หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรปรับปรุง) ฉบับป พ.ศ. 2547
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
1. ชื่อหลักสูตร
1.1 ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1.2 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in English
2. ชื่อปริญญา
2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (English)
2.2 ชื่อยอภาษาไทย : ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อยอภาษาอังกฤษ : B.Ed. (English)
3. หนวยงานรับผิดชอบ
3.1 สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
3.2 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. ปณิธาน ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 ปณิธานของคณะศึกษาศาสตร
คณะศึ กษาศาสตร มุงผลิตบัณ ฑิต ใหเ ปน ผูรอบรู และลึก ซึ้ง ในศิลปวิ ท ยาการ มีทัก ษะและสามารถ
ประยุกตศิลปวิทยาการสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จรรยา และศรัทธาในอาชีพ ในฐานะผูที่จะเปน
บุคลากรทางการศึกษา และสมาชิกที่ดีของสังคมไทย
4.2 ปรัชญาของหลักสูตร
สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศมุงใหการศึกษาและพัฒนาบุคลากรดานการสอนภาษาตางประเทศ
และการอบรม คุณธรรม ความคิด กลวิธีในการสอนและการอบรม มีความรับผิดชอบ เห็นการณไกลในการ
ประกอบสั ม มาชี พ ด า นการสอนภาษาตา งประเทศ และสามารถปรับปรุง เนื้ อ หาวิช าการสอนใหส อดคลองกั บ
แผนพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และสภาพปญหาของสังคมไทย
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4.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
4.3.1 วัตถุประสงคทั่วไป : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถดานภาษาอังกฤษ
มี
ความสามารถในการถายทอดความรูภาษาอังกฤษ การผลิตสื่อการสอน การประเมินผล การวิจัยใน ชั้นเรียน รวมทั้ง
สามารถนําความรูไปใชและหาความรูใหมไดดวยตนเอง
4.3.2 วัตถุประสงคเฉพาะ
1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีทักษะการใชภาษาอังกฤษในการฟง พูด อาน และเขียนไดอยาง
คลองแคลวและถูกตอง
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการใชภาษาอังกฤษไดแก ความรูด าน
ภาษาศาสตร วรรณคดี วัฒนธรรมของเจาของภาษา
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูดานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การผลิตสื่อ การวัดการ
ประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน และการใชเทคโนโลยี
เพื่อการคนควาอยางมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มคี ุณธรรม จรรยาและศรัทธาในอาชีพ มีความสามารถในการนําความรูไป
ประยุกตสอนในชั้นเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
5. กําหนดการเปดสอน
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2547
6. คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
6.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการ
เทียบเทา
6.2 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
7.1 คัดเลือกจากผูสมัครผานระบบการสอบคัดเลือกในสถานอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาโดยใชคะแนนสอบวัดความรูและการสัมภาษณ
7.2 คัดเลือกจากผูสมัครสอบโควตาพิเศษของมหาวิทยาลัยศิลปากร
7.3 มหาวิทยาลัยศิลปากรคัดเลือกโดยตรง
7.4 คัดเลือกจากหนวยงานหรือองคกรอื่นที่มีความรวมมือกับมหาวิทยาลัย
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8. ระบบการศึกษา
8.1 การจัดการศึกษาใชระบบหนวยกิตทวิภาค
8.2 การคิดหนวยกิต
8.2.1 รายวิชาบรรยาย 1 หนวยกิตเทากับ 1 คาบตอสัปดาห
8.2.2 รายวิชาฝกหรือปฏิบัติ 1 หนวยกิตเทากับ 2 หรือ 3 คาบตอสัปดาห
8.2.3 รายวิชาฝกงาน 1 หนวยกิต เทากับ 3 – 6 คาบตอสัปดาห
ในแตละรายวิชากําหนดเกณฑในการกําหนดคาของหนวยกิตจากจํานวนบรรยาย (บ) คาบปฏิบัติ
(ป) และคาบที่นักศึกษาตองศึกษาตนเองนอกเวลาเรียน (น) ตอ 1 สัปดาหและหารดวยดวย 3 ซึ่งมีวิธีคิดดังนี้
จํานวนหนวยกิต = บ+ป+น
3
การเขียนหนวยกิตในรายวิชาตางๆ ประกอบดวยตัวเลข สี่ตัวคือ
1. เลขตัวแรกอยูนอกวงเล็บเปนจํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้น
2. เลขตัวที่สอง สามและสี่ อยูในวงเล็บ บอกโดย
2.1 ตัวที่สองบอกจํานวนคาบบรรยาย/อภิปราย ตอ สัปดาห ตอ ภาคการศึกษา
2.2 ตัวที่สามบอกจํานวนคาบปฎิบัติ ตอ สัปดาห ตอ ภาคการศึกษา
2.3 ตัวที่สี่บอกจํานวนคาบศึกษานอกเวลา ตอสัปดาห ตอภาคการศึกษา เชน 2 (2-0-4) เลข
2 นอกวงเล็บหมายถึงจํานวนหนวยกิต ตัวเลขในวงเล็บ เลข 2 หมายถึง จํานวนคาบ
บรรยาย เลข 0 หมายถึงจํานวน คาบปฏิบัติและเลข 4 หมายถึงจํานวนคาบที่นักศึกษา
ตองศึกษาดวยตนเอง นอกเวลาเรียน
9. ระยะเวลาการศึกษา
9.1 ระยะเวลาการศึกษาตามปกติหลักสูตร 5 ปการศึกษา
9.2 ระยะเวลาที่ใหศึกษาไดอยางมากไมเกิน 10 ปการศึกษา
10. การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนเรียนใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
พ.ศ. 2537 และ/หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง โดยนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต
และไมเกิน 22 หนวยกิต ในภาคการศึกษาปกติ สวนในภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอนลงทะเบียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต
ยกเวนกรณีที่นักศึกษาเหลือจํานวนหนวยกิตตาม หลักสูตรนอยกวา 12 หนวยกิต ใหลงทะเบียนเรียนไดตาม
จํานวนหนวยกิตที่เหลือ
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11. การวัดผลการเทียบโอนและการสําเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผลการศึกษา
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2537 และ/
หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง
11.2 การเทียบโอน
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2537 และ /
หรือ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง
11.3 การสําเร็จการศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ป ตองรวมไดหนวยกิตสะสม
ไมนอยกวา 170 หนวยกิต และไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00

12. อาจารยผสู อน

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทาง
วิชาการ

อาจารยกาญจนา
สุจิต

คุณวุฒิ การศึกษา

ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศษ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานทางวิชาการ

วิจัย
- การติดตามผลและแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตร และการจัดการ
เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา.
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2545.
ผูชวยศาสตราจารย อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
บทความ
จุ
ฬ
าลงกรณ
ม
หาวิ
ท
ยาลั
ย
ดร. กุลยา
ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) - “การสอนอานแนว DRTA” สาร
เบญจกาญจน
พัฒนาหลักสูตร ปที่ 14 อันดับที่ 120
เกียรตินยิ มอันดับ 2)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มกราคม – มีนาคม 2538.
M.A. (Teaching English)
- “แนวการสอนอาน Sustained
Portland State University,
Silent Reading “ Ed.Radio.
U.S.A.
Ed.D. (Higher Education)
มหาวิทยาลัย
Oklahoma State University,
ศิลปากร, 2546.
U.S.A.

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง /สัปดาห/ป
การศึกษา)
ปจจุบัน หลักสูตร
ใหม
8-9
10-12
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10-12
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ผูชวยศาสตราจารย
ดร. กุลยา
เบญจกาญจน

วิจัย
- การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลในการ
อานภาษาอังกฤษโดยการสอนเสริม
และไมเสริมพืน้ ภูมิความรู
นครปฐม : สถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2535.
- สภาวะการทํางานและการติดตาม
ผลบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร นครปฐม : สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2541.
(ผูวิจยั รวม)
- การพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อ
สงเสริมคุณลักษณะ เกง ดี มีสุข
กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย, 2545. (ผูวิจัย
รวม)
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ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทาง
วิชาการ

อาจารยชัยวัฒน
แกวพันงาม

คุณวุฒิ การศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

- ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
เกียรตินยิ มอันดับ 1
มหาวิทยาลัยศิลปากร
- M.A. (Applied Linguistics)
International Programme
Mahidol University

บทความ
- “ Corpus-Based Analysis:
Guidelines for Getting Practical
Language Input in Materials
Development ”. Studies in
Language and Language Teaching,
2002.
บทความ
- “CALL:An Overview” Silpakorn
University International Journal,
Vol.1, No.1, 2000.
ตํารา
- การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษา
ตางประเทศ. (นครปฐม : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534).
- การออกแบบงานวิจยั สาขา
ภาษาศาสตรประยุกต. นครปฐม :
โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิปากร. 2534.
- English for Education Students.
นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545.
(ผูแตงรวม)
วิจัย
- การพัฒนามัลติมีเดียคอมพิวเตอร
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ. นครปฐม
: คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2545. (วิจยั รวม)

ผูชวยศาสตราจารย กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ดร. บํารุง โตรัตน (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ พิษณุโลก
Dip. (TESOL) (Hons)
Regional Language Center
(RELC), Republic of
Singapore
ศศ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
M.A. (Applied Linguistics)
National University of
Singapore, Republic of
Singapore
Ph.D. (Reading and
Language Studies)
Southern lllinois University
at Carbondale, lllinois,
U.S.A.

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง /สัปดาห/ป
การศึกษา)
ปจจุบัน หลักสูตร
ใหม
10
10-12

8

10-12
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ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทาง
วิชาการ

รองศาสตราจารย
ดร. วิสาข จัติวัตร

คุณวุฒิ การศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Ph.D. (Curriculum &
Instruction)
University of Missouri,
Columbia, U.S.A.

เอกสารประกอบการสอน
- การศึกษาผลงานของนักเขียนบาง
คน. นครปฐม : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2528.
เอกสารคําสอน
- การนิเทศการสอนภาษาอังกฤษ.
นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2543.
ตํารา
การสอนอานภาษาอังกฤษ
(นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2541).
วิจัย
- สภาพความพรอมของหนวยงาน
ทางการศึกษาตอการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ.
กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ,
2541.
(ผูวิจยั รวม)
- การติดตามผลและแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน.
นครปฐม: คณะศึกษาศาสตร, 2545.
(ผูวิจยั รวม)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง /สัปดาห/ป
การศึกษา)
ปจจุบัน หลักสูตร
ใหม
8
10-12
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ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ การศึกษา

ผูชวยศาสตราจารย ค.บ. (การสอน
ศิลป ภาคสุวรรณ ภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Cert.Teaching Eng.
University of Stirling
M,A. (Adult Education)
University of Hull,
England
Dip.Education
University of Tsukuba,
Japan

ผลงานทางวิชาการ

บทความ
- “เรียนภาษาอังกฤษจาก
ประสบการณ.”
นิตยสารวราห. โรงพิมพกรุงเทพฯ,
กรุงเทพ, 2526.
- “เปรียบเทียบการฝกหัดครูในประเทศ
ไทยญี่ปุน.” วารสารพัฒนาหลักสูตร.
โรงพิมพกระทรวงศึกษาธิการ,
กรุงเทพฯ,
2532.
วิจัย
การติดตามผลบัณฑิตสาขาวิชาการ
สอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2527,2538.
ตํารา
- 466 221 English Language
Laboratory I. (คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542).
- 466 422 English for graduate
Students in Education.
(คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร,
2544).

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง /สัปดาห/ป
การศึกษา)
ปจจุบัน หลักสูตร
ใหม
8
10-12
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ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ การศึกษา

ผูชวยศาสตราจารย ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ดร.เสงี่ยม โตรัตน (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยสงขลานคริน
ทร
(ปตตานี)
ศศ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ร
บางเขน กรุงเทพฯ
Cert. in TEFL Flinders
University, Adelaide,
Australia
Ph.D (Reading &
Language Studies)
Southern Illinois
University at Carbondale,
U.S.A.

ผลงานทางวิชาการ

ตํารา
- English for Education Students.
Nakhonpathom: silpakorn University,
2003.
- การสอนภาษาอังกฤษสําหรับ
ผูเริ่มเรียน. (นครปฐม : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528).
วิจัย
- การพัฒนามัลติมีเดียภาษาอังกฤษ
วิชาการ. นครปฐม : ศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545. (วิจยั รวม)

บทความ
- ยุทธวิธีในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร. วารสารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปที่ 16 ฉบับที่ 1 หนา 93-104,
2538.
- “A Comparison of Language
Learning Strategies of That University
Students in Acquiring English
Proficiency.” A paper presented in the
Phi Delta Kappa Research’s 1994,
Southern Illinois University at
Carbondale, U.S.A, 1994.

