฐมวัยตอบทบาทหนาที่ของผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาการทางกาย  อารมณ  สังคมและ
สติปญญา ความรวมมือ ประสานสัมพันธที่ดีระหวางบานกับโรงเรียน  ยุทธวิธีการจัดกิจกรรม 
แนะแนวผูปกครองเด็กปฐมวัยในเขตเมืองและชนบท 
 
EC   4501 การใหการศึกษาแกผูปกครองเด็กปฐมวัย 2(2-0) 
  Education for Parents of Pre-school Children 
  ความสําคัญของพอแม   ผูปกครองตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย   ความจําเปนที่จะตอง
ใหการศึกษาแกพอแม   หลักการและแนวคิดในการจัดการศึกษาแกพอแมและการใหความรวมมือ
กับองคกรในชุมชน  เพื่อประสานงานการใหความรูดานการพัฒนาเด็กแกพอแม 
 
4. กลุมวิชาปฏบิัติการและฝกประสบการณวิชาชพี    
GED  3801 การศึกษาและการมีสวนรวมในสถานศึกษา 1(60) 
  Study   and  Participation   in  School 
  ศึกษา   สังเกตเกี่ยวกับธรรมชาติ   และพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน การบริหาร
จัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาโดยมีสวนรวมในสถานศึกษาอยางนอย           
2  สัปดาห 
 
CI 4641 วิธีสอนภาษาองักฤษ 1 2(1-2) 

Methods   of  Teaching  English  Language  1  
  ศึกษาหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรภาษาอังกฤษในระดับชวงชั้นที่ 1 – 2  การ
วิเคราะหหลักสูตร  หลักการจัดประสบการณเพื่อใหเกิดการเรียนรู   การใชทรัพยากรในทองถ่ินให
เหมาะสมกับการจัดการเรียนรูรูปแบบตาง ๆ  ทักษะการผลิตและการใชส่ือ  อุปกรณและเครื่องมือ
พื้นฐานในการจัดการเรียนรู    การทดลองสอนในชั้นเรียน 
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CI 4642 วิธีสอนภาษาองักฤษ  2 2(1-2) 
Methods  of  Teaching   English  Language 2 

  ศึกษาหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรภาษาอังกฤษในระดับชวงชั้นที่ 3 – 4  การ
วิเคราะหหลักสูตร    หลักการจัดประสบการณเพื่อใหเกิดการเรียนรู   การใชทรัพยากรในทองถ่ินให
เหมาะสมกับการจัดการเรียนรูรูปแบบตาง ๆ  ทักษะการผลิตและการใชส่ือ  อุปกรณและเครื่องมือ
พื้นฐานในการจัดการเรียนรู   การทดลองสอนในชั้นเรียน 

 
CI   4801 การทดลองสอน  1    1(60) 
  Teaching Practice   1 
  วางแผนและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  วิเคราะห อภิปราย  แผนการจัดการ
เรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูของแตละสาขาวิชาในระดับชวงชั้นที่ 1 - 2        แลวนําไปทดลองใช
ในสถานศึกษาอยางนอย 2  สัปดาหและนํามาปรับปรุงแกไขภายใตการนิเทศของผูทรงคุณวุฒิดาน
วิชาชีพครู 
หมายเหต ุ 1.  สําหรับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยัใหใชคําอธิบายรายวิชาดังนี ้
    ฝกการสอนระดับการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบตาง ๆ  ทดลองสอนใน 

  ช้ันเรียนและแหลงฝกประสบการณ  ทดลองสอนระดับการศึกษาปฐมวัยของรัฐ 
  หรือเอกชนที่จดัการศึกษาสําหรับเด็กกลุมอายุ 0 - 3 ป หรือ  3 - 6  ป 

  2.  สําหรับสาขาวิชาการประถมศึกษา ใหเนนรายวิชาเอกเลือกรายวิชาที่หนึ่ง 
  3.  สําหรับสาขาวิชาการศึกษาพิเศษใหทําการทดลองสอนในโรงเรียนที่มี    
    การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
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CI   4802 การทดลองสอน  2 1(60) 
  Teaching Practice 2 
  วางแผนและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  วิเคราะห  อภิปราย  แผนการจัดการ
เรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูของแตละสาขาวิชาในระดับชวงชั้นที่ 3 – 4   แลวนําไปทดลองใชใน
สถานศึกษาอยางนอย 2  สัปดาหและนํามาปรับปรุงแกไขภายใต การนิเทศของผูทรงคุณวุฒิดาน
วิชาชีพครู 
หมายเหตุ      1.  สําหรับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยใหใชคําอธิบายรายวิชาดังนี้ 
    ฝกการสอนระดับการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบตาง ๆ ตอจากการทดลองสอน 1     
    ทดลองสอนในชั้นเรียนและแหลงฝกประสบการณ  ทดลองสอนระดับ   
        การศึกษาปฐมวัยของรัฐหรือเอกชนที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กกลุมอายุ 0 - 3 ป  
        หรือ  3 - 6  ป 
  2. สําหรับสาขาวิชาการประถมศึกษา ใหทดลองสอนในชวงชั้นที่ 1 -  2 และ 

     เนนรายวิชาเอกเลือกรายวิชาที่สอง 
  3.  สําหรับสาขาวชิาการศกึษาพเิศษ ใหทดลองสอนในโรงเรียนการศกึษาพเิศษ 
 
GED  5801 การปฏิบตัิการวิชาชพีครู  1      5(450)                           
   Teaching  Professional  Externship 1 
   ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตามชวงชั้นและสาขาวิชา บันทึกผลการปฏิบัติงานครู
ตามขอบขายของงานในสถานศึกษา  ฝกแกปญหา   ประเมินผล  และพัฒนาการเรียนการสอนของ
ตนเอง 
 
GED  5802 การปฏิบตัิการวิชาชพีครู  2              5(450)                           
  Teaching  Professional  Externship  2 
  ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตอเนื่องจากการปฏิบัติการวิชาชีพครู 1  นําปญหาหรือ
ความตองการในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนมาวางแผนและดําเนินการแกไขและการพัฒนา
อยางเปนระบบโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน   สรุป  และรายงานผลการปฏิบัติงานอยางเปน
ระบบ 
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