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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ป)

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555)

ชื่อหลักสูตร
 ภาษาไทย                    : หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ภาษาอังกฤษ    : Bachelor of Education Program in English

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : การศึกษาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

   (ชื่อยอ) : กศ.บ.  (ภาษาอังกฤษ)

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Education (English)

   (ชื่อยอ) : B.Ed.  (English)

หลักสูตร
 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรระยะเวลา  5  ป    ไมนอยกวา    165   หนวยกิต

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา  30   หนวยกิต

  1.1 วิชาบังคับ 12   หนวยกิต

  1.2 วิชาเลือก 18 หนวยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะดาน  ไมนอยกวา  129 หนวยกิต

  2.1 วิชาชีพครู 50 หนวยกิต

  2.2 วิชาเอก 79 หนวยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา  6 หนวยกิต

   รวม  ไมนอยกวา  165 หนวยกิต
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รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

 เปนไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) รายละเอียดแสดงในภาคผนวก

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 129 หนวยกิต

 2.1 วิชาชีพครู ไมนอยกวา 50 หนวยกิต

  2.1.1 วิชาบังคับ ไมนอยกวา 48 หนวยกิต

 *0501 401 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา  2(2-0-4)

   Administration and Educational Quality 

   Assurance

 *0502 101 จิตวิทยาสําหรับครู  2(2-0-4)

                 Psychology for Teachers   

 *0502 403 การแนะแนวและการใหคําปรึกษาในโรงเรียน  2(2-0-4)

   Guidance and Counseling in School 

 *0503 111 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ 3(3-0-6)

   การส่ือสารทางการศึกษา 

    Information Technology Innovation 

   and Educational  Communication                   

 *0504 101 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 2(2-0-4) 

                 Measurement and Educational Evaluation

 *0504 402 การวิจัยทางการศึกษา  3(3-0-6)

                 Educational Research  

 *0506 101  หลักการและปรัชญาการศึกษา  2(2-0-4) 

   Principles and Philosophy of Education

 *0506 102 คุณลักษณะวิชาชีพและการเปนครูมืออาชีพ  3(3-0-6)

         Aspects of Profession and Professional Teachers 

 *0506 201 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู   2(2-0-4)

   Languages and Cultures for Teachers

 *0506 202  การศึกษาแบบเรียนรวม  2(2-0-4)

   Inclusive Education

 *0506 301  นวัตกรรมและการออกแบบการจัดการเรียนรู 3(3-0-6)

   Learning Management Innovation and Design

 *0506 302 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร  3(3-0-6)

              Curriculum Design and Development

 *0506 401 การจัดการช้ันเรียนและส่ิงแวดลอมเพื่อ 3(2-2-5)

   การเรียนรู 

   Classroom Management and Learning

   Environment   

 *0506 402 ประสบการณวิชาชีพครู      2(1-2-3)

              Teacher Profession Experience 

 หมายเหตุ วิชาที่มี * หมายถึง รายวิชาที่มีการปรับปรุงและมีการ

   จัดทําเพิ่ม

 *0506 403 การสัมมนาและสรางเสริมประสบการณ 2(2-0-4)

   วิชาชีพครู 

   Seminar and Enhancing Teacher 

   Profession Experience

 *0506 501  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1           6(0-12-0)

              Internship 1

 *0506 502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     6(0-12-0)

              Internship 2

  2.1.2 วิชาชีพครูเลือก   ไมนอยกวา  2 หนวยกิต

 *0501 403 การจัดการศึกษานอกระบบ 2(2-0-4)

   Non-formal  Education  Management

 0502 302   จิตวิทยาพัฒนาการสําหรับครู 2(2-0-4)

   Developmental  Psychology  for  Teachers

 0502 305   ปญหาพฤติกรรมเด็กวัยเรียนและ 2(2-0-4)

   แนวทางแกไข    

   Problems  on Behavior  Disorder of  

   School  Child and Prevention 

 0502 404  พลวัตกลุมสําหรับการศึกษา 2(2-0-4) 

   Group Dynamics  for  Education

 0504 301  การวัดภาคปฏิบัติ   2(2-0-4)

   Measurement of  Performance

 0504 302  การวัดบุคลิกภาพ 2(2-0-4)

   Measurement  of  Personality

 0505 302   อนามัยโรงเรียน 2(2-0-4)

   School  Hygiene

 0505 401 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2(2-0-4) 

       Learner  Developing  Activities

 *0506 303 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2(2-0-4) 

   Basic  Education  Curriculum

 *0506 304  การศึกษากับชุมชน 2(2-0-4)

   Community  and  Education

 0506 404  การจัดการช้ันเรียน 2(2-0-4)

              Classroom Management

 *0506 405  การพัฒนาจริยธรรมและคานิยมของ 2(2-0-4)

   นักเรียน

   Developing  Ethics and  Values for Students

 *0506 406  การสอนแบบจุลภาค 2(2-0-4)

   Microteaching

 *0506 407  การนิเทศการเรียนการสอน 2(2-0-4)

   Instructional Supervision

 *0506 408  อาเซียนศึกษาสําหรับครู  2(2-0-4)  

   ASEAN Study for Teachers 
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 *0506 409  แหลงการเรียนรูและการศึกษาคนควา 2(2-0-4)

   สารสนเทศ    

   Learning Resources and Information 

   Searching

 2.2 วิชาเอก    ไมนอยกวา 79 หนวยกิต

  2.2.1 วิชาเอกพื้นฐาน 27 หนวยกิต

 0105 103 การเขียนภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 3(2-2-5)

   Basic English Writing

 *0105 125 หลักการอาน 3(3-0-6)

   Principles of Reading                                                

  *0105 126 การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5)

   ในชีวิตประจําวัน       

   Oral English for Daily life Communication                   

  0105 203 พื้นฐานวัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกัน 3(3-0-6) 

   English and American Cultural Background                 

 *0105 227 สัทศาสตรและการออกเสียงสําหรับครู 3(3-0-6)

   Phonetics and Pronunciation for Teachers                    

 *0105 228 สัทวิทยาสําหรับครู 3(3-0-6)