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง /สัปดาห/ป
การศึกษา)
ปจจุบัน หลักสูตร
ใหม
8
10-12
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13. จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 5
รวม
จํานวนที่คาดวาจะ
สําเร็จการศึกษา

ป 2547
40
40
-

ป 2548
40
40
80
-

จํานวนนักศึกษา
ป 2549
ป 2550
40
40
40
40
40
40
40
120
140
-

ป 2551
40
40
40
40
40
200
40

14. สถานที่และอุปกรณการสอน
14.1 สถานที่
ใชอาคารคณะศึกษาศาสตร อาคารเรียนรวม โรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร และอาคาร 50 ป
14.2 อุปกรณการสอน
อุปกรณและครุภัณฑการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร โรงเรียนสาธิต
คณะศึกษาศาสตร และสวนกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
15. หองสมุด
สํ า นั ก หอสมุ ด กลาง มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร วิ ท ยาเขตพระราชวั ง สนามจั น ทร มี ห นั ง สื อ ด า น
ภาษาอังกฤษ จํานวนประมาณ 3,000 เลม (ภาษาไทย 500 เลม และภาษาอังกฤษ 2,500 เลม) และมีวารสารทางดาน
การสอนภาษาอังกฤษ จํานวนประมาณ 20 รายการ (วารสารภาษาไทย 5 รายการ และวารสารภาษาอังกฤษ 15
รายการ)
นอกจากนี้มีฐานขอมูลที่สามารถสืบคนได ไดแก ฐานขอมูล JSTOR ฐานขอมูล H.W. Wilson และ
ฐานขอมูลทบวงมหาวิทยาลัยรวมกับ ThaiLIS จํานวน 2 ฐานขอมูล
16. งบประมาณ
16.1 ใชงบประมาณของคณะศึกษาศาสตร
16.2 คาใชจายในการผลิตบัณฑิต 1 คน เปนจํานวนเงินประมาณ 75,000 บาทตอหลักสูตร
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17. หลักสูตร
17.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 171 หนวยกิต
17.2 โครงสรางหลักสูตร
1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวนไมนอยกวา
33
หนวยกิต
กลุมวิชามนุษยศาสตร จํานวน
9
หนวยกิต
กลุมวิชาสังคมศาสตร จํานวน
6
หนวยกิต
กลุมวิชาคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตร จํานวน 6
หนวยกิต
กลุมวิชาภาษา
จํานวน
15
หนวยกิต
จํานวนไมนอยกวา
128 หนวยกิต
2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาชีพครู
จํานวนไมนอยกวา
53
หนวยกิต
วิชาชีพครูบังคับ
จํานวน
45
หนวยกิต
วิชาชีพครูเลือก
จํานวนไมนอยกวา
8
หนวยกิต
2.2 กลุมวิชาเอก
จํานวนไมนอยกวา
75
หนวยกิต
วิชาเอกบังคับ
จํานวน
55
หนวยกิต
หนวยกิต
วิชาเอกเลือก
จํานวนไมนอยกวา
20
3 หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนไมนอยกวา
10 หนวยกิต
17.3 รายวิชา
รหัสวิชากําหนดไวเปนเลข 6 หลัก โดยแบงเลขออกเปนสองกลุม กลุมละ 3 หลัก
1. เลขสามหลักแรก เปนเลขประจําหนวยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ ดังนี้
080
มหาวิทยาลัยศิลปากร
451
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร คณะศึกษาศาสตร
455
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร คณะศึกษาศาสตร
461
ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
462
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
463
464
465
466
467

ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร
ภาควิชาพืน้ ฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธสี อน
คณะศึกษาศาสตร
สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและ
วิธีสอน คณะศึกษาศาสตร
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธสี อน
คณะศึกษาศาสตร
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468
469
470

ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน คณะศึกษาศาสตร
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
คณะศึกษาศาสตร
471
สาขาวิชาการประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
คณะศึกษาศาสตร
516
คณะวิทยาศาสตร
554
คณะเภสัชศาสตร
2. เลขสามหลักหลังเปนเลขบอกรหัสรายวิชาของสาขาวิชาภาษาอังกฤษดังนี้
เลขตัวแรก หมายถึง ระดับชั้นปที่นักศึกษาปกติควรเรียนได คือ
1 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปที่ 1
2 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปที่ 2
3 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปที่ 3
4 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปที่ 4
5 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปที่ 5 หรือระดับบัณฑิตศึกษา
ตัวที่สอง หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาหรือกลุมวิชา ดังนี้
0 คือ กลุมวิชาพื้นฐานทักษะภาษาตางประเทศ ทั้งทักษะฟง พูด อาน เขียน
1 คือ กลุมวิชาภาษาที่เนนการฟง
2 คือ กลุมวิชาภาษาที่เนนการพูด
3 คือ กลุมวิชาภาษาที่เนนการอาน
4 คือ กลุมวิชาภาษาที่เนนการเขียน
5 คือ กลุมวิชาภาษาที่เนนภาษาศาสตร
6 คือ กลุมวิชาภาษาที่เนนวรรณคดี
7 คือ กลุมวิชาภาษาที่เนนการสอน กิจกรรม การประเมินผลภาษา
8 คือ กลุมวิชาที่เสริมอาชีพภาษาอังกฤษ
ตัวที่สาม หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชา
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รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 33 หนวยกิต
กลุมวิชามนุษยศาสตร จํานวน 6 หนวยกิต
080 103 ตรรกวิทยาเบื้องตน
(Introduction to Logic)
467 261 จริยธรรมสําหรับครู
(Ethics for Teachers)
ใหเลือก 1 รายวิชาจากรายวิชาตอไปนี้
080 101 มนุษยกับการสรางสรรค
(Man and Creativity)
080 102 ปญหาทางปรัชญา
(Problems in Philosophy)
080 105 ปรัชญาพุทธศาสนา
(Buddhis in Philosophy)
080 106 พุทธศาสนาในสังคมไทยในปจจุบัน
(Buddhism in the Present Thai Society)
080 107 ดนตรีวิจักษ
(Music Appreciation)
080 114 ศิลปวิจักษ
(Art Appreciation)
080 115 ศิลปะตะวันออก
(Eastern Art)
080 116 ศิลปะตะวันตก
(Western Art)
080 117 วรรณคดีวิจักษ
(Literary Appeciation)
080 118 วรรณกรรมไทยรวมสมัย
(Contemporary Thai Literature)
080 119 อารยธรรมตะวันออก
(Eastern Civilization)
080 121 อารยธรรมตะวันตก
(Western Civilization)

2(2-0-4)
2(2-0-4)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

14
080 124 ไทยศึกษา
(Thai Studies)
080 125 สุนทรียศาสตร
(Aesthetics)
กลุมวิชาสังคมศาสตร จํานวน 6 หนวยกิต
080 127 จิตวิทยาเบื้องตน
(Introduction to Psychology)
ใหเลือกจากรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 4 หนวยกิต
080 126 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
(Man and His Environment)
080 128 จิตวิทยาพัฒนาการ
(Developmental Psychology)
080 129 สังคมวิทยาเบือ้ งตน
(Introduction to Sociology)
080 130 มานุษยวิทยาเบื้องตน
(Introduction to Anthropology)
080 133 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
(Economics in Everyday Life)
080 134 โครงสรางทางเศรษฐกิจของไทย
(Structure of Thai Economy)
080 135 กฏหมายกับสังคม
(Law and Society)
080 138 ภูมิศาสตรประเทศไทย
(Geography of Thailand)
080 139 พลศึกษา
(Physical Education)
080 140 กีฬาศึกษา
(Sport Education)
080 141 หลักนันทนาการ
(Principles of Recreation)
080 142 การอยูคายพักแรม
(Camping)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

2(2-0-4)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
2(1-2-3)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
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กลุมวิชาคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตร จํานวน 6 หนวยกิต
451 106 คณิตศาสตรในชีวติ ประจําวัน
(Mathematics in Everyday Life)
ใหเลือก 1 รายวิชาจากรายวิชาตอไปนี้
080 151 มนุษยกับวิทยาศาสตร
(Man and Science)
080 152 คณิตศาสตรทั่วไป
(General Mathematics)
080 153 วิทยาศาสตรกบั ชีวิตประจําวัน
(Science and Everyday Life)
080 156 มลพิษสิ่งแวดลอม
(Environmental Pollution)
516 272 การอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม
(Natural Environment and Cultural Heritage Conservation)
554 101 สมุนไพรพื้นฐาน
(Herbal Medicines)
554 102 ความรูเรื่องยา
(Drug Education)
554 104 อาหารเพื่อสุขภาพ
(Food for Health)
กลุมวิชาภาษา จํานวน 15 หนวยกิต
080 176 ภาษากับการสื่อสาร
(Language and Communication)
080 177 ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
080 178 ภาษาอังกฤษ 2
(English II)
466 221 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1
(English for Academic Purposes I)
466 222 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2
(English for Academic Purposes II)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 127 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพครู จํานวนไมนอยกวา 53 หนวยกิต
2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ จํานวน 45 หนวยกิต
1) วิชาพื้นฐานการศึกษา หลักการศึกษา และปรัชญาการศึกษา (5 หนวยกิต)
461 101 หลักและระบบการจัดการศึกษา
2(2-0-4)
(Principles and Systems of Educational Management)
464 211 ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Philosophy and Concepts in Education)
2) วิชาหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (3 หนวยกิต)
462 201 การพัฒนาหลักสูตร
(Curriculum Development)
462
462
465
466
466

3(2-2-5)

3) วิชาวิธีสอน ศาสตรการสอน และการฝกประสบการณวิชาชีพ (18 หนวยกิต)
200 การฝกประสบการณวิชาชีพครู
2(1-2-3)
(Experience for Teachers)
202 วิธีสอนทั่วไป
2(2-0-4)
(Methods of Teaching)
251 วาทการสําหรับครู
2(1-2-3)
(Speech for Teachers)
501 การฝกปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ 1
6(0-12-6)
(English Teaching Practice I)
502 การฝกปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ 2
6(0-12-6)
(English Teaching Practice II)

4) วิชาจิตวิทยา (7 หนวยกิต)
463 101 จิตวิทยาการศึกษา
(Educational Psychology)
463 201 การแนะแนวเบื้องตน
(Introduction to Guidance)
463 202 การศึกษาพิเศษเบื้องตน
(Introduction to Special Education)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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5) วิชาเทคโนโลยีการศึกษา (5 หนวยกิต)
468 101 สื่อการศึกษาเบื้องตน
(Introduction to Educational Media)
468 102 คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
(Computer in Education)
6) วิชาการวัดและประเมินผล (3 หนวยกิต)
464 230 การวัดและประเมินผลการศึกษา
(Educational Measurement and Evaluation)
7) วิชาการวิจัย (4 หนวยกิต)
464 340 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
(Statistics for Research in Education)
464 350 การวิจัยในชั้นเรียน
(Classroom Research)
2.1.2 วิชาชีพครูเลือก ไมนอ ยกวา 8 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้
461 201 โครงสรางการบริหารการศึกษาไทย
(Thai Educational Administrative Structure)
461 202 ระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ
(Official Regulations and Practice)
461 207 มนุษยสัมพันธในการบริหาร
(Human Relations in Administration)
461 301 การนิเทศการศึกษา
(Educational Supervision)
461 304 กฎหมายและระเบียบในการบริหารโรงเรียน
(Laws and Regulations for School Administration)
462 104 การมัธยมศึกษา
(Secondary Education)
462 303 ฝกปฏิบัติการสอนในหองทดลอง
(Laboratory Experience Teaching Practice)
463 218 ความบกพรองในการเรียนรู
(Learning Disabilities)

3(2-2-5)
2(1-2-3)

3(3-0-6)

2(2-0-4)
2(2-0-4)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
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464 111 การศึกษาเบื้องตน
(Introduction to Education)
464 112 การศึกษาไทย
(Thai Education)
464 113 การศึกษาเปรียบเทียบ
(Comparative Education)
464 236 การประเมินตามสภาพจริง
(Authentic Assessment)
464 237 การประเมินคุณภาพการศึกษา
(Educational Quality Assessment)
464 240 การประยุกตใชไมโครคอมพิวเตอรในการรายงาน
ผลการศึกษา
(Microcomputer Applications in Educational Reports)
464 241 ฐานขอมูลทางการศึกษา
(Educational Data Base)
464 351 การวิจัยเบื้องตนทางการศึกษา
(Introduction to Educational Research)
467 216 การศึกษากับสิง่ แวดลอม
(Education and Environment)
469 101 การศึกษานอกระบบ
(Nonformal Education)
469 106 การศึกษาตามอัธยาศัย
(Informal Education)
469 107 ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการศึกษา
(Local Wisdom for Education)
470 101 การศึกษาปฐมวัย
(Early Childhood Education)
471 101 การประถมศึกษา
(Elementary Education)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)

3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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2.2 วิชาเอก จํานวนไมนอยกวา 75 หนวยกิต แบงออกเปน 2 กลุมวิชาดังนี้
1) วิชาเอกบังคับ จํานวน 55 หนวยกิต ประกอบดวยกลุมวิชาดังนี้
กลุมวิชาทักษะ
466 203 การใชภาษาอังกฤษและการสึ่อสาร 1
(English Usage and Communication I)
466 204 การใชภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 2
(English Usage and Communication II)
466 211 การพัฒนาการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ
(English Listening-Speaking Development )
466 233 สัมมนาการศึกษาวัฒนธรรมของผูที่ใชภาษาอังกฤษ
(Seminar in Culture of English Users)
466 241 การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ
(English Paragraph Writing)
466 321 การพูดภาษาอังกฤษระดับสูง
(Advanced English Speaking )
466 331 การอานขอมูลขาวสารภาษาอังกฤษ
(English Reading for Information )
466 332 การอานและการคิดวิเคราะหในภาษาอังกฤษ
(Critical Thinking and Reading in English)
466 441 การเขียนอังกฤษเชิงวิชาการ
(English Academic Writing)
กลุมวิชาภาษาศาสตรและวรรณคดี
466 251 ภาษาศาสตรประยุกตเบื้องตน
(Introduction to Applied Linguistics)
466 252 สัทศาสตรภาษาอังกฤษและการออกเสียง
(English Phonetics and Pronunciation)
466 354 โครงสรางภาษาอังกฤษ
(English Structure)
466 361 วรรณคดีอังกฤษเบื้องตน
(Introduction to English Literature)
466 362 นวนิยายและเรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน
(English and American Novels and Short Stories)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
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466 363 การศึกษากวีนิพนธคัดสรรภาษาอังกฤษ
(Studies of Selected English Poems)

2(2-0-4)

กลุมวิชาการสอน
466 274 คอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอนภาษา
2(2-0-4)
(Computer - Assisted Language Learning)
466 471 วิธีสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(Methods of Teaching English)
466 472 การสอนอานภาษาอังกฤษ
2(2-0-4)
(Teaching English Reading )
466 473 การพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษ
2(2-0-4)
(Material Development for English Language Teaching)
466 474 การวัดและประเมินผลการเรียนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(English Language Assessment)
466 478 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
2(2-0-4)
(Seminar in English Language Teaching)
2) วิชาเอกเลือก เลือกเรียนไมนอยกวา 20 หนวยกิต ประกอบดวยวิชาดังตอไปนี้
466 271 อินเตอรเน็ตสําหรับครูภาษาอังกฤษ
2(2-0-4)
(Internet for English Teachers)
466 352 การรูภาษาตางประเทศและภาษาที่สอง
2(2-0-4)
(Foreign and Second Language Acquisition)
466 353 การศึกษาระบบคํา
2(2-0-4)
(Morphological Studies)
466 355 การเปรียบเทียบระหวางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และวิเคราะหขอผิดพลาด
2(2-0-4)
(Thai-English Contrastive and Error Analysis)
466 364 วรรณกรรมอังกฤษสําหรับเด็ก
2(2-0-4)
(English Literature for Children)
466 374 บทละครสําหรับการสอนภาษาอังกฤษ
2(2-0-4)
(Dramas for English Language Teaching)
466 375 กิจกรรมสําหรับการสอนภาษาอังกฤษ
2(2-0-4)
(Activities for English Teaching)
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466 376 ประเด็นและแนวโนมในการสอนภาษาอังกฤษ
(Issues and Trends in Teaching English)
466 381 การแปลอังกฤษเปนไทย
(Translation from English to Thai)
466 382 การแปลไทยเปนอังกฤษ
(Translation from Thai to English)
466 383 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
(English for Business)
466 384 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม
(English for Tourism and Hotel Management)
466 385 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(English for Science and Technology)
466 475 โครงงานภาษาอังกฤษ
(English Project Works)
466 476 การศึกษารายบุคคลสาขาการสอนภาษาอังกฤษ
(Individual Study in English Language Teaching)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอ ยกวา 10 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาตาง ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากรไดตามความสนใจ
ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
หมายเหตุ คณะศึกษาศาสตรไดเปดรายวิชาสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
เลือกเรียนตามความสนใจ ดังตอไปนี้
463 110 การพัฒนาตน
(Self Development)
463 220 ขอสนเทศทางการศึกษาและอาชีพ
(Educational and Occupational Information)
463 221 การศึกษาเฉพาะกรณี
(Case Study)
463 222 อาชีพศึกษาเบื้องตน
(Introduction to Career Education)
464 102 โภชนาการ
(Nutrition)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2 (2-0-4)
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464 103 ศิลปะประดิษฐ
(Utilitarian Arts)
464 104 อัตลักษณศกึ ษา
(Identity Studies)
464 201 ประเด็นและแนวโนมทางการศึกษา
(Issues and Treads in Education)
464 216 การฝกจิตเพื่อพัฒนาปญญา
(Meditation for Wisdom)
465 257 การพูดในโอกาสตาง ๆ
(Speech for Specific Purposes)
465 258 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
(Writing for Communication)
466 100 ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ
(English for Recreation)
466 205 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน
(English in Mass Media)
466 231 การอานภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
(Reading English for Academic Purposes)
466 320 การเสนอผลงานภาษาอังกฤษ
(English Presentation)
466 386 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบและการสมัครงาน
(English for Examination Preparation and Job Applications)
467 253 ชุมชนศึกษา
(Community Studies)
467 264 ธรรมปฏิบัติ
(Dharma Practice)

2(1-2-3)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2 (2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-3-4)
2(1-2-3)

23
17.4 แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
080 103
080 127
080 176
080 177
468 102
……
……

ชื่อรายวิชา
ตรรกวิทยาเบื้องตน
จิตวิทยาเบื้องตน
ภาษากับการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 1
คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
เลือกวิชาศึกษาทั่วไปกลุมวิชามนุษยศาสตร
เลือกวิชาชีพครู
รวมหนวยกิต

รหัสวิชา
080 156
080 178
451 106
463 101
… …
… …

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
มลพิษสิ่งแวดลอม
ภาษาอังกฤษ 2
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
จิตวิทยาการศึกษา
เลือกวิชาศึกษาทั่วไปกลุมวิชาสังคมศาสตร
เลือกวิชาศึกษาทั่วไปกลุมวิชาคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตร
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2
4
18

จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4
3
19
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
461 101
462 202
463 201
466 203
466 211
466 221
466 331
468 101

ชื่อรายวิชา
หลักและระบบการจัดการศึกษา
วิธีสอนทั่วไป
การแนะแนวเบื้องตน
การใชภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 1
การพัฒนาการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1
การอานขอมูลขาวสารภาษาอังกฤษ
สื่อการศึกษาเบื้องตน
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
463 202
464 340
466 204
466 222
466 241
466 251
467 261
…... ..….

ชื่อรายวิชา
การศึกษาพิเศษเบื้องตน
สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
การใชภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 2
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2
การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ
ภาษาศาสตรประยุกตเบื้องตน
จริยธรรมสําหรับครู
เลือกวิชาชีพครู
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
4
21

25
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
462 200
462 201
466 252
466 274
466 332
466 361
….. ….
..… …..

ชื่อรายวิชา
การฝกประสบการณวิชาชีพครู
การพัฒนาหลักสูตร
สัทศาสตรภาษาอังกฤษและการออกเสียง
คอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอนภาษา
การอานและการคิดวิเคราะหในภาษาอังกฤษ
วรรณคดีอังกฤษเบื้องตน
วิชาเอกเลือก
เลือกเสรี
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2
3
20

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
464 211
465 251
466 233
466 354
466 362
….. ….
….. ….

ชื่อรายวิชา
ปรัชญาและแนวคิดเชิงการศึกษา
วาทการสําหรับครู
สัมมนาการศึกษาวัฒนธรรมของผูที่ใชภาษาอังกฤษ
โครงสรางภาษาอังกฤษ
นวนิยายและเรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน
วิชาเอกเลือก
เลือกเสรี
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
4
3
20
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
464 230
466 363
466 441
466 471
….. ….
….. ….

ชื่อรายวิชา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
การศึกษากวีนิพนธคัดสรรภาษาอังกฤษ
การเขียนอังกฤษเชิงวิชาการ
วิธีสอนภาษาอังกฤษ
วิชาเอกเลือก
เลือกเสรี
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
8
2
21

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
464 350
466 321
466 472
466 473
466 474
466 478
….. ….
….. ….

ชื่อรายวิชา
การวิจัยในชั้นเรียน
การพูดภาษาอังกฤษระดับสูง
การสอนอานภาษาอังกฤษ
การพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษ
การวัดและประเมินผลการเรียนภาษาอังกฤษ
สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
วิชาเอกเลือก
เลือกเสรี
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
4
2
20
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ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
466 501

ชื่อรายวิชา
การฝกปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ 1

รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
6(0-12-6)

6

ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
466 502

ชื่อรายวิชา
การฝกปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ 2

รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
6(0-12-6)

6
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17.5 คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
080 101 มนุษยกับการสรางสรรค
3(3-0-6)
(Man and Creativity)
ศึกษาหลักความคิดเกี่ยวกับความสํานึกในตน อันเกิดจากการพิจารณาเอกภาพของโลก ความสัมพันธ
ระหวางปจเจกบุคคลกับเพื่อนมนุษย ระหวางปจเจกบุคคลกับสิ่งแวดลอม การดํารงอยูของจักรวาล โลก
และมวลมนุษยอันเปนปจจัยกอใหเกิดแรงสรางสรรคตอบุคคล และพลังรวมในการจรรโลงความเปน
มนุษยทั้งที่เปนในรูปของปรัชญา ศาสนา และความเชื่อ สภาวะทางจิต สภาวะทางธรรมชาติและสังคมที่
เอื้อตอการสรางสรรคทางศิลปะ ตลอดจนการประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้งนี้ ให
ศึกษาตัวอยางที่สําคัญจากกิจกรรมสรางสรรคของมนุษยทั้งในอดีตและปจจุบัน รวมทั้งขอขัดของและ
อุปสรรคที่มีตอการสรางสรรค
080 102 ปญหาทางปรัชญา
2(2-0-4)
(Problems in Philosophy)
ศึกษาปญหาทางปรัชญาที่นักปรัชญาทั้งตะวันตกและตะวันออกแตละสมัยสนใจ เชน ปญหาเรื่อง ตัวตน
จิต สสาร ปญหาเกี่ยวกับเสรีภาพ ความสัมพันธระหวางความจริงกับความรู บทบาทของประสบการณ
และเหตุผลในการหาความรู ปญหาความหมายและจุดหมายของชีวิต ปญหาการตัดสินความดี ความงาม
ความยุติธรรม เปนตน
080 103 ตรรกวิทยาเบือ้ งตน
2(2-0-4)
(Introduction to logic)
ศึกษาความหมายและขอบขายของวิชาตรรกวิทยา ความสัมพันธระหวางตรรกวิทยากับปรัชญาและ
ศาสตรอื่น ๆ ลักษณะการใชเหตุผลตามหลักตรรกวิทยาเพื่อวิเคราะหและตีคา
การใชเหตุผลใน
ชีวิตประจําวัน และในศาสตรตาง ๆ ทั้งในแงนิรนัย (Deduction) และอุปนัย (Induction)
080 105 ปรัชญาพุทธศาสนา
2(2-0-4)
(Buddhist Philosophy)
ศึกษาเปรียบเทียบทัศนะเรื่องโลก ชีวิต ความสัมพันธระหวางโลกกับมนุษย และทัศนะทางจริยศาสตร
ของพุทธศาสนานิกายเถรวาทและอาจาริยวาท