                   Phonology for Teachers 

 *0105 229   การฟงเพื่อความเขาใจ    3(3-0-6)

   Listening for Comprehension                                           

 *0105 230 ภาษาสําหรับการจัดการช้ันเรียน 3(2-2-5)   

   Language for Classroom Management               

 *0105 340 ไวยากรณอังกฤษสําหรบัครู 3(3-0-6)

   English Grammar for Teachers                      

  2.2.2 วิชาเอกบังคับ     42  หนวยกิต

 *0105 207  การอานเชิงวิเคราะห 3(3-0-6)

   Analytical  Reading                                                 

 0105 208 การเขียนอนุเฉท 3(3-0-6)

   Paragraph Writing 

 0105 209 การวิเคราะหขอผิดพลาดในการใช 3(3-0-6)

   ภาษาอังกฤษ

   English Error Analysis                                           

 *0105 231   ภาษาอังกฤษสําหรับการพูดเสนองาน 3(2-2-5)

   วิชาการ    

   Oral English for Academic Presentation                         

 0105 304 การอานเชิงวิจารณ  3(3-0-6)

   Critical Reading

 0105 307 รอยแกวและรอยกรองเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

   Introduction to Prose and Poetry  

 *0105 308 การละคร                                3(3-0-6)

   Drama  

 *0105 333 การเขียนเรียงความเชิงอธิบายความ 3(3-0-6)

   Expository Composition Writing                                      

 *0105 334 หลักและวิธีการแปล 3(3-0-6)         

   Principles and Methods of Translation                              

 *0105 335   การพูดในที่สาธารณะเปนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)

   Public Speaking in English      

 *0105 402   การฝกอานเร็ว 3(3-0-6) 

   Rapid Reading Practice         

 0105 409    วรรณกรรมสําหรับเด็ก 3(3-0-6)

   Children’s Literature  

 *0105 428    การแปลแบบลาม          3(3-0-6)

   Simultaneous Translation   

 *0105 437 การเขียนเชงิแสดงความคิดเห็น 3(3-0-6)                  

   Argumentative Writing

  2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ  6 หนวยกิต 

 *0506 331 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษา 3(3-0-6) 

   ตางประเทศ 1  

   Teaching English as a Foreign Language 1         

 *0506 332 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษา 3(3-0-6)

   ตางประเทศ 2   

         Teaching English as a Foreign Language 2

  2.2.4 วชิาเอกเลอืก  เลอืกไมนอยกวา 4 หนวยกิต จากรายวิชา

ทั้ง 2 หมวด ดังนี้

 หมวดที่ 1 ทักษะและภาษา 

 0105 311 บทกวีนิพนธ 3(3-0-6)

   Poetry 

 0105 312 เร่ืองสั้นและนวนิยายอังกฤษและอเมริกัน     3(3-0-6)

   English and American Short Stories and Novels                                                        

 0105 401 การอภิปรายและการรายงาน 3(2-2-5)

   Discussion and Report  

 *0105 438 การแปลจดหมายและเอกสาร    3(3-0-6)

   Correspondence and Document Translation                     

 หมวดที่ 2 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

 0105 314    ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2(2-0-4)

   Business English                                                      

 0105 315 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเที่ยว 2(1-2-4)

   English for Tourism 

 0105 423 ภาษาอังกฤษสําหรับการหนังสือพิมพ 3(3-0-6)

   English for Journalism               

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

 โดยใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาที่ตนสนใจ  จากรายวิชาในคณะ

หรือนอกคณะ รวมไมนอยกวา 6 หนวยกิต
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แสดงแผนการศึกษา

ชั้นปที่  1

ภาคตน ภาคปลาย

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ   4
0506 101 หลักการและปรัชญาการศึกษา  2(2-0-4)
  Principles and Philosophy of Education   
0503 111 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและ 3(3-0-6)
 การส่ือสารทางการศึกษา              
 Information Technology Innovation 
 and Educational Communication 
xxxx xxx วิชาเอก 8
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ   4
0506102 คุณลักษณะวิชาชีพและการเปนครูมืออาชีพ 3(3-0-6)
 Aspects of Profession and Professional 
 Teachers
0501 401 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4) 
 Administration and Educational Quality
 Assurance
xxxx xxx วิชาเอก 8
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3

รวม 20 หนวยกิต รวม 20 หนวยกิต

ชั้นปที่  2

ภาคตน ภาคปลาย

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ   2
0502 101 จิตวิทยาสําหรับครู  2(2-0-4)
 Psychology for Teachers  
0506 201 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 2(2-0-4)
 Languages and Cultures for Teachers 
xxxx xxx วิชาเอก 9
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3
xxxx xxx วิชาชีพครูเลือก 2

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ   2
0506 202 การศึกษาแบบเรียนรวม 2(2-0-4)
 Inclusive Education
xxxx xxx วิชาเอก 12
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3

รวม 20 หนวยกิต รวม 19 หนวยกิต

ชั้นปที่ 3

ภาคตน ภาคปลาย

0506 301 นวัตกรรมและการออกแบบการจัดการเรียนรู 3(3-0-6)
 Learning Management Innovation and Design
0502 403   การแนะแนวและการใหคําปรึกษาในโรงเรียน 2(2-0-4)
 Guidance  and  Counseling  in  School
xxxx xxx วิชาเอก 11
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3

0504 101 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 2(2-0-4)
 Measurement and Educational Evaluation 
0506 302 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 3(3-0-6)
 Curriculum  Design and  Development
xxxx xxx วิชาเอก 11
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3

รวม 19 หนวยกิต รวม 19 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 4

ภาคตน ภาคปลาย

0504 402 การวิจัยทางการศึกษา   3(3-0-6)
 Educational  Research
0506 401 การจัดการชั้นเรียนและส่ิงแวดลอมเพื่อ 3(2-2-5)
 การเรียนรู
 Classroom Management and 
 Learning Environment
xxxx xxx วิชาเอก 9
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 3