29
080 106 พุทธศาสนาในสังคมไทยปจจุบัน
2(2-0-4)
(Buddhism in the Present Thai Society)
ศึกษาพุทธศาสนาในสังคมไทยปจจุบัน โดยเนนถึงแนวคิดและการสอนพุทธศาสนาในสํานักตาง ๆ
ตลอดถึงอิทธิพลที่มีตอสังคมไทย
080 107 ดนตรีวจิ ักษ
2(2-0-4)
(Music Appreciation)
ศึกษาองคประกอบของดนตรี เครื่องดนตรีไทยและตางชาติ ผลงานของคีตกวีไทยและตางประเทศที่
สําคัญ เปรียบเทียบลักษณะของดนตรีชาติตา ง ๆ รวมทั้งดนตรีพื้นบาน ลักษณะเฉพาะของดนตรีประจํา
ชาติไทย ความสัมพันธระหวางคีตศิลปกับศิลปะแขนงอืน่ ทั้งนี้โดยใหนักศึกษาไดฟงดนตรีไทย และ
ตางชาติใหมากที่สุดเทาที่จะมากได
080 114 ศิลปวิจักษ
2(2-0-4)
(Art Appreciation)
ศึกษาลักษณะและความสําคัญของทัศนศิลป โดยมุงสรางรสนิยม ความชื่นชม และความสํานึกในคุณคา
ของงานสรางสรรคทางศิลปะ จากตัวอยางศิลปกรรมทั้งในอดีต และปจจุบัน บทบาทของทัศนศิลปใน
วัฒนธรรมของมนุษยชาติ ทัง้ ตะวันออกและตะวันตก โดยเฉพาะอยางยิ่งในการแสดงออก ทั้งนี้ใหเห็น
อิทธิพลโดยตรงของทัศนศิลปที่มีตอการดํารงชีวิตของคนไทย
080 115 ศิลปะตะวันออก
2(2-0-4)
(Eastern Art)
ศึกษาแนวความคิดหลักของศิลปะตะวันออกโดยเนนความสัมพันธระหวางการแสดงออกทางศิลปะกับ
พื้นฐานทางวัฒนธรรมของคนตะวันออก วิเคราะหศิลปกรรมที่สําคัญ ๆ ทั้งที่เปนศิลปกรรมบริสุทธิ์ และ
ศิล ปกรรมประยุ ก ต ทั้ ง ในส ว นที่ สะทอ นให เ ห็ น เอกลั ก ษณ ข องคนตะวั น ออกและลัก ษณะร ว มของ
มนุษยชาติ ศึกษาบทบาท และวิวัฒนาการของศิลปะไทยในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของศิลปะตะวันออก
080 116 ศิลปะตะวันตก
2(2-0-4)
(Western Art)
ศึกษาแนวความคิดหลักของศิลปะตะวันตก โดยเนนความสัมพันธระหวางการแสดงออกทางศิลปะกับ
พื้น ฐานทางวัฒ นธรรมของคนตะวั น ตก บทบาทของเทคโนโลยีใ นวิวั ฒ นาการของศิล ปะตะวัน ตก
วิเคราะหศิลปกรรมที่สําคัญ ๆ ทั้งที่เ ปนแนวบริสุทธิ์และแนวประยุกต ทั้งในสวนที่สะทอนใหเห็ น
เอกลักษณของคนตะวันตกและลักษณะรวมของมนุษยชาติ ศึกษาแรงกระตุนของศิลปะตะวันตก
ที่มีตอศิลปะไทยยุคใหม และลักษณะอันเปนสากลของศิลปกรรมไทยในปจจุบัน
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080 117 วรรณคดีจกั ษ
2(2-0-4)
(Literary Appreciation)
ฝกการอานวรรณคดี โดยศึกษาวรรณกรรมที่ดีเดน ทั้งที่เปนวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมแปล โดยมุง
สรางรสนิยม ความชื่นชม และความสํานึกในคุณคาของงานสรางสรรคทางวรรณศิลปโดยทั่วไป ศึกษา
คุณลักษณะของวรรณคดีทั้งในสวนที่เปนสากล และในสวนที่เปนเอกลักษณของชาติ ทั้งนี้ใหสามารถ
แสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณเกี่ยวกับวรรณกรรมที่อานและสามารถวิเคราะหวรรณกรรมเหลานั้น ทั้งใน
ฐานะที่เปนการแสดงออกซึ่งอัจฉริยภาพสวนบุคคล และที่เปนปรากฏการณทางวัฒนธรรม
080 118 วรรณกรรมไทยรวมสมัย
2(2-0-4)
(Contemporary Thai Literature)
ศึกษาวรรณกรรมบางเรื่อง ที่แสดงออกถึงเอกลักษณของสังคมไทยปจจุบัน โดยเนนลักษณะที่เปนการ
สืบทอด และลักษณะที่เปนนวกรรมในทางวรรณศิลป ศึกษาความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมกับวิวัฒนาการของวรรณคดีความสํ านึ ก รว มของคนรวมสมัยที่แสดงออกดวยวรรณศิลปโดย
เทียบเคียงกับศิลปะแขนงอื่นและบทบาทของวรรณกรรมในการเสริมสรางความเจริญงอกงามทางปญญา
ของบุคคลในสังคมรวมสมัย
080 119 อารยธรรมตะวันออก
2(2-0-4)
(Eastern Civilization)
ศึกษาพัฒนาการของอายรธรรมจีน อินเดีย และอิสลามซึ่งมีสวนสําคัญในการหลอหลอม อารยธรรม
ในเอเชียตะวันออก เอเชียใต และเอเชียตะวันออกเฉียงใต การถายทอดและ การผสมผสานระหวางอารย
ธรรมจีน อินเดีย อิสลามกับวัฒนธรรมทองถิ่น อันกอใหเกิดลักษณะรวมกันและแตกตางกันไปตาม
สภาวะแหงพัฒนาการทางประวัติศาสตรของแตละภูมิภาค เนนศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางดานภูมิปญญา
ลัทธิความเชื่อทางศาสนา วิทยาการ การสรางสรรคทางศิลปะ การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและ
สังคมจนถึงปจจุบัน
080 121 อารยธรรมตะวันตก
2(2-0-4)
(Western Civilization)
ศึกษารากฐานอารยธรรมตะวันตกที่นําไปสูสมัยฟนฟูศิลปวิทยาการ การเปลี่ยนแปลงระบบสังคม
เศรษฐกิจและการเมืองการปกครองจากสมัยกลางจนถึงสมัยใหม การขยายอิทธิพลของชาติตะวันตกไปสู
ดินแดนตาง ๆ ทั่วโลก การปฏิบัติทางวิทยาศาสตรและการปฏิบัติทางภูมิปญญา ยุคเครื่องจักร และ
ความกาวหนาทางอุตสหกรรมและเทคโนโลยี ความขัดแยงทางความคิดและการเปลี่ยนแปลง ของอารย
ธรรมตะวันตกในสังคมรวมสมัย ตลอดจนอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกตอโลกปจจุบัน
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080 124 ไทยศึกษา
3(3-0-6)
(Thai Studies)
ศึกษาวิวัฒนาการของสังคมไทยดานการตัง้ ถิ่นฐาน การปกครอง เศรษฐกิจ ระบบความเชื่อ คานิยม
แบบแผนการดําเนินชีวิต การสรางสรรคทั้งทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและศิลปะ ตลอดจนศึกษาดาน
ภูมิศาสตรและทรัพยากรของประเทศ ใหนกั ศึกษาเห็นภาพรวมของสังคมไทยตั้งแตอดีตจนกระทัง่
ปจจุบันใหเขาใจปจจัยและเงือ่ นไขตาง ๆ ที่มีผลตอชีวิตและสังคมไทย
3(3-0-6)
080 125 สุนทรียศาสตร
(Aesthetics)
ศึกษาขอบเขตและความหมายของสุนทรียศาสตร ทฤษฏีวาดวยความงาม ประวัตแิ นวคิดและทัศนคติของ
มนุษยตอความงามแตละยุคสมัย เพื่อเปนพื้นฐานความคิด และความเขาใจของนักศึกษาในดานความงาม
อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนารสนิยม และวิจารณญาณในการประเมินคุณคาทางสุนทรียศาสตร
080 126 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Man and His Environment)
ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ซึ่งอาจจําแนกเปนสิง่ แวดลอมที่เปนตัวมนุษย
สิ่งแวดลอมที่เปนผลงานของมนุษย และสิง่ แวดลอมธรรมชาติ โดยพิจารณาอิทธิพลของสิ่งแวดลอมทั้ง
สามประเภททีม่ ีตอการปรับตัว วิวัฒนาการ และวัฒนธรรมของมนุษย อิทธิพลที่มนุษยมีตอสิ่งแวดลอม
ซึ่งกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งในทางสรางสรรคและทําลาย ทั้งที่ตั้งใจ และไมตั้งใจหรือรูเทาไมถึง
การณ ตลอดจนพิจารณาหาแนวปฏิบัติทจี่ ะชวยยกระดับคุณภาพของชีวิตมนุษยใหสามารถดํารงอยูใน
สภาพแวดลอม ทั้งในปจจุบนั และอนาคตไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้ใหเนนการยกตัวอยางจากสังคมไทย
การประยุกตความรูตาง ๆ ไปใชกับสังคมไทย การไปศึกษาจากของจริงและการอภิปรายกลุมยอย
080 127 จิตวิทยาเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Psychology)
ศึกษาพื้นฐานของวิชาจิตวิทยา ความหมาย ประวัติ และขอบขายของวิชาจิตวิทยา พฤติกรรมและการ
กอใหเกิดพฤติกรรมของมนุษยในสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ การจูงใจ การรับรู บุคลิกภาพ ความ
ขัดแยง การปรับตัว สุขภาพจิต และการนําวิชาจิตวิทยาไปใชใหเปนประโยชนในดานตาง ๆ
080 128 จิตวิทยาพัฒนาการ
2(2-0-4)
(Developmental Psychology)
ศึกษาพัฒนาการของมนุษย ลักษณะพัฒนาการโดยทัว่ ไป ตั้งแตระยะกอนเกิดจนถึงวัยสูงอายุ เนน
ความสําคัญของพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีผลตอพัฒนาการของมนุษย ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นในทุก
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ขั้นพัฒนาการตลอดจนแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาเหลานัน้ และการสงเสริมใหบรรลุผล
พัฒนาการที่สมบูรณในทุก ๆ ดาน
080 129 สังคมวิทยาเบือ้ งตน
2(2-0-4)
(Introduction to Sociology)
ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานของสังคมวิทยา ไดแก โครงสรางเบื้องตนของสังคม การจัดกลุมสถาบัน การ
แบงชนชั้น อิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่มีตอ บุคคลและกลุม กลไกและการจัดระเบียบทางสังคมบรรทัด
ฐานทางสังคม ความสัมพันธทางสังคม การเสียระเบียบทางสังคมและความเฉื่อยทางวัฒนธรรม การ
เปลี่ยนแปลงและปญหาทางสังคม ทั้งนี้ใหเนนตัวอยางจากสังคมปจจุบัน
080 130 มานุษยวิทยาเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Anthropology)
ศึกษาความรูเบื้องตนทางมานุษยวิทยาโดยเนนวิวัฒนาการของมนุษยชาติ ลักษณะพื้นฐานทางสังคม
วัฒนธรรมและเชื้อชาติของมนุษย และศึกษาถึงผลที่เกิดจากความแตกตางและความคลายคลึงกันใน ทาง
วัฒนธรรมของมนุษย โดยใชขอมูลทางชาติพันธุวิทยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใตทเี่ กี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
080 133 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
2(2-0-4)
(Economics in Everyday Life)
ศึกษาภาพรวมของเศรษฐกิจในสังคมสมัยใหม โดยเฉพาะการทํางานของกลไกราคาในระบบตลาด และ
บทบาทของภาครัฐ ชุมชนและเอกชน เพื่อเปนพื้นฐานในการวิเคราะหปรากฏการณทางเศรษฐกิจใน
ชีวิตประจําวันภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง และพัฒนาการรวมสมัย
อื่นๆ
080 134 โครงสรางทางเศรษฐกิจของไทย
2(2-0-4)
(Structure of Thai Economy)
ศึกษาลักษณะและโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในลักษณะทางดานภูมิศาสตรที่มี
ความสัมพันธกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เชน ลักษณะทรัพยากร ประชากร ที่ดิน และการใชที่ดินและดาน
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจเพื่อใหเขาใจวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจรวมทั้งการนําขอมูลที่ไดจากทั้ง 2
ดาน มาประกอบการพิจารณาลักษณะโครงสรางและปญหาของระบบเศรษฐกิจในปจจุบัน
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080 135 กฎหมายกับสังคม
2(2-0-4)
(Law and Society)
ศึกษาปญหาของการรักษาระเบียบในสังคมมนุษย ความสัมพันธระหวางกฎหมายกับสังคม กลไก
จุดประสงคและที่มาของกฎหมาย กระบวนการในการออกกฎหมายและการบังคับใชขอบเขตและ
ประเภทของกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและระบบศาล
080 138 ภูมิศาสตรประเทศไทย
3(3-0-6)
(Geography of Thailand)
ศึกษาแนวคิดและวิธีการศึกษาภูมิศาสตรเชิงภูมิภาค วิเคราะหลักษณะพื้นที่ ขนาด รูปราง โครงสรางทาง
กายภาพ ประชากร กิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทย ตลอดจนความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
ดังกลาว โดยศึกษาวิเคราะหในเชิงภูมิศาสตรเปนสวนรวมทั้งประเทศ และเปนรายภูมิภาค
080 139 พลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Education)
ศึกษาประวัติพลศึกษาและวิวฒ
ั นาการของแนวคิดทางพลศึกษาโดยสังเขป ความมุงหมาย และ
ขอบขายของกิจกรรมพลศึกษา หลักของการออกกําลังกาย จรรยาบรรณของผูดูและผูเลนกีฬาการ ศึกษา
กลยุทธในการเลนกีฬาจากการแขงขัน ทักษะเบื้องตนของกีฬา
080 140 กีฬาศึกษา
2(1-2-3)
(Sport Education)
ศึกษาความเปนมาของกีฬาแตละประเภท เทคนิคและทักษะของการเลน ระเบียบและกติกาการแขงขัน
การปองกันอุบัติเหตุทางกีฬา เลือกศึกษากีฬาหนึ่งประเภท เชน บาสเกตบอลวอลเลยบอล แบดมินตัน
ยูโด ตะกรอ กิจกรรมเขาจังหวะ และกีฬาอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
080 141 หลักนันทนาการ
1(1-0-2)
(Principles of Recreation)
ศึกษาความหมาย ประโยชน และขอบขายกิจกรรมนันทนาการ รวมทั้งแหลงนันทนาการหลักในการ
เลือก การจัด และการบริหารกิจกรรมนันทนาการ
080 142

การอยูคายพักแรม
1(1-0-2)
(Camping)
ศึกษาประวัติ ความมุงหมาย ประเภท กฎ ขอบังคับ และมรรยาทของการอยูคายพักแรม หลักการจัดคาย
พักแรม ขั้นตอนการอยูคายพักแรม และมีการฝกปฏิบัติการอยูคายพักแรมแบบนันทนาการ
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080 151 มนุษยกับวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
(Man and Science)
ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานทางปรัชญา และเชิงประยุกตของวิทยาศาสตรทั้งในอดีตปจจุบันและอนาคต
อิทธิพลของวิทยาศาสตรตอศาสตรอื่น ประโยชนและโทษของการนําวิทยาศาสตรทางกายภาพ และ
ชีวภาพ มาประยุกตใชใหสมั พันธกับชีวิตประจําวันและสิ่งแวดลอม
080 152

คณิตศาสตรทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
เมทริกซ และระบบสมการเชิงเสน บทประยุกตของเมทริกซ การโปรแกรมเชิงเสนเบื้องตน คณิตศาสตร
ทางการเงิน ระเบียบและวิธีการทางสถิติเบื้องตน ตัวแปร การวัดตัวแปร การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง
การวัดการกระจาย ความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปนการสุมตัวอยาง การประมาณคาและการ
ทดสอบสมมติฐานของประชากร การถดถอยและสหสัมพันธอยางงาย

080 153 วิทยาศาสตรกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Science and Everyday Life)
ศึกษาความสัมพันธของมนุษยกับสิ่งแวดลอมในแงการแปรรูปพลังงาน การปรับตัว การอยูรวมกันของ
สิ่งมีชีวิต ปญหาที่เกิดขึ้นในสภาวะแวดลอมเนื่องจากการเพิ่มของประชากร การขาดแคลนทรัพยากร
ธรรมชาติ ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งที่ใหพลังงานและไมใหพลังงาน อัตราการใชทรัพยากร
ประเภทตางๆ การอนุรักษและเพิ่มผลผลิต สาเหตุและการแกไขปญหาความเสือ่ มโทรมของสภาวะ
แวดลอม ประโยชนและโทษของการใชสารเคมีและสารกัมมันตรังสีตางๆ ที่มีตอมนุษยและวิธีปองกัน
หลักการและประโยชนของการใชสิ่งมีชีวติ ในการควบคุมการแพรกระจายของสัตวและพืชที่เปนภัยตอ
เศรษฐกิจ
080 156 มลพิษสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Environmental Pollution)
สวนประกอบ ความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติ สาเหตุและลักษณะของมลพิษตาง ๆ เชน มลพิษ
ทางน้ํา มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน ของเสียที่มีอันตราย แสง เสียง ความรอน รังสีและมลพิษทาง
อาหาร การปองกันแกไขมลพิษตาง ๆ กรณีตัวอยางของปญหามลภาวะที่เกิดขึน้
080 176 ภาษากับการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Language and Communication)
ศึกษาหลักเกณฑและแนวความคิดที่เปนพื้นฐานของการสื่อสาร และการใชภาษาเพือ่ การสื่อความหมาย
ไปยังผูรับใหสัมฤทธิ์ผล ใหรูจักคิดและลําดับความคิดอยางมีเหตุผล โดยศึกษาหลักและขอบกพรองใน
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การใชเหตุผลซึ่งปรากฏในการใชภาษา ฝกการใชถอยคํา สํานวน โวหาร วลี การเตรียมและรวบรวม
ขอมูลในการเขียนตามจุดประสงค การใชภาษาในเชิงบรรยาย พรรณนา อธิบาย อภิปราย โดยคํานึงถึง
ผลสัมฤทธิ์ในดานการสื่อสาร การวิเคราะหและวิจารณปญหาในสภาวการณตาง ๆ
080 177 ภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
(English I)
ทบทวนทักษะในการใชภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การอาน การเขียน การฟง การพูด ซึ่งนักศึกษาได
เรียนมาแลวในชั้นมัธยม และเพิ่มความรูที่จําเปนเพื่อนําไปประกอบการศึกษาระดับอุดมศึกษา เนนการ
อานเพื่อความเขาใจ สวนการสอนทักษะอืน่ ใหมีความสัมพันธกับเอกสารที่ใชอาน
080 178 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
(English II)
วิชาบังคับกอน : 080 177 ภาษาอังกฤษ 1
ฝกการใชทักษะทั้ง 4 ในระดับที่สูงขึ้น และเนนทักษะการอาน โดยฝกอานเอกสารที่ยากขึ้น
451 106 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Mathematics in Everyday Life)
มาตรการวัด พื้นที่ และปริมาตร การจัดเรียง การจัดหมวดหมู และความนาจะเปนการทําบัญชีรายวัน
รายรับ-รายจาย การคํานวณภาษีเงินได กําไร การคํานวณอัตราดอกเบีย้ การผอนชําระรายเดือน ที่
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
466 221 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1
3(3-0-6)
(English for Academic Purposes I)
อานบทความ ตํารา ภาษาอังกฤษ ตีความและสรุปความงานวิชาการในแตละสาขาวิชาเอก นําขอมูลที่ได
จากการอานมาอภิปราย นําเสนอขอมูลปากเปลาอยางเปนวิชาการ
466 222 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2
3(3-0-6)
(English for Academic Purposes II)
วิชาบังคับกอน : 466 221 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1
อานบทความ ตํารา ภาษาอังกฤษ ตีความและสรุปความงานวิชาการในแตละสาขาวิชาเอก นําขอมูลที่ได
จากการอานมาเขียนโครงรางและเขียนรายงาน นําเสนองานเขียนอยางเปน ทางการ
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467 261 จริยธรรมสําหรับครู
2(2-0-4)
(Ethics for Teachers)
ศึกษาความหมายของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณครู และการศึกษาในฐานะที่พัฒนาความรูคู
คุณธรรม วิชาชีพครู บทบาทหนาที่และความสําคัญของครู คุณสมบัติของครูที่พึงประสงค การปลูกฝง
ความศรัทธาในวิชาชีพครู การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม อันกอใหเกิดวิญญาณครูความสําเร็จและ
ความสุขในวิชาชีพ รวมทั้งจรรยาบรรณครู
516 272 การอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Natural Environment and Cultural Heritage Conservation)
ความหมายและความสําคัญของการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม ขอบเขต
วัตถุประสงคและประโยชนของการอนุรักษ สถานการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต ปญหาการ
แกไข มาตรการปองกัน นโยบายและการวางแผนเพื่อการอนุรักษ
554 101 สมุนไพรพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Herbal Medicines)
พืชและผลิตภัณฑธรรมชาติอื่น ๆ ที่มีความสําคัญตอชีวิตประจําวัน และปจจัย 4 ของมนุษย
554 102 ความรูเรื่องยา
3(3-0-6)
(Drug Education)
ยาบําบัดโรคโดยทั่วไป โดยจะเรียนรูเกี่ยวกับคุณสมบัติทั่วไปของยาบําบัดโรค แหลงที่มาของยา การ
แพรกระจายของยา ขนาดใช ความแรง พิษ การแบงประเภทของยา การใชยาในทางทีถ่ ูกตอง การปองกัน
การใชยาผิด ยาสามัญประจําบาน ยาที่รับจากรานขายยาโดยไมตองใชใบสั่งยา สารเสพติด กฎหมาย และ
ระเบียบที่เกี่ยวของกับยาที่บคุ คลทั่วไปควรทราบ ลักษณะการใชยาในสังคมไทย
554 104 อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
(Food for Health)
สําหรับนักศึกษานอกคณะเภสัชศาสตร
ศึกษาความรูพนื้ ฐานเกี่ยวกับความตองการอาหารของรางกาย องคประกอบของอาหาร สุขลักษณะของ
อาหารกับสุขภาพ อาหารที่ไมไดสัดสวนกับโรค อุปนิสัย การรับประทานอาหารกับสุขภาพ ปญหา
โภชนาการ
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หมวดวิชาเฉพาะ
461 101 หลักและระบบการจัดการศึกษา
2(2-0-4)
(Principles and Systems of Educational Management)
ศึกษาความหมาย หลักการบริหารและการจัดการศึกษา กระบวนการบริหารการศึกษา ทักษะของผูบ ริหาร
ตลอดจนบทบาทของผูบริหารการศึกษา การประกันคุณภาพ และกฎหมายการศึกษาที่ควรทราบ
461 201 โครงสรางการบริหารการศึกษาไทย
2(2-0-4)
(Thai Educational Administrative Structure)
ศึกษาแผนการบริหารการศึกษาของไทยในอดีตและปจจุบัน ระบบการศึกษาระดับตาง ๆ สวนราชการที่
บริหารงานดานการศึกษา แนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีขึ้นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของไทย
รวมทั้งปญหาการศึกษาในอดีตและปจจุบัน
461 202 ระเบียบวิธีปฎิบัติราชการ
2(2-0-4)
(Official Regulations and Practice)
ศึกษาการจัดระบบบริหารราชการแผนดิน อํานาจและหนาที่ในการบริหารราชการ หนาที่สิทธิ และ
ประโยชนตอบแทนของขาราชการพลเรือน ตลอดจนการควบคุมการปฏิบัติงานของขาราชการ
461 207 มนุษยสัมพันธในการบริหาร
2(2-0-4)
(Human Relations in Administration)
ศึกษาความหมายของมนุษยสัมพันธ ความตองการพื้นฐานของมนุษย การปรับตัว เจตคติของบุคคล เทคนิค
และหลักการของมนุษยสัมพันธ ซึ่งผูบริหารจะไดนําไปใชในการบริหาร ตลอดจนสรางความสัมพันธกบั
ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา และชุมชน
461 301 การนิเทศการศึกษา
2(2-0-4)
(Educational Supervision)
ศึกษาความหมาย ทฤษฎี และหลักการนิเทศการศึกษา พัฒนาในการจัดการนิเทศการศึกษา ภารกิจและ
คุณสมบัติของผูนิเทศ ศึกษานิเทศก การบริหารและการจัดการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดตาง ๆ ใน
ปจจุบันและแนวโนม
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461 304 กฎหมายและระเบียบในการบริหารโรงเรียน
2(2-0-4)
(Laws and Regulations for School Administration)
ศึกษาและวิเคราะหกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน การบริหารงานบุคคล และ
การปฏิบัติงานของครูและผูบริหาร รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับอื่นที่เกี่ยวของ
462 104 การมัธยมศึกษา
2(2-0-4)
(Secondary Education)
ศึกษาหลักการมัธยมศึกษา ความมุงหมายของการมัธยมศึกษา วิวัฒนาการของการมัธยมศึกษาในประเทศ
ไทย การมัธยมศึกษาในตางประเทศ ความสัมพันธระหวางการประถมศึกษากับการมัธยมศึกษา
ความสัมพันธระหวางการมัธยมศึกษากับอุดมศึกษา นักเรียนในโรงเรียนมัธยม หลักสูตรในโรงเรียน
มัธยมศึกษา การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การสอนในโรงเรียน การบริหารโรงเรียนมัธยม องคประกอบ
ที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนมัธยม นวัตกรรมและเทคโนโลยีโรงเรียนมัธยมกับชุมชน บทบาท
ของโรงเรียนมัธยมในการพัฒนาประเทศ การมัธยมศึกษาในอนาคต เกณฑมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา
462 200 การฝกประสบการณวิชาชีพครู
2(1-2-3)
(Experience for Teachers)
รวมสังเกตและรวมปฏิบัติงานกับบุคลากรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณวิชาชีพครูในการจัดการเรียนรู งานสงเสริมการเรียนรู งานธุรการในชั้นเรียน และงาน
ปกครองและกิจกรรมนักเรียน โดยเนนการฝกประสบการณตามสาขาวิชาเอกเปนสําคัญ
462 201 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
(Curriculum Development)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และองคประกอบของหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรและผูมีสวนรวม
ในการพัฒนาหลักสูตร ทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหตรงกับความตองการของทองถิ่น การใชหลักสูตร การวิเคราะหและประเมิน
ประสิทธิภาพของหลักสูตร
462 202 วิธีสอนทั่วไป
2(2-0-4)
(Methods of Teaching)
ศึกษาความหมายและกระบวนการของการสอน ความสัมพันธระหวางปรัชญากับวิธีสอนเทคนิคการสอน
ใหม ๆ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การสรางบรรยากาศการเรียนรู การปกครองชั้นเรียน วินัยและการเสริมแรง
การวิเคราะหสาระและมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดทําหนวยการเรียนรู
การจัดทําแผนการเรียนรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอน การใชสื่อและอุปกรณการเรียนการสอน การ
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วัดและการประเมินผลการเรียนรู การนิเทศการเรียนการสอน ตลอดจนการนิเทศโครงงาน และลักษณะครู
ที่ดี
462 303 ฝกปฏิบัติการสอนในหองทดลอง
2(1-2-3)
(Laboratory Experience Teaching Practice)
ฝกปฏิบัติดานเทคนิควิธีการสอนแบบตาง ๆ ฝกปฏิบัติดานทักษะการสอน ฝกวิเคราะห สอนใน
สถานการณจําลอง และสถานการณจริง และฝกทดลองใชรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ
463 101 จิตวิทยาการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Psychology)
วิชาบังคับกอน : 080 127 จิตวิทยาเบื้องตน
ศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยาที่มีผลตอการศึกษา ทฤษฎีทางจิตวิทยากับการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการ
เรียน การสอนที่สัมพันธกับวัยและพัฒนาการของผูเรียน ความแตกตางระหวางบุคคล นักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษ และอยูในภาวะเสี่ยง ทฤษฎีการเรียนรูและการประยุกต การจูงใจ การวางแผนการสอน การ
จัดการชั้นเรียน แนวคิดทางจิตวิทยาในการวัดและประเมินผลการเรียนรู การวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการ
สอน
463 110 การพัฒนาตนเอง
2(2-0-4)
(Self Development)
ศึกษาหลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน การรับรูและการตระหนักในตน การฝกความไว
การรูสึกในตน การสรางศักยภาพทางกาย สมองและสุขภาพ การพัฒนากระบวนการคิดและเสริมสราง
เชาวน การแสดงออกทางอารมณและเชาวนอารมณ การแสดงออกทางบุคลิก การพัฒนาทักษะทางสังคม
การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ
463 201 การแนะแนวเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Guidance)
ศึกษาหลักเบื้องตนและการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน การจัดบริการที่จําเปน ซึ่งควรจัดขึ้นใน
สถานศึกษา โดยจัดใหสอดคลองกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เนนการนําความรูเพื่อเปนพื้นฐาน
ในการนําไปจัดกระบวนการแนะแนวและการใหคําปรึกษาในโรงเรียน
463 202 การศึกษาพิเศษเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Special Education)
ศึกษาแนวคิด ประวัติและขอบขายของการศึกษาพิเศษ เหตุผลและความจําเปนในการจัดการศึกษาพิเศษ