0506 402 ประสบการณวิชาชีพครู      2(1-2-3)
 Teacher Profession Experience
0506 403 การสัมมนาและสรางเสริมประสบการณ 2(2-0-4)
 วิชาชีพครู  
 Seminar and Enhancing Teacher 
 Profession Experience
xxxx xxx วิชาเอก 11
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 3

รวม 18  หนวยกิต รวม 18 หนวยกิต

ชั้นปที่ 5

ภาคตน ภาคปลาย

0506 501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(0-12-0)
 Internship  1 

0506 502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-12-0)
 Internship  2

รวม 6  หนวยกิต รวม 6 หนวยกิต
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คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา  30  หนวยกิต

  เปนไปตามหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2554) รายละเอียดแสดงในภาคผนวก

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา  129  หนวยกิต

 2.1 วิชาชีพครู ไมนอยกวา  50 หนวยกิต

  2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไมนอยกวา  48 หนวยกิต

 *0501 401 การบริหารและการประกันคุณภาพ 2(2-0-4)

   การศึกษา

   Administration and Educational

   Quality Assurance 

   ทฤษฎี หลักการ รปูแบบ ระบบการบริหารการศึกษา

และการประกันคณุภาพทางการศึกษา ภาวะผูนาํทางการศึกษา การคิด

อยางเปนระบบ การเรียนรูวัฒนธรรมองคกร มนุษยสัมพันธในองคกร

และการติดตอสื่อสารในองคกร การทํางานเปนทีม การจัดทําโครง

งานทางวิชาการ  การจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

การจัดโครงการฝกอาชีพ การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน การจัดระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ

ทางการศึกษา

   Theories and principles of educational 

institution administration; educational leadership; systematic 

thinking; organization culture learning; human relations and 

communication in organizations; team working; education 

quality assurance; academic project; job training project; 

projects and activities for educational institution development; 

information systems for educational management; and  

education for community development ; laws concerning 

educational administration and educational quality assurance

 *0502 101 จิตวิทยาสําหรับครู  2(2-0-4)

                  Psychology for Teachers

            ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับจิตวิทยาและทฤษฎีจิตวิทยา

การศึกษา เพ่ือเขาใจธรรมชาติและความตองการพื้นฐาน จิตวิทยา

พฒันาการของมนษุยความรูดานจติวทิยาในการเรยีนการสอน จติวิทยา

การเรยีนรู  จติวทิยาสําหรบัเด็กพเิศษ การประยุกตใชความรูเพ่ือพฒันา

ผูเรยีนใหเหมาะสมกบัพัฒนาการทางสมอง สไตลการคิด และสไตลการ

เรียน และความถนัด พรอมทั้งสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหเรียนรูได

สูงสุดตามศักยภาพ

         Introduction to psychology and theory of 

educational psychology in order to understand human 

nature and basic needs; human development; psychology of 

classroom instruction; psychology of learning; psychology for 

learners with special needs; implications of knowledge into 

teaching to improve learners’ performance to match their 

brain development, thinking and learning styles, aptitude, 

as well as to promote their learning capacity to reach the 

highest level

 *0502 403 การแนะแนวและการใหคําปรึกษา 2(2-0-4)

   ในโรงเรียน

   School Guidance and Counseling 

   ความหมาย ปรัชญา และหลักการของการบริหารการ

แนะแนว การจดัการ การแนะแนว ทฤษฎแีละเทคนคิการแนะแนว  การ

บรกิารการแนะแนวในโรงเรยีน  เทคนคิงายๆ ในการใหการปรกึษาและ

การฝกปฏิบัติการใหคําปรึกษาสําหรับการแกปญหาวิกฤติและเพศ

ศกึษา บทบาทของบคุลากรของโรงเรยีนในการแนะแนวและการใหการ

ปรึกษา

   Definitions, philosophy and principles of 

guidance administration; guidance management; guidance 

theories and techniques; guidance services in schools; 

simple techniques and practice of counseling for crisis 

problem solution and sex education; roles of school staff in 

guidance and counseling services

 *0503 111 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)

   และการส่ือสารทางการศึกษา

               Information Technology Innovation 

   and Educational Communication 

   แนวคิด พัฒนาการ ขอบขาย มโนทัศน และทฤษฎี

ทางเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู การใช

คอมพิวเตอรขั้นพื้นฐานเพ่ือพัฒนาการเรียนรูและการจัดการเรียน

การสอน ประเภทและรูปแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารทางการศึกษา การเลือกใช การออกแบบ การพัฒนา การ

ประเมิน การปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศ การวิเคราะหปญหาที่เกิดจากการใชนวัตกรรมเทคโนโลยี

และสารสนเทศ การแสวงหาแหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู

ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนและการประยุกตใชในอนาคต

   Development, scope, concept and theory in 

educational technology; information technology for teachers; 

using basic computer to enhance teaching and learning; types 

of instructional media and educational technology innovation; 

selecting, design, development, implementation, evaluation 

and improvement of instructional media and educational 

information technology innovation; analysis of problems 
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employing innovations; searching learning resources and 

learning networks; Searching for diverse learning resources 

and learning networks to develop learner quality and to be 

applied in the future

 

 *0504 101 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 2(2-0-4)                

   Measurement and Educational Evaluation

   หลักการวัดและเทคนิคการวัดและประเมินผลทาง

การศกึษา การสรางและการใชเครือ่งมือวดัผลและประเมนิผลการศกึษา  

การประเมินผลการศึกษาตามสภาพจริง การประเมินจากแฟมสะสมงาน 

การประเมินภาคปฏิบตั ิการประเมนิผลแบบยอยและแบบรวม การแปล

ความหมายของคะแนนและการใหระดับคะแนน  เพ่ือการนําผลการ

ประเมินไปใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนรูและหลักสูตร

   Principles and Techniques  of  educational  

assessment  and  evaluation;  construction and  utilization of  

authentic  assessment  tools; portfolio assessment; performance 

assessment; formative and summative assessment; scoring  

interpreting  and  grading; using assessment  results to 

improve teaching and learning and curriculum

 *0504 402 การวิจัยทางการศึกษา  3(3-0-6)