40
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการพัฒนาเด็กพิเศษกลุมตาง ๆ อุปกรณการสอน และนวัตกรรม
สําหรับเด็กพิเศษ การใหการศึกษาแกผูปกครองและชุมชน แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
เด็กพิเศษ
463 218 ความบกพรองในการเรียนรู
3(3-0-6)
(Learning Disabilities)
ศึกษาถึงลักษณะและสาเหตุความบกพรองในการเรียนรู แนวความคิดทางจิตวิทยาที่นํามาประยุกตใช
หลักการเรียนรูและการฝกหัดพฤติกรรมที่จะชวยพัฒนาเด็กเหลานี้ ลักษณะการเรียนการสอนที่ควรนํามาใช
แนวทางในการชวยเหลือเด็กที่มคี วามบกพรองในการเรียนรูอันเนื่องมาจากความบกพรองของอวัยวะบาง
ชนิด ตลอดจนบทบาทของครูและผูปกครองที่มีตอเด็กซึ่งมีความบกพรองในการเรียนรู
463 220 ขอสนเทศทางการศึกษาและอาชีพ
2(2-0-4)
(Educational and Occupational Information)
ศึกษาความสําคัญของขอมูลและลักษณะของขอมูลที่ดี วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การนําเสนอขอมูลทั้งดาน
การศึกษาและอาชีพใหสัมพันธกับพัฒนาการและความตองการของนักเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา รวมถึงศึกษาทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
463 221 การศึกษาเฉพาะกรณี
2(1-2-3)
(Case Study)
ศึกษาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการศึกษาเฉพาะกรณี กระบวนการศึกษาเฉพาะกรณี การใชเทคนิคและ
เครื่องมือการแนะแนว การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและแปลความหมายขอมูล และการเขียนรายงาน
การศึกษาเฉพาะกรณี
463 222 อาชีพศึกษาเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Career Education)
ศึกษาพัฒนาการของอาชีพในสังคม ความสําคัญของอาชีพตอบุคคลและสังคม แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวของ การวางแผนและตัดสินใจเลือกอาชีพใหเหมาะสมกับตนเองและตลาดแรงงาน รวมถึงการปรับตัว
ในดานตาง ๆ
464 102 โภชนาการ
2(2-0-4)
(Nutrition)
ศึกษาความรูเบื้องตนเกีย่ วกับอาหาร ความสําคัญของโภชนาการที่มตี อสุขภาพและสังคม หนาทีข่ อง
โภชนาการ กระบวนการยอย การดูดซึม การขับถาย วิธีกินอาหารทีถ่ ูกตอง อาหารสําหรับบุคคลตาง ๆ
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ปญหาโภชนาการ การจัดอาหารสําหรับตนเองและครอบครัว การกําหนดรายการอาหารและการเลือกซื้อ
การประกอบอาหาร การถนอมอาหาร การจัดครัวและระเบียบ การบริโภคอาหาร ตลอดจนวิธีการจัด
โภชนาการในโรงเรียน
464 103 ศิลปประดิษฐ
2(1-3-2)
(Utilitarian Arts)
ศึกษาความหมายและขอบขายของศิลปะประดิษฐ วิธีการประดิษฐโดยใชวัสดุพนื้ บาน เชน งานกระดาษ
งานดอกไม งานปน แกะสลัก งานเครื่องสาน ซึ่งใชเปนอุปกรณการสอน เครื่องตกแตงหองเรียน
เครื่องประดับและเครื่องใชตาง ๆ ใหผูเรียนสามารถนําความรูทั้งทฤษฎีและปฏิบัติไปใชประกอบการสอน
วิชาหัตถศึกษาหรือประกอบอาชีพได
464 104 อัตลักษณศกึ ษา
3(3-0-6)
(Identity Studies)
ศาสตรที่วาดวยชีวิต สังคม สิ่งแวดลอม และจักรวาล เพื่อศึกษาอัตลักษณของบุคคล ศึกษาสังคม
สิ่งแวดลอม และจักรวาล และศึกษาความสัมพันธเชิงปฏิสัมพันธของบุคคล สังคมและจักรวาล โดย
ศึกษาผลึกความรูทั้งอดีต และปจจุบัน เพื่อนําไปสูการเขาใจตนเอง สังคม จักรวาล อันเปนแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตที่เหมาะสม อันกอใหเกิดผลในทางปองกัน และสรางสรรคในการดํารงชีวิตของมนุษย
464 111 การศึกษาเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Education)
ศึกษาพื้นฐานทางการศึกษา ไดแก พื้นฐานทางสังคม จิตวิทยา ปรัชญา และประวัติศาสตร ซึ่งเปนรากฐาน
ของวิชาชีพครู ลักษณะของวิชาชีพครูในฐานะวิชาชีพชั้นสูง คุณธรรมและจรรยาบรรณของครู ฐานะของ
ครูในสังคมไทย ความกาวหนาในอาชีพ แนวโนมของอาชีพครูในอนาคต ตลอดจนบทบาทของครูในการ
พัฒนาประเทศ
464 112 การศึกษาไทย
2(2-0-4)
(Thai Education)
ศึกษาวิวัฒนาการของการจัดการศึกษาไทย และการจัดโรงเรียนในสมัยตาง ๆ จนถึงปจจุบัน การขยาย
การศึกษา โครงการที่เกี่ยวกับการศึกษา การเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคลองกับแผนการ
ศึกษา การระดมสรรพกําลังเพื่อการศึกษา ปญหาทางการจัดการศึกษาและการแกปญหารวมทั้งแนวความคิด
ในการปฏิรูปการศึกษาในอนาคต
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464 113 การศึกษาเปรียบเทียบ
2(2-0-4)
(Comparative Education)
วิชาบังคับกอน : 464 111 การศึกษาเบื้องตน
ศึกษาการจัดการศึกษาในประเทศตาง ๆ เชน มาเลเซีย เกาหลี ญี่ปุน เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา เปนตน
เพื่อใหทราบถึงจุดมุงหมาย แนวนโยบายในการจัดการศึกษา ระบบโรงเรียน หลักสูตรระดับตาง ๆ การลง
ทุนการศึกษา ผลผลิตทางการศึกษา และอิทธิพลของสังคมที่มีตอการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
3(3-0-6)
464 201 ประเด็นและแนวโนมทางการศึกษา
(Issues and Treads in Education)
ศึกษาคนควาและสัมมนาประเด็นตาง ๆ ที่เปนสาระ ปญหาและแนวโนมทางการศึกษา
464 211 ปรัชญา และแนวคิดทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Philosophy and Concepts in Education)
ศึกษาความหมายของปรัชญา และความคิดทางการศึกษา ความคิดสําคัญของปรัชญาที่มีตอการบริหาร
การศึกษา การจัดหลักสูตร วิธีสอน และการแนะแนว ศึกษาปรัชญาบริสุทธิ์ตามแนวอภิปรัชญา ญาณวิทยา
คุณวิทยา และตรรกวิทยาเพื่อนํามาประยุกตใชกับแนวคิดทางการศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบันของ
การศึกษา และแนวทางการดํารงชีวิตที่ถูกตอง
464 216 การฝกจิตเพื่อพัฒนาปญญา
2(1-2-3)
(Meditation for Wisdom)
ศึกษาหลักการและประเภทของการฝกจิต เนนการฝกจิตเพื่อกอใหเกิดปญญาตามแนวสติปฎฐานสี่หรือ
วิปสสนากรรมฐาน กระบวนการฝกปฏิบัติและปจจัยที่เกื้อหนุนการปฏิบัติ ปฎิจจสมุปบาทและกฎแหงกรรม
การนําหลักการฝกปฏิบัติมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันมีการศึกษาและปฏิบัติธรรมนอกสถานที่
464 230 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Measurement and Evaluation)
ศึกษาปรัชญา ทฤษฎี หลักการและเทคนิคของการวัดและประเมินผลการศึกษา โดยเนนที่การวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนการสอนในโรงเรียน การสรางและพัฒนาเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การ
แปลความหมายคะแนน การตัดสินประเมินผลการเรียนระบบตาง ๆ ตลอดจนการประยุกตหลักการ เทคนิค
วิธีใหสอดคลองกับการปฏิบัติตามสภาพแวดลอมของระบบ การจัดการศึกษาของโรงเรียนและหลักสูตร
ของสถานศึกษา การประเมินผลตามสภาพที่แทจริง การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
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464 236 การประเมินตามสภาพจริง
3(3-0-6)
(Authentic Assessment)
ศึกษาแนวคิด และหลักการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การกําหนดจุดประสงคของการเรียนรูที่สัมพันธ
กับระดับคุณภาพ ผลการเรียน รูปแบบการประเมินผล การเรียนตามสภาพจริง การสรางเครื่องมือที่ใชใน
การประเมินคะแนน และการแปลความหมาย การนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงจัดการเรียนการสอน
464 237 การประเมินคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Quality Assessment)
ศึกษาแนวคิด หลักการของการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษา
พ.ศ. 2542 การกําหนดตัวบงชี้ในการประเมิน การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา การประเมิน
คุณภาพภายนอก และการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
464 240 การประยุกตใชไมโครคอมพิวเตอรในการรายงานผลการศึกษา
2(1-2-3)
(Microcomputer Applications in Educational Reports)
ศึกษาพื้นฐานการใชโปรแกรมสําเร็จรูปของคอมพิวเตอรที่สามารถนํามาประยุกตใชในการรายงานผล
การศึกษาของสถานศึกษา อันไดแก การจัดทําขอมูล คาสถิติ การศึกษาของสถานศึกษา ระเบียนแสดงผล
การศึกษาของผูเรียนรายบุคคล การหาคาเฉลี่ยระดับสะสม การหาคะแนน อันดับที่รอยละ (percentile rank)
การจัดลําดับที่ การคัดเลือกบุคคลตามที่เงื่อนไขกําหนด
464 241 ฐานขอมูลทางการศึกษา
3(2-2-5)
(Educational Data Base)
ศึกษาขอมูลทางการศึกษา 5 ดาน ประกอบดวยขอมูลดานบุคลากร ผูเรียน หลักสูตร งบประมาณ และ
อาคารสถานที่ การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปของไมโครคอมพิวเตอร ในการจัดทําระบบฐานขอมูล
และดัชนีทางการศึกษาของสถานศึกษา
464 340 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
2(2-0-4)
(Statistics for Research in Education)
ธรรมชาติของสถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอ มูลและการนําเสนอขอมูลดวยสถิติ เชิงพรรณนา
การทดสอบสมมติฐานเกีย่ วกับความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยและความแตกตางระหวางคาสัดสวนของ
ประชากร การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว ความสัมพันธและการถดถอย การทดสอบดวยสถิติ
ที่ไมอิงพารามิเตอร
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464 350 การวิจัยในชั้นเรียน
2(2-0-4)
(Classroom Research)
แนวคิดและหลักการ รูปแบบของการวิจยั ในชั้นเรียน ขัน้ ตอนการวิจัยในชั้นเรียน อันไดแก การวางแผน
การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและการเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการเขียนรายงาน รวมถึงการเขียน
โครงการวิจัยในชั้นเรียน แนวทางในการพัฒนาคุณภาพ การวิจยั ในชัน้ เรียน
464 351 การวิจัยเบื้องตนทางการศึกษา
2(1-2-3)
(Introduction to Educational Research)
ศึกษาหลักการ การใชวิธีทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู ระเบียบและประเภทของการวิจัย การ
ออกแบบงานวิจัย การเขียนโครงการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูลการวิเคราะห การ
สรุปและนําเสนอผลการวิจัย
465 251 วาทการสําหรับครู
2(1-2-3)
(Speech for Teachers)
ศึกษาหลักและกลวิธีการพูดแบบตาง ๆ โดยเนนหนักการฝกพูดที่จะนําไปใชในวิชาชีพครู
465 257 การพูดในโอกาสตาง ๆ
2(2-0-4)
(Speech for Specific Purposes)
ศึกษาหลักการพูดในโอกาสตาง ๆ เพื่อมารยาทในสังคม ฝกการสรางบุคลิกภาพและกลวิธีการพูดแบบตางๆ
ตามจุดมุงหมาย โดยเนนหนักการพูดทีจ่ ะตองนําไปใชในโอกาสทั่ว ๆ ไปในสังคม เชน การพูดในฐานะ
โฆษก พิธีกร ฯลฯ
465 258 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2(2-0-4)
(Writing for Communication)
ศึกษาหลักการใชถอยคํา สํานวน โวหารและมารยาทในการใชภาษาเพือ่ สื่อสารในชีวิตประจําวัน ฝกฝนการ
เขียนแบบตาง ๆ เชน การเขียนคํารอง คําชี้แจง อนุทิน เลาเรื่องแสดงความยินดี แสดงความเสียใจ ฯลฯ
และพัฒนาทักษะการใชภาษาเพื่อสื่อสารในชีวิตประจําวัน
466 100 ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ
2(2-0-4)
(English for Recreation)
ฝกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยการจัดนันทนาการ ฝกการเขียนโครงการคายภาษาอังกฤษ เนนการฝก
พูด เรียนรูกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ ฝกการใชภาษาในคายภาษาอังกฤษ รวมทั้งฝกการจัดการคาย