      Educational Research

   หลักการและแนวคิดเบื้องตนของระเบียบวิธีวิจัย 

จรรยาบรรณของนักวจิยั รปูแบบและการออกแบบการวิจยั  การพัฒนา

เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล สถิติเพื่อการวิจัย การวิเคราะห

ขอมูล การเสนอโครงการเพื่อทําวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การนํา

เสนอผลงานวิจัย การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหา การวิจัยใน

ชั้นเรียน  การฝกปฏิบัติการวิจัยเพื่อนําผลไปใชในการพัฒนาการเรียน

การสอนและพัฒนาผูเรียน

   Principles and introduction to research 

methodology; ethics for researchers; reconnaissance and 

research planning; research designs; research instrument 

development; data collection; statistics for research; 

data analysis; research proposal; research report writing; 

presentation of completed research; research process for 

problem solving; classroom research; searching and studying 

of research for teaching and learning development; practice 

conducting research to implement outcomes for improving 

teaching and learning; learners development  

 *0506 101 หลักการและปรัชญาการศึกษา  2(2-0-4) 

   Principles and Philosophy of Education

   แนวคิดหลักของปรัชญาและปรัชญาการศึกษา

การจัดการศึกษาอยางสรางสรรคและมีปรัชญาการศึกษาและกลยุทธ

การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน  ความรูเบื้องตน

เก่ียวกับการศึกษา วิวัฒนาการของการศึกษาไทยและการศึกษาโลก  

แนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา  หลักการ  เปาประสงค และรูปแบบ

การจัดการศึกษา  ทศวรรษสหประชาชาติวาดวยการศึกษาเพื่อการ

พัฒนาท่ียั่งยืน  บทบัญญัติวาดวยการศึกษาในรัฐธรรมนูญและพระ

ราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

   Main concepts of philosophy and educational 

philosophy, creatively educational management including 

educational philosophy and educational strategy management 

for enhancing the sustainable development, foundation 

knowledge of education, evolution of Thai education 

and world education, educational concepts and theories, 

principles,  goals,  and educational management models, 

the United Nations decade of education for sustainable 

development, educational provisions in the constitution and 

National Education Act

 *0506 102 คุณลักษณะวิชาชีพและการเปนครู 3(3-0-6)

   มืออาชีพ

   Aspects of Profession and Professional

   Teachers

   ความสาํคญัและพฒันาการของวชิาชพีครแูละองคกร

วชิาชีพครู  สภาพงานครู  บทบาทและหนาที่ของครู  คุณลักษณะและ

มาตรฐานวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ลักษณะของครูที่ดีในสังคมปจจุบัน เสนทางความกาวหนาและการ

พัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเน่ืองและสรางสรรค องคกรกลางบริหาร

งานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บทบัญญัติใน

กฎหมายทีเ่กีย่วของกบัครูทกุสงักดัและครกูารศกึษาพเิศษ  ปฏิบตักิาร

พัฒนาสูความเปนครูมืออาชีพ

   Signifi cances and development of teaching 

professionals and teaching profession organizations, teacher’s 

job description; rules and responsibilities; qualifi cations and 

professional standards, moral and ethics, qualifi cation of 

quality teachers, aspects of qualifi ed teachers, trends in 

teacher development, teachers and educational, personal 

administrative organization, law and rules relating to teachers 

and special education teachers, developing for being 

professional teachers and educators
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 *0506 201  ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู    2(2-0-4)

                  Language and Cultures for Teachers

   ความสําคัญและความหมายของวัฒนธรรม การศึกษา

วฒันธรรมไทยและวฒันธรรมของประเทศตางๆ ความสมัพันธระหวาง

ภาษาและวัฒนธรรม การจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับบริบท

ทางสังคมและวัฒนธรรม ภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆสําหรับ

ครู เนนการใชทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนเพ่ือการสื่อ

ความหมายและการสื่อสารดวยกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา

ผานกิจกรรมการบันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ การนําเสนอ

ขอมูลดวยวาจาและลายลักษณอักษร 

    Signifi cance  and defi nitions of culture; study of 

Thai culture and different cultures; the relationship between 

language and culture; developing teaching and learning in 

social and cultural context; Thai, English and other languages 

for teachers focusing on using listening speaking reading and 

writing for communication through integrative language skill 

process including note taking, summarizing, interpreting, 

expanding; presenting information in forms of oral  and 

written language  

 *0506 202 การศึกษาแบบเรียนรวม  2(2-0-4)

   Inclusive Education

   ปรัชญาและแนวคิดของการจัดการศึกษาพิเศษและ

การจดัการศกึษาแบบเรยีนรวม คาํจาํกดัความและความจาํเปนของการ

จัดการศึกษาพิเศษและการจัดการศึกษาแบบการเรียนรวม  ประเภท

การเรียนรวม  รูปแบบการจัดการเรียนรวม  ประเภทของเด็กท่ีมีความ

ตองการพิเศษ การคัดกรองนักเรียนเพ่ือเขาสูชั้นเรียนรวม การบริหาร

จัดการชั้นเรียนรวม วิธีการจัดการเรียนการสอน  การจัดส่ือการเรียนรู  

การวัดและประเมินผล บทบาทครูในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

   Philosophy and approaches of special 

education and inclusive learning, defi nition and need for 

special education and inclusive education, types of inclusive  

learning , models of inclusive learning, types of children 

with special needs, selection criteria for inclusion, inclusive 

learning management, methods of teaching, materials, 

evaluation, roles of teachers in inclusive education

 *0506 301 นวัตกรรมและการออกแบบการจัดการ 3(3-0-6)

   เรียนรู

   Learning Management Innovation

   and Design

   ความหมาย ความสําคัญ ทฤษฎีการเรียนรูและการ

สอน แนวคิดของนวัตกรรมและรูปแบบการเรียนการสอน เทคนิคและ

วิทยาการจัดการเรียนรู การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การ

จัดการเรียนรูแบบยึดผูเรียนเปนสําคัญ การออกแบบจัดทําแผนการ

จัดการเรียนรู การจัดกิจกรรม การเลือกใช การพัฒนา การผลิตสื่อ

อุปกรณ การประยุกตใชนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีเหมาะสมกับวัย 

ระดับการเรียนรู และเน้ือหาในกลุมสาระตามระดับชั้นของผูเรียน การ

ประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู

               Concepts, signifi cance, theories of learning 

and teaching; approaches of innovation and models of 

teaching; learning tips and techniques; integrated learning;

child-centered learning; designing and making lesson 

plans; facilitating learning; selecting, developing learning 

materials; applying appropriate education innovation for 

different ages and learning levels  as well as substance group 

content levels of learners; learner evaluation to enhance the 

quality of teaching and learning 

 *0506 302 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร  3(3-0-6)

    Curriculum Design and Development

   ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี

หลักสูตร องคประกอบ รูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร แผน

พฒันาการศกึษา มาตรฐานการศกึษาชาต ิมาตรฐานหลกัสตูรการศกึษา

ขัน้พืน้ฐานและหลักสตูรระดับตางๆ การวิเคราะหหลกัสตูรการศึกษาข้ัน

พืน้ฐานเพือ่การนาํไปใชปฏบิตักิารสอนในโรงเรยีน การพฒันาหลกัสตูร

สถานศึกษา การนําหลักสูตรไปใช การประเมินและนําผลไปใชในการ

ปรับปรุงหลักสูตร

   Concepts, signifi cance, philosophy, approaches, 

theories and elements of curriculum; models and processes 

of curriculum development; basic education curriculum and 

other levels of education; analysis of basic education curriculum 

before implementing in schools; school-based curriculum 

development; curriculum implementation; curriculum 

evaluation and  the use of the results for modifi cation



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2557  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

84

 *0506 401 การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดลอม 3(2-2-5)

   เพื่อการเรียนรู

   Classroom Management and

   Learning Environment  

   ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ

และเทคนิคการบริหารจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู

การศึกษาและการสังเกตระบบการจัดการชั้นเรียนและสภาพแวดลอม

ในสถานศึกษา การวิเคราะหระบบการจัดการชั้นเรียนและส่ิงแวดลอม 

ปฏิบัติการออกแบบและจัดส่ิงแวดลอมเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและ

คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคของผูเรยีนตามหลกัสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน

ปฏิบัติการประเมินและนําผลไปใชในการปรับปรุงระบบการจัดการ

ชั้นเรียนและส่ิงแวดลอมเพี่อการเรียนรู  

   Concepts, signifi cant, approaches, theories, 

models  and  techniques  of  classroom management and  

learning  environment; study and observation on  classroom 

management and  learning  environment; analysis of 

classroom and environment management systems; practice 

in designing learning environment to promote  characteristics 

of learners according to basic education curriculum; practice 

in evaluating and  the use of the results to improve classroom 

management and learning environment  system

 *0506 402 ประสบการณวิชาชีพครู   2(1-2-3)

   Teacher Profession Experience

   การวิเคราะหหนวยการเรียนรู การจัดทําประมวล

รายวิชา  การนําประมวลรายวิชามาจัดทําแผนการเรียนรูรายภาคเรียน

และตลอดป การทดลองใชแผนการสอนในหองเรียน การสรุปผล

การทดลองสอน การเตรียมการวางแผนเพ่ือการปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา   

   Analyzing learning units; creating course 

syllabus; developing one-semester and one-academic year 

lesson plans based on course syllabus; implementing lesson 

plans in classrooms; conclusion on the results of implementing 

lesson plans; planning for internship   

 *0506 403 การสัมมนาและสรางเสริมประสบการณ 2(2-0-4)

   วิชาชีพครู 

   Seminar and Enhancing Teacher 

   Profession Experience

   ความสาํคญัและรปูแบบการจดัการสมัมนา การศกึษา

และวเิคราะหสถานการณ ปญหาและประเดน็ทีเ่ก่ียวของกบัการจดัการ

ศกึษาแลวสรปุและนาํเสนอแนวทางในการปองกนัหรอืแกไขปญหาการ

เรยีนการสอน การศกึษาและวิเคราะหงานวจิยัทีเ่กีย่วของเพือ่นาํผลการ

วิจัยมาประยุกตใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การจัดการ

สมัมนาเพือ่สรางสรรคกลยทุธและแนวทางการปฏบิตัเิพือ่พฒันาผูเรียน 

พัฒนาวิชาชีพครูและการศึกษาของประเทศ

                     Signifi cant and models of seminars; study 

and analysis on situations, problems and topics regarding 

education and drawing conclusion as well suggesting 

preventions and solutions involving teaching and learning; 

studying and analyzing of research on teaching and learning 

and applying the results of the research to improve learning 

and teaching; conducting seminars for creating strategies 

and fi nding the ways to develop learners, teacher profession 

and education of the country 

 *0506 501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(0-12-0)

   Internship 1

    การนําหลักการ ทฤษฎี ประสบการณการเรียนรู และ

ทกัษะทีไ่ดไปใชปฏบิตักิารสอน  การจดัทาํโครงการ การดาํเนนิการวจิยั

ในช้ันเรียนและปฏิบตัหินาท่ีอืน่ๆทีเกีย่วของกบัวิชาชพี เชน การแนะแนว 

การเปนที่ปรึกษาและหนาที่อื่นๆ  ในสถานศึกษา

    Integrated-implementation of principles,

theories, learning experiences and acquired skills for 

professional teaching and learning; conducting a project; 

conducting classroom research and operating in the role of 

a professional (counselor, student personnel/affairs adviser, 

etc.) in schools

 *0506 502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-12-0)

   Internship 2

              การนําหลักการ ทฤษฎี ประสบการณการเรียนรูและ

ทักษะที่ไดไปใชปฏิบัติการสอนและปฏิบัติหนาที่อื่นๆทีเกี่ยวของกับ

วิชาชีพ เชน การแนะแนว การเปนที่ปรึกษาและหนาที่อื่นๆ ในสถาน

ศึกษาตอเน่ืองจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

   Integrated-implementation of principles, 

theories, learning experiences and acquired skills for 

professional teaching and learning; conducting a project; 

conducting classroom research and operating in the role of 

a professional (counselor, student personnel/affairs adviser, 

etc.) in schools, a continuation of Internship 1
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  2.1.2 วิชาชีพครูเลือก ไมนอยกวา  2  หนวยกิต 

 *0501 403 การจัดการศึกษานอกระบบ 2(2-0-4)

     Non-formal Education Management

   ความหมาย ความสําคญั หลกัการ แนวคิดและปรัชญา

ในการจัดการศึกษานอกระบบ รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบ 

กระบวนการสงเสริมการเรียนรูในการศึกษานอกระบบ การศึกษา

ตามอัธยาศัย การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการแหลงเรียนรูในชุมชน 

การออกแบบการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตสําหรับ

ผู เรียนและการประยุกตใชศักยภาพของภูมิปญญาทองถิ่นและ

แหลงเรียนรูในชุมชนเพื่อการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียน

   Concepts, signifi cant, principles, approaches 

and philosophy of non-formal education management; 

non-formal education management models; promoting 

learning process in non-formal education system; informal 

education; lifelong education; management of community 

learning sources; design models of learning for career and 

life skills of learners; application of local wisdom potential and 

community learning sources for educating learners 

 0502 302 จิตวิทยาพัฒนาการสําหรับครู   2(2-0-4)

   Developmental Psychology for Teachers

   พัฒนาการของมนุษยทุกระยะ  ตั้งแตเริ่มตนปฏิสนธิ

จนถึงวัยสูงอายุ  โดยเฉพาะอยางยิ่งเนนพัฒนาการเด็กวัยเรียน

ในดานรางกาย เชาวนปญญา  อารมณ  สังคมและจริยธรรม  อิทธิพล

ของพนัธกุรรมและสิง่แวดลอมทีม่ตีอพฒันาการของมนษุย  การสงเสรมิ

พัฒนาการของเด็กวัยเรียน บทบาท ของครูในการสงเสริมพัฒนาการ

ของเด็กวัยเรียน

   Stages  of  human  development  from  

fertilization  to  old  age  especially  school  child  development  

on  the  aspect  of  physic, intelligence, emotion, society  

and  ethic; effects  of  heredity  and  environment  on human  

development; aiding  school  child  development; and  teacher’s 

roles  in  aiding  school  child  development

 0502 305 ปญหาพฤติกรรมเด็กวัยเรียน 2(2-0-4)

   และแนวทางแกไข

   Problems on Behavior Disorder 

   of School Child and Prevention

   สาเหตุและลักษณะของเด็กท่ีมีปญหาทางพฤติกรรม 

รวมทั้งเด็กที่มีความแปรปรวนทางอารมณ การสังเกต การทดสอบ

ลกัษณะตาง ๆ  ทางจิตวทิยา การปรับพฤติกรรม การปองกัน การสงเสริม

และการแกไขพฤตกิรรมเดก็วยัเรยีนไมใหเบีย่งเบนไปจากบรรทดัฐาน

ของสังคม

   Causes  and  nature  of  behavior  disorder  

child  including  disruptive emotional  child, observation, 

various  types of  psychological  testing, behavior  modifi cation, 

prevention, aiding  and behavior modifying of school  child  

to  deviate  from  social  norm

 0502 404 พลวัตกลุมสําหรับการศึกษา 2(2-0-4)

   Group Dynamics for Education

   ววิฒันาการ  ทฤษฎแีละหลกัการของพลวตักลุม  พรอม

ทั้งฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดทักษะจนสามารถนําไปประยุกตในการปฏิบัติ

งานเกี่ยวกับการศึกษาได

   Evolution, theories and principles of group 

dynamics including practices for skills to apply in education  

 0504 301 การวัดภาคปฏิบัติ   2(2-0-4)

   Measurement of Performance

   แนวคิด ทฤษฎีการวัดภาคปฏิบัติ วิธีการวิเคราะห

จดุมุงหมายและลกัษณะงาน การสรางเครือ่งมอืวดัเพือ่พฒันาการเรยีน

การสอนและประเมินภาคปฏิบัติ  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือและ

แปลความหมายของการวัดเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

   C o n c e p t ,  t h e o r i e s  o f  p e r f o r m a n c e 

measurement, task and objective analysis, instrument

construction, performance assessment, instrument quality 

analyzing and interpreting data to improve teaching and 

learning

 0504 302 การวัดบุคลิกภาพ 2(2-0-4)

   Measurement of Personality

   แนวคดิ ทฤษฎีเกีย่วกบับคุลกิภาพ  และเจตคต ิวธิกีาร

สรางเครือ่งมือวดั บคุลกิภาพ  และเจตคต ิการหาคณุภาพของเครือ่งมือ 

การแปลความหมายของการวัดเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

    Concept, theories of attitude and personality, 

attitude and personality instrument construction, instrument 

quality analyzing and interpreting data to improve teaching 

and learning

 0505 302 อนามัยโรงเรียน 2(2-0-4)

   School Hygiene

   ความสําคัญของสุขภาพ การสาธารณสุข การสงเสริม

สุขภาพ การบริการอนามัยสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะในโรงเรียน  

การสอนสุขศึกษา  เนนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางดานสุขภาพ  

ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ตลอดจนการเสริมสราง

คุณภาพชีวิตของนักเรียน
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   The  importance  of  health,  public health, 

health  promotion, health service and  hygienic  environment  

in  school,  teaching  of  health  education  emphasize  on  

health  behavior  changing,  the  relationship  between  school  

and  community,  the promotion  of  students’ quality  of  life

 0505 401 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   2(2-0-4)