ภาษาอังกฤษ
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466 203 การใชภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
(English Usage and Communication I)
ฝกการใชศัพท โครงสรางและไวยากรณภาษาอังกฤษ ฝกทักษะ ฟง พูด อาน และเขียนเพื่อการสื่อสาร ฟงคํา
บรรยาย อภิปราย สรุปเนื้อหาเรื่องที่ฟง อาน และเขียนตอบคําถามสรุปเรื่องที่อานดวยไวยากรณ และการ
เรียบเรียงภาษาไดถูกตอง
466 204 การใชภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
(English Usage and Communication II)
วิชาบังคับกอน : 466 203 การใชภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 1
ฝกการใชศัพท โครงสรางและไวยากรณภาษาอังกฤษ ฝกทักษะ ฟง พูด อาน และเขียนเพื่อการสื่อสารที่
ตอเนื่องจากรายวิชาการใชภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 1 นําสิ่งที่ไดฟงและอาน มาพูดอภิปราย เขียนโครง
รางและเรียบเรียงเปนเรียงความที่มีความชัดเจน และรวบรวมในแฟมสะสมงานที่จะเก็บประเมินผลในปลาย
ภาค
466 205 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน
2(2-0-4)
(English in Mass Media)
ศึกษาภาษาอังกฤษทั้งในดานเสียง คําศัพท โครงสราง สํานวน และคําศัพทเฉพาะสาขาที่ปรากฏใน
สื่อมวลชนตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน โทรทัศนดาวเทียม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อประโยชน
ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ดาน ไดแก ฟง พูด อาน และเขียน
466 211 การพัฒนาการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(English Listening - Speaking Development )
ฝกการใชภาษาอังกฤษในชัน้ เรียน การใชกลยุทธในการฟง ความรับผิดชอบในการจัดการเรียนภาษาของ
ตนเอง ฝกการสนทนาในกลุม การเสนอผลงาน ฝกแกไขขอผิดพลาดในการฟง – พูดในชั้นเรียนและฝกการ
ฟงดวยตนเองในศูนยการเรียนรู
466 231 การอานภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
2(2-0-4)
(Reading English for Academic Purposes)
ศึกษาและฝกทักษะการอานโดยใชกลวิธีการอานแบบตาง ๆ ในการอานแบบเรียน บทความและเอกสาร
ทางวิชาการ พัฒนาความรูดานคําศัพท ตลอดจนการหาใจความสําคัญจากยอหนาซึ่งมีโครงสรางแบบตาง ๆ
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466 233 สัมมนาการศึกษาวัฒนธรรมของผูที่ใชภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(Seminar in Culture of English Users)
สัมมนาวิเคราะหในเชิงเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของชนชาติที่ใชภาษาอังกฤษเพื่อเสริม
พื้นฐานความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประยุกตใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
466 241 การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(English Paragraph Writing)
ฝกเขียนโครงสรางประโยคความเดียว ความรวม ความซอน รวมถึงการเรียนไวยากรณและการเขียน
ประโยค โดยใชกลุมนามวลี กริยาวลี และคุณศัพทวลีไดถูกตอง ฝกเขียนเรียงความเบื้องตน เขียนยอหนา
แบบตาง ๆ
466 251 ภาษาศาสตรประยุกตเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Applied Linguistics)
ศึกษาธรรมชาติของภาษา เสียง คํา ความหมาย โครงสรางภาษา และสาระที่เกี่ยวของกับการเรียนรูภาษา
เพื่อเปน แนวทางเบื้องตนในการศึกษาภาษา เนนศึกษาหัวขอทางภาษาศาสตรที่ครูสอนภาษาอังกฤษจะ
นําไปใชในการเรียนการสอน
466 252 สัทศาสตรภาษาอังกฤษและการออกเสียง
2(2-0-4)
(English Phonetics and Pronunciation)
ศึกษาเกีย่ วกับเสียงโดยเนนทางดานสรีรสัทศาสตร ฝกเสียงสระ พยัญชนะ เสียงควบกล้าํ เสียงสูง ต่ํา หนัก
เบา การถายทอดเสียงเหลานัน้ เปนสัญลักษณทางสัทศาสตร และศึกษาปญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียนไทย
466 271 อินเตอรเน็ตสําหรับครูภาษาอังกฤษ
2(2-0-4)
(Internet for English Teachers)
ศึกษาแหลงขอมูลตางๆ จากเว็บไซดตาง ๆ ที่มีในอินเตอรเน็ตที่ครูภาษาอังกฤษสามารถนํามาประยุกตใช
เพื่อประโยชนในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟง พูด อาน เขียน
466 274 คอมพิวเตอรชว ยการเรียนการสอนภาษา
2(2-0-4)
(Computer – Assisted Language Learning)
ศึกษาการใชไมโครคอมพิวเตอรเพื่อจุดประสงคในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เนนการศึกษาซอฟทแวร
นิพนธ (Authoring Program) ตาง ๆ เพื่อเปนเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสําหรับ
นักเรียน การประเมินซอฟทแวรการสอนภาษาอังกฤษที่มจี ําหนายในทองตลาด
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466 320 การเสนอผลงานภาษาอังกฤษ
2(2-0-4)
(English Presentation)
พัฒนาทักษะในการนําเสนอผลงานภาษาอังกฤษ เนื้อหาประกอบดวย การอภิปราย ระดมสมองในหัวเรื่อง
ที่นาสนใจในปจจุบัน การเลือกหัวขอที่เหมาะสม การคนขอมูล การเขียนโครงรางและขอมูล เตรียมการ
นําเสนอโดยใชคอมพิวเตอรและการนําเสนออยางเปนทางการการฝกบุคลิกภาพ ศึกษาบริบทที่เกี่ยวของกับ
การนําเสนอ
466 321 การพูดภาษาอังกฤษระดับสูง
3(2-2-5)
(Advanced English Speaking)
ฝกการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง ฝกใหมีความเชื่อมั่นในการพูดในที่ชุมชน เขาใจจรรยาบรรณของการพูด
ในที่ชุมชน รูจกั วิเคราะหผูฟง ฝกใหมีทักษะในการวิเคราะหวิจารณ ฝกการโตวาทีเลาเรื่อง กลาวสุนทร
พจนตอสาธารณชนตามโอกาส
466 331 การอานขอมูลขาวสารภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(English Reading for Information )
พัฒนาการอานขอมูลขาวสารวิชาการเพื่อการเขียนรายงาน ฝกการใชแหลงขอมูลอางอิงภาษาอังกฤษทาง
การศึกษา และการสอนภาษา ฝกอานบทความทางวิชาการ วิเคราะห วิจารณ สรุป และเขียนโครงรางและ
รายงาน
466 332 การอานและการคิดวิเคราะหในภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(Critical Thinking and Reading in English)
เนนการอานเชิงคิดวิเคราะหวิจารณเอกสารเชิงวิชาการ ฝกการคิดอิสระ และแสดงความคิดเห็น ฝกอาน
แบบวิเคราะห มุงพัฒนากลยุทธในการอานที่ ชวยในการเขาใจบทอานระดับสูงไดคลองและมั่นใจ พัฒนา
ทักษะ การตีความ ถอดความ อภิปราย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
2(2-0-4)
466 352 การรูภาษาตางประเทศและภาษาที่สอง
(Foreign and Second Language Acquisition)
ศึกษาทฤษฏีการรูภาษา เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของการเรียนรูภ าษาแมและภาษาที่สอง
เรียนรูขั้นตอนในการรูและการเรียนรูภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ
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466 353 การศึกษาระบบคํา
2(2-0-4)
(Morphological Studies)
ศึกษาประเภทตางๆของคําและความหมาย กฎการสรางคํา คําที่ทําหนาที่ทางไวยากรณ การวิเคราะหระบบ
คํา วิธีการสรางคําใหมในภาษา เชน คําผสม คํายอ การสรางคําแบบยอนกลับ คําจากชื่อเฉพาะ และคําผสม
ตางๆ
466 354 โครงสรางภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(English Structure)
ศึกษาลักษณะสําคัญของโครงสรางและไวยากรณภาษาอังกฤษ ลักษณะสําคัญดานวจีวิภาค วากยสัมพันธ
ตามทฤษฎีไวยากรณแบบตาง ๆ เตรียมนักศึกษาใหนําความรูดานไวยากรณไปใชเพือ่ การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศ
466 355 การเปรียบเทียบระหวางภาษาไทยและภาษาอังกฤษและ
วิเคราะหขอผิดพลาด
2(2-0-4)
(Thai-English Contrastive and Error Analysis)
ศึกษาแนวทางการวิเคราะหความแตกตางระหวางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วิเคราะหความแตกตางดาน
เสียง โครงสราง และความหมายในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วิเคราะหขอผิดพลาดเพื่อการเรียนการสอน
ภาษา ฝกวิเคราะหขอผิดพลาดในภาษาพูดและภาษาเขียนของผูเรียนโดยใชแนวทางภาษาศาสตร
466 361 วรรณคดีอังกฤษเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to English Literature)
ศึกษาพื้นฐานและประวัติวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน เรื่องสั้น นวนิยาย บทกวี บทละครและศัพทเฉพาะ
ทางวรรณคดี ฝกอานวรรณกรรมตาง ๆ ดวยความเขาใจและซาบซึ้ง
466 362 นวนิยายและเรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกนั
2(2-0-4)
(English and American Novels and Short Stories)
ศึกษานวนิยายและเรื่องสั้น วิธีเขียน สํานวนโวหาร สาระสําคัญของเนื้อเรื่อง พัฒนาการอาน
เพื่อการวิเคราะหและวิจารณ
466 363 การศึกษากวีนพิ นธคัดสรรภาษาอังกฤษ
2(2-0-4)
(Studies of Selected English Poems)
ศึกษาองคประกอบสําคัญของงานกวีนิพนธเพื่อใหอานกวีนิพนธรูปแบบตางไดอยางซาบซึ้ง เนนการเขาใจ
แนวเรื่อง อารมณ น้ําเสียง อุปมา อุปมัย จินตนาการในงานกวีนิพนธ เพื่อใหผูเรียนเขาใจกวีนิพนธไดอยาง
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ลึกซึ้งและเพิ่มพูนทักษะการเขียนเพื่อการวิเคราะห วิจารณ
466 364 วรรณกรรมอังกฤษสําหรับเด็ก
2(2-0-4)
(English Literature for Children)
เรียนรูแนวทางการพัฒนาวรรณกรรมสําหรับเด็กของอเมริกันและอังกฤษ ศึกษาวรรณกรรมหลัก และ
หนังสือสําหรับเด็ก รวมทั้งวรรณกรรมสําหรับเด็กของเอเชียที่มีชื่อเสียง ศึกษาหลักการเขียนเรื่องเชิง
จินตนาการ เชิงการศึกษาทีเ่ หมาะสมกับแนวคิดและธรรมชาติของเด็ก ฝกการวิเคราะห วิจารณวรรณกรรม
สําหรับเด็ก
466 374 บทละครสําหรับการสอนภาษาอังกฤษ
2(2-0-4)
(Dramas for English Language Teaching)
ศึกษาลักษณะของบทละคร ธรรมชาติของสุขนาฏกรรมและโศกนาฏกรรม วัฒนธรรมภาษา การ
เปรียบเทียบวิธีคิด คานิยมทีส่ อดแทรกในบทละครที่สําคัญๆ อภิปรายอยางมีวิจารณญาณและเขียนรายงาน/
สรุปบทละครที่สําคัญ เนนการอานละครที่มีชื่อเสียงและเหมาะสมที่จะนําไปใชในการเรียนการสอน
466 375 กิจกรรมสําหรับการสอนภาษาอังกฤษ
2(2-0-4)
(Activities for English Teaching)
แนะนํากิจกรรมการเรียนภาษาที่เสริมแบบเรียนและหลักสูตรภาษาอังกฤษ กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษที่
สงเสริมประสบการณการเรียนภาษาที่ใชภาษาจริงเพื่อการสื่อสาร ศึกษาแหลงขอมูลการสอนภาษาอังกฤษ
เชน เพลง กลอน โคลง เกม เกมสื่อสาร และหนังสืออานเพื่อความบันเทิง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ชวยให
เรียนภาษาอยางสนุกสนาน
466 376 ประเด็นและแนวโนมในการสอนภาษาอังกฤษ
2(2-0-4)
(Issues and Trends in Teaching English)
พัฒนาทักษะการอานและคิดวิเคราะหวิจารณเรื่องเกีย่ วกับแนวโนมการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบนั ฝกพูด
และเขียนเกีย่ วกับเรื่องที่อาน อภิปรายประเด็นใหม ๆ ทางการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ฝก
บันทึกขอมูลเรื่องที่อาน วิเคราะหเนื้อหาและนําเสนอเปนภาษาอังกฤษ
466 381 การแปลอังกฤษเปนไทย
2(2-0-4)
(Translation from English to Thai)
ศึกษาหลักและกลวิธีการแปล วิเคราะหหลักภาษาไทย การใชภาษาและสํานวนภาษาไทยรวมทั้งการ
เปรียบเทียบโครงสรางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ฝกแปลขอความที่นํามาจากหนังสือภาษาไทยประเภท
สารคดี บันเทิงคดี และเอกสารวิชาการ