   Learner Developing Activities

   หลักการและวิธีการ  การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

โดยเช่ือมโยงกับปรัชญา  นาํไปสูการศึกษาวิเคราะหและสงัเคราะหระบบ

พฒันาการของมนุษย  เพือ่นาํไปปรบัปรงุ  ปรบัตวั  ควบคมุ  พฒันา  และ

แกปญหาของตนเอง  อันเปนผลนําไปสูมนุษยภาวะท่ีสมบูรณ  และอยู

รวมกับผูอื่นไดอยาง    มีความสุข และจะตองเขาฝกอบรมวิชาผูกํากับ

หรือผูนํา  ขั้นความรูเบื้องตน  1  กิจกรรมจาก  4  กิจกรรม  ใหนิสิต

เลือกฝกอบรมตามความเหมาะสม  และความพรอมของทุกฝาย  ดังนี้

คือ  ลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน

   Principles  and  methods  of  implementing  

activities  for  learners  development  with  the linking  to  

philosophy  in  order  to  be  able  to  analyze  and  synthesize  

the human development  process  as  well  as  to  be  able  to  

improve, adapt, control, develop, and  solve  the  problems  

which  bring  to  the  perfect  humanity  and  happy  life  in the  

society,  training  in  a  course  of  the  basic or  preliminary  

level  of  leader  in  either  of  4  activities  namely: boy  scout,  

girl  scout,  junior  red  cross,  and  girl  guide,  is  compulsory

 *0506 303 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน      2(2-0-4)

      Basic Education Curriculum 

   สาระสําคัญของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ความ

เปนมา วิสัยทัศน หลักการ เปาหมาย สาระ และมาตรฐานการเรียนรู 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การจัดชั้นเรียน การจัดการเวลา การจัดการ

ศึกษาเฉพาะกลุมพิเศษ การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 

การใชและพัฒนาหลักสูตร) การวิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัดกลุม

สาระ การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปญหา

และแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตรระดับประถมศึกษาและระดับ

มัธยมศึกษา

   Contents of basic education curriculum 

(background, vision, principles, goals, stands and learning 

standards, learner development activities, educational levels, 

learning time allotment, educational provision for special 

target groups, learning management, learning assessment, 

curriculum implementation and management);  analysis of

strands, standards and indicators of learning areas; 

management of learning process based on basic education 

curriculum; trends  in elementary and secondary curriculum 

change 

 *0506 304 การศึกษากับชุมชน  2(2-0-4)

   Community and Education

   ความรูเกีย่วกับชมุชน  ลกัษณะของชุมชน การสงเสริม

การศึกษาในชุมชน  บทบาทของการศึกษาตอการพัฒนาชุมชน 

การพัฒนาชุมชนในรูปแบบตาง ๆ 

    Knowledge surrounding community, nature of 

community, educational development in community, roles of 

education in community, models of community development

 *0506 404 การจัดการชั้นเรียน  2(2-0-4)

           Classroom Management

   ศึกษาและวิเคราะห แนวคิดและรูปแบบการจัดการ

ชั้นเรียน การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนรู รูปแบบและกลวิธีการ

ควบคุมวินัย  การปรับพฤติกรรมและการประยุกตใชความรูในการ

พัฒนาวินัยนักเรียน เทคนิคการคุมชั้นเรียน  สังเกตวิเคราะหปญหา

ในช้ันเรียนเปนรายกรณี  และฝกแกปญหาการจัดการช้ันเรียนโดยใช

กระบวนการวิจัย

   The study and analysis of concepts and 

patterns of classroom management, learning environmental 

management, patterns and strategies of discipline control, 

behavior modifi cation and application in student discipline 

development, classroom control techniques, case study, 

analysis and practice solving classroom management 

problems by using research processes

 *0506 405 การพัฒนาจริยธรรมและคานิยม 2(2-0-4)

   ของนักเรียน 

   Developing Ethics and Values 

   for Students

   ความเขาใจเบ้ืองตนเก่ียวกับจริยธรรมและคานิยม 

วิธีการพิจารณาคุณคาของจริยธรรม  และคานิยม ปญหาจริยธรรม

และคานิยม  และวิธีการแกปญหา  การปลูกฝงจริยธรรมและคานิยม

ใหแกนักเรียน

    Fundamental principles of ethics and values, 

ethical and value judgment, problems in ethics and values 

and solution, ethical and value cultivation for students 
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 *0506 406 การสอนแบบจุลภาค   2(2-0-4)

   Microteaching

   ความเปนมาของการสอนแบบจุลภาค  ระบบการเรียน

การสอนแบบจลุภาค  การเตรยีมงานดานโปรแกรม  อปุกรณ  เครือ่งมอื  

และการจัดหองเรียน  การเตรียมบทเรียนจุลภาค  และการฝกทักษะ

การสอน

   History  and  background  of  microteaching;  

microteaching  and  learning  systems;  teaching  preparation  

including  programs, materials,  classroom  management  and  

lesson  plans,  as  well  as    teaching  practice

 *0506 407 การนิเทศการเรียนการสอน 2(2-0-4)

        Instructional Supervision

   ความหมาย  แนวคิด  และความสําคัญของการนิเทศ

ในชัน้เรียน  กระบวนการและข้ันตอนนิเทศในช้ันเรียน  การสงเสริมการ

นิเทศในชั้นเรียน

      Defi nitions,  approaches  and  the  signifi cance  

of  supervision,  processes  and  steps  of  supervision  of  

classroom  teachers,  promoting  classroom  supervision

 *0506 408  อาเซียนศึกษาสําหรับครู 2(2-0-4)

                   ASEAN Study for Teachers

    ความสําคัญและประวัติการกอตั้งกลุมสมาคม

ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต วิสัยทัศน ขอตกลงการสราง

ความรวมมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในกลุมอาเซียน 

ความรูเกีย่วกบัสภาพภมูปิระเทศ สิง่แวดลอมและทรพัยากรธรรมชาต ิ

สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การศึกษา ศาสนา ภาษา 

วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี อันเปนเอกลักษณของท้ัง 

10 ประเทศ ไดแก ประเทศไทย มาเลเซยี ฟลปิปนส อนิโดนีเซยี สงิคโปร 

บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพมา 

   Significance and history of Association of 

South East Asian Nations;   ASEAN cooperation in ASEAN 

population quality of life development;  information about

climate, environment and natural resources, society, 

economic, politic and governance, education, religion,

language, culture and tradition  represented  10 country 

member  identities  including  Thailand, Malaysia, Philippines, 

Indonesia, Singapore,  Brunei Darussalam, Laos, Cambodia, 

Vietnam and Myanmar

 *0506 409 แหลงการเรียนรูและการศึกษาคนควา 2(2-0-4)