50
466 382 การแปลไทยเปนอังกฤษ
2(2-0-4)
(Translation from Thai to English)
ศึกษาหลักและกลวิธีการแปล วิเคราะหหลักภาษาอังกฤษ การใชภาษาและสํานวนภาษาอังกฤษ รวมทั้งการ
เปรียบเทียบโครงสรางภาษาอังกฤษและภาษาไทย ฝกแปลขอความที่นํามาจากหนังสือภาษาอังกฤษประเภท
สารคดี บันเทิงคดี และเอกสารวิชาการ
466 383 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
2(2-0-4)
(English for Business)
ศึกษาและฝกทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ ที่ใชในการติดตอธุรกิจประเภทตาง ๆ ฝกเขียน
บันทึกและจดหมายธุรกิจ โทรเลข โทรสาร ฝกใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
466 384 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเทีย่ วและการโรงแรม
2(2-0-4)
(English for Tourism and Hotel Management)
ศึกษาและฝกภาษาอังกฤษทีใ่ ชในการทองเที่ยวและการโรงแรมทั้งในฐานะผูใหบริการและผูบริโภค ศึกษา
สถานที่ทองเที่ยวและงานโรงแรมในประเทศไทย ฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อบริการแกพนักงาน
466 385 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2(2-0-4)
(English for Science and Technology)
ศึกษาศัพทและโครงสรางภาษาในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เนนการอานเพื่อความเขาใจและการ
เขียนบทความหรือรายงานในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษในสาขานี้
466 386 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบและการสมัครงาน
2(2-0-4)
(English for Examination Preparation and Job Applications)
ฝกทักษะพื้นฐานเพื่อการเตรียมสอบวัดความสามารถทางภาษา เชน TOEFL, TOEIC, IELTS, FCE และ
เตรียมภาษาเพือ่ การสมัครงาน ฝกการทําขอสอบ เรียนรูทักษะและองคประกอบทางภาษาในขอสอบ วัด
ความสามารถทางภาษา ศึกษากลยุทธในการทําขอสอบภาษาอังกฤษ
ฝกอาน เขียนขอมูลที่มี
ประโยชนตอการสมัครงาน เขียนจดหมายสมัครงาน การโทรศัพท นัดหมาย ตลอดจนการฝกกลยุทธใน
การสอบ
466 441 การเขียนเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
(English Academic Writing)
ศึกษาการเขียนเชิงวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย ฝกการเขียนเชิงบรรยาย เขียนชักจูง เขียนโดยการ
เปรียบเทียบเนือ้ หาสาระ ฝกใชโครงสราง และศัพทที่เหมาะสม พัฒนาการเขียนที่ถูกตอง ฝกทักษะการ
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แกไขงานเขียน
466 471 วิธีสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(Methods of Teaching English)
ศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎี จิตวิทยา วิธีสอนและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศแบบ
ตางๆ เนนศึกษาเทคนิคการสอนบูรณาการทักษะทั้ง 4 การทําแผนการสอน การสรางแบบทดสอบ และ
การทําอุปกรณการสอน ศึกษานวัตกรรมและผลงานวิจัยใหม ๆ ที่เกีย่ วของ มีการสังเกตและสาธิตการ
สอน
466 472 การสอนอานภาษาอังกฤษ
2(2-0-4)
(Teaching English Reading )
ศึกษาหลักในการสอนอานภาษาอังกฤษ กระบวนการอาน การพัฒนาทักษะการอานโดยใชกลวิธีและ
เทคนิคการอานแบบตาง ๆ เพื่อนําไปใชในการสอนการอานภาษาอังกฤษ
466 473 การพัฒนาสื่อเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
2(2-0-4)
(Materials Development for English Language Teaching)
ศึกษาหลัก วิธกี ารคัดเลือก ออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษ ศึกษาโครงสราง สาระ มาตรฐาน
การเรียนรู หลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานของไทย หลักการคัดเลือกและสรางสื่อเสริม ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การประเมินสื่อ การประเมินโครงงาน และหลักการนําสือ่ ไปใช
466 474 การวัดและประเมินผลการเรียนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(English Language Assessment)
ศึกษาหลักเบื้องตนของการวัดผลทางภาษา และรูปแบบการวัดผลภาษาแบบ ตาง ๆ เนือ้ หาประกอบดวย
ธรรมชาติของการวัดผล ความเที่ยง ความตรงของขอสอบ การสรางขอสอบในชั้นเรียน ขอสอบสัมฤทธิ์ผล
ขอสอบวัดทัศนคติ ความสามารถทางภาษา การวัดผลในสภาพที่เปนจริง และการนําผลการวัดไปปรับปรุง
การเรียนการสอน
466 475 โครงงานภาษาอังกฤษ
2(2-0-4)
(English Project Works)
ศึกษาการสอนภาษาอังกฤษโดยใชโครงงานชนิดตาง ๆ ขั้นตอนการวางแผนและดําเนินงาน การประเมิน
สํารวจการจัดโครงงานที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ วางแผนดําเนินการจัดโครงงาน เสนอ
โครงงานที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและสอดคลองกับจุดประสงคของหลักสูตร
ภาษาอังกฤษทีเ่ นนผูเรียนเปนสําคัญ ตลอดจนประเมินผลโครงงาน
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466 476 การศึกษารายบุคคลสาขาการสอนภาษาอังกฤษ
2(2-0-4)
(Individual Study in English Language Teaching)
ศึกษาอานงานหัวขอที่เกี่ยวของกับภาษาอังกฤษ / การสอนภาษาอังกฤษตามความสนใจของนักศึกษาภายใต
การดูแลของอาจารยผูสอนซึ่งจะเปนผูใ หคาํ แนะนําปรึกษาดานเนื้อหาและการเลือกหัวขอ
466 478 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
2(2-0-4)
(Seminar in English Language Teaching)
ศึกษาทฤษฏี และหลักการทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ วิเคราะห สังเคราะหปญหาที่พบ ในการเรียน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน การใชสื่อ การประเมินผล ศึกษาแนวทางการแกไขปญหา ตลอดจนแสดง
นวัตกรรมใหม ๆ ทางการสอนภาษามีการศึกษานอกสถานที่
466 501 การฝกปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ 1
6(0-12-6)
(English Teaching Practice I)
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของสาขาวิชา
ฝกปฏิบัติการสอนวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาเปนระยะเวลา 1 ภาคเรียน ภายใตการแนะนําและการ
ควบคุมของอาจารยพี่เลี้ยง อาจารยนิเทศก และบุคลากรผูเกี่ยวของใน
การนิเทศ พัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติงานสอน งานธุรการ งานกิจการนักเรียน งานพัฒนาตนและสังคม จัดทําโครงการพัฒนา
ประสบการณวิชาชีพครู และทําวิจยั ในชั้นเรียน
466 502 การฝกปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ 2
6(0-12-6)
(English Teaching Practice II)
วิชาบังคับกอน : 466 501 ฝกปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ 1
เปนรายวิชาทีต่ อเนื่องจากรายวิชา 466 501 โดยใหฝกปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา ตอเนื่องอีก 1 ภาค
เรียนโดยมีการฝกปฏิบัติงานสอน และปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ที่ตอเนื่องจากรายวิชา 466 501
467 216 การศึกษากับสิ่งแวดลอม
2(2-0-4)
(Education and Environment)
ศึกษาบทบาทและความสัมพันธของการศึกษากับสิ่งแวดลอม อิทธิพลสิ่งแวดลอมที่มีตอการศึกษา และ
การศึกษาที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมมีการศึกษานอกสถานที่
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467 253 ชุมชนศึกษา
3(2-3-4)
(Community Studies)
ศึกษาชุมชนในดานกายภาพ ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง บุคคล
สําคัญ ประชากรและสิ่งแวดลอม ตลอดจนปญหาและการวางแผนเพื่อพัฒนาชุมชน มีการศึกษานอก
สถานที่
467 264 ธรรมปฏิบัติ
2(1-2-3)
(Dharma Practice)
ศึกษาหลักการและวิธีการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา คือ หลักศักยภาพและแนวคิด ในการ
พัฒนาศักยภาพของมนุษย การพัฒนาตนตามแนวไตรสิกขา วิธีคิดตามหลักพระพุทธศาสนา กระบวนการ
ฝกและประโยชน การบริหารจิตและเจริญปญญา คือ ฝกสมาธิ และวิปส สนา ตลอดจนปฏิบัติตามหลัก
อานาปานสติ และสติปฏฐานสี่ ที่สามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวัน มีการศึกษานอกสถานที่
468 101 สื่อการศึกษาเบื้องตน
3(2-2-5)
(Introduction to Educational Media)
ศึกษาความหมาย พัฒนา บทบาทและคุณคาของสื่อการศึกษา หลักเบื้องตนในการเลือกการผลิต การใช
และการบํารุงรักษาสื่อการศึกษา ตลอดจนใชแหลงสนับสนุนและบริการเสริมการสอนและการประเมินผล
สื่อการศึกษา
468 102 คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
(Computer in Education)
ศึกษาหลักการนําคอมพิวเตอรมาใชเพื่อการศึกษา บทบาทของคอมพิวเตอรที่มีตอการศึกษาในรูปแบบ
ตางๆ และบทบาทของบุคลากรทางการศึกษาในการใชคอมพิวเตอรการประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
ที่เกี่ยวของกับการศึกษา เชน โปรแกรมระบบ โปรแกรมประมวลผลคํา การประมวลผลขอมูล การจัดการ
ฐานขอมูล การนําเสนอเพื่อการเรียนการสอน การใชอินเทอรเน็ต และการพัฒนาเว็บไซคเพื่อการศึกษา
2(2-2-4)
469 101 การศึกษานอกระบบ
(Nonformal Education)
ศึกษาเกีย่ วกับความหมายลักษณะเฉพาะ ความสําคัญของการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
พัฒนาการของการศึกษานอกระบบในประเทศไทย ประเภทวิธีการจัดและองคกรทีจ่ ัดการศึกษานอกระบบ
และการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบ และการเทียบโอนประสบการณการเรียนรูระหวางการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
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469 106 การศึกษาตามอัธยาศัย
2(2-0-4)
(Informal Education)
ศึกษาเปาหมายและวัตถุประสงคของการศึกษาตามอัธยาศัยในฐานะที่เปนการศึกษารูปแบบหนึ่ง ศึกษา
รูปแบบ ลักษณะและวิธีการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ที่จัดโดยองคกรตาง ๆ ทั้งของ รัฐ เอกชน บุคคล
ชุมชน สื่อมวลชน และแหลงการเรียนรูตาง ๆ การเชื่อมโยงการศึกษาตามอัธยาศัยกับการศึกษาในระบบ
และการศึกษานอกระบบ รวมทั้งการวิเคราะหโครงสรางในภาพรวมตามแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต
2(2-0-4)
469 107 ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการศึกษา
(Local Wisdom for Education)
ศึกษาลักษณะและความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่นของไทย ขุมทรัพยภูมิปญญาทองถิ่นไทย แขนงตาง ๆ
การสํารวจภูมปิ ญญาทองถิ่น กระบวนการเรียนรู และการถายทอดภูมปิ ญญาทองถิ่น แนวความคิดใน
การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาเปนเครือขายและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ มี
การศึกษาดูงานนอกสถานที่
470 101 การศึกษาปฐมวัย
2(2-0-4)
(Early Chilhood Education)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ หลักการ และความมุงหมายของการศึกษาปฐมวัย ความสําคัญของการพัฒนา
เด็กปฐมวัย แนวคิดและทฤษฎีของนักการศึกษาที่มีอิทธิพลตอการจัดการศึกษาปฐมวัย ประวัติความ
เปนมาของการศึกษาปฐมวัย ลักษณะเฉพาะของการจัดการเรียนรูระดับปฐมวัย หนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
จัดการศึกษาหรือดูแลเด็กปฐมวัย สภาพปจจุบันปญหา และแนวทางแกปญหา และแนวโนมของการปฐมวัย
ศึกษา
471 101 การประถมศึกษา
2(2-0-4)
(Elementary Education)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ หลักการ และความมุงหมายของการประถมศึกษา วิวัฒนาการของการ
ประถมศึกษาของไทย พระราชบัญญัติประถมศึกษา หลักสูตรประถมศึกษาทั้งในอดีตและปจจุบัน
ลักษณะเฉพาะของการจัดการเรียนรูระดับประถมศึกษา การจัดการโรงเรียน หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาระดับประถมศึกษา เกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา องคประกอบที่เกี่ยวของกับความสําเร็จ
ของการประถมศึกษา สภาพปจจุบัน ปญหา และแนวทางแกปญหาของการประถมศึกษาของไทย
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19. เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณสมบัติที่จะไดรับใบประกอบวิชาชีพครู ตามหลักเกณฑของ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และตามแนวทางของมติสภาคณบดีคณะ
ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร แหง
ประเทศไทยในเรื่องการพัฒนายกระดับฐานะวิชาชีพครูใหสูงขึ้น
20. การเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
20.1 หลักสูตรเดิมใชภาคการศึกษา 1 ปการศึกษา 2535
20.2 หลักสูตรปรับปรุงเริ่มใช ภาคการศึกษา 1 ปการศึกษา 2547
(สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ)
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชามนุษยศาสตร
กลุมวิชาสังคมศาสตร
กลุมวิชาคณิตศาสตรกับ
วิทยาศาสตร
กลุมวิชาภาษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพครู
วิชาเอก
วิชาโท
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหนวยกิตรวม

จํานวหนวยกิต
เกณฑทบวง
เดิม
ปรับปรุง
30
30
33
9
6
6
84
6
120

101
38
48
6
137

จํานวนหนวยกิต
ที่แตกตาง
+3

12
128
54
75

+ 27
+ 16
+ 27

10
171

+4
34