   สารสนเทศ

   Leaning Resources and Information

   Searching

   ความหมาย ความสําคัญและประเภทของแหลง

การเรียนรู  หลักการสํารวจ การเลือกใชการศึกษาคนควาและการเก็บ

รวบรวมตลอดจนการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศจากแหลงการเรียน

รูทั้งในระดับทองถ่ินและระดับสากล การอางอิงขอมูลใหถูกตองตาม

หลักวิชาการ การสงเสริมกระบวนการสืบคนขอมูลสําหรับผูเรียนใน

สังคมแหงการเรียนรู การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหองสมุดเพื่อ

การจัดการศึกษา

   Defi nitions, signifi cance and types of learning 

resources; principles of exploring, selecting, studying and 

collecting as well as analyzing of information technology 

resources from both local and international levels; using 

formal styles of citations and references; promoting information 

searching process for learners in learning society; using 

information technology and library for education 

 2.2 วิชาเอก ไมนอยกวา  79 หนวยกิต

  2.2.1 วิชาเอกพ้ืนฐาน 27 หนวยกิต

 0105 103 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน 3(2-2-5) 

   Basic English Writing                                                                     

    โครงสรางประโยคแบบตาง  ๆ   ฝกเขียนขอความส้ัน  ๆ  

โดยใชคําเชื่อมโยงและเคร่ืองหมายวรรคตอนไดอยางถูกตอง

   English sentential structures, practice in 

writing short passages with correct use of conjunction and 

punctuation

 *0105 125 หลักการอาน   3(3-0-6)

   Principles of Reading

   เทคนิคและกลวิธีในการอานระดับคํา ประโยคและ

ยอหนา ฝกอานประโยคและขอความภาษาอังกฤษเพ่ือเขาใจความหมาย

และตีความหมายระดับคําและโครงสรางประโยคจากบริบทเพ่ือ

จับใจความสําคัญและรายละเอียดของเร่ือง

   Reading techniques and strategies at word, 

sentence, and paragraph levels; Practice in reading English 

sentences and passages with emphasis on literal meaning and 

interpretation of sentence structures and words in contexts 

to capture main ideas and supporting details
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 *0105 126 การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5)

   ในชีวิตประจําวัน

   Oral English for Daily life Communication                                                                               

   เสียงท่ีมีปญหาในการออกเสียงสําหรับนักเรียนไทย 

การเนนเสียงหนักที่ถูกตองในระดับคําและประโยคเพื่อการสื่อสาร  

การฝกทกัษะการพูดสือ่สารและความคลองแคลวในการใชภาษาท้ังทาง

วาจาและอวัจนภาษาที่เหมาะสมและเทคนิคการจัดการการสนทนา 

การฝกพูดแสดงความคิดของตน ในสถานการณของสังคม ธุรกิจและ

วิชาการในชีวิตประจําวัน

   Sounds with pronunciation problems for 

Thai students, correct stress in words and sentences for 

communication; practice in oral communication skills and 

fl uency in using appropriate verbal and nonverbal language 

and conversation management techniques; practice in 

expressing their ideas (orally) in a variety of social, business 

and academic situations in daily-life communication 

 0105 203 พื้นฐานวัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกัน  3(3-0-6)

   English and American Cultural Background                             

    แนวความคิดและอารยธรรมตะวันตกที่สําคัญและ

มีอิทธิพลตอวรรณกรรมและวิถีชีวิต ในสังคมอังกฤษและอเมริกัน

   Important  western concepts and civilization 

infl uential to literature and  the way of life in British and 

American societies

 *0105 227 สัทศาสตรและการออกเสียงสําหรับครู 3(3-0-6)

                Phonetics and Pronunciation for Teachers                                

   ความรูเบื้องตนของสัทศาสตรภาษาอังกฤษที่มีความ

สัมพันธกับการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ และวิธีการนําความ

รูเหลานี้ไปประยุกตใชในหองเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตาง

ประเทศ ความเขาใจในหลักการทางสัทศาสตรทัง้ทางทฤษฎีและปฏิบตั ิ

ดวยวิธีและกลยุทธที่เหมาะสม

   Basic knowledge of English phonetics related 

to English pronunciation instruction and how this knowledge 

can be applied to the EFL English classes; phonetics and 

pronunciation pedagogy theories and theoretical and practical 

understanding of English phonetics with appropriate methods 

and strategies

 *0105 228  สัทวิทยาสําหรับครู  3(3-0-6) 

   Phonology for Teachers

   ศึกษาความหมายของสัทวิทยา ระบบเสียง กฎการ

ออกเสียง การเนนคํา ทํานองเสียง และลักษณะของเสียงพูดอยาง

ตอเน่ือง ระบบสัทสัญลักษณและการถายถอดเสียงในชั้นเรียน 

   Definition of phonology, sound system, 

phonological rules, stress, intonation, and features of connected 

speech; phonemes and phonemic script in the classroom 

 *0105 229 การฟงเพื่อความเขาใจ  3(3-0-6)

         Listening for Comprehension

   ฝกการฟ งและการพูดพื้นฐานเพื่ อการใช ง าน

ในชีวิตประจําวัน การฟงและโตตอบบทสนทนาไดอยางเหมาะสม

ผานทางรายงานทีเ่ปนทางการและการอภปิรายภายใตความหลากหลาย 

ของหัวขอและสถานการณ

   Practice basic listening and speaking for 

use in everyday life; Listening and responding to dialogues 

appropriately through formal reports and discussions under 

a variety of topics and situations

 *0105 230 ภาษาสําหรับการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)   

       Language  for Classroom Management                                     

   ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่จําเปน ความรูทาง

วัฒนธรรมสําหรับนักเรียน  ภาษาในช้ันเรียนเบ้ืองตน  ทักษะการพูด

ในหองเรียนและการใชภาษาในหองเรียนที่ใชคําศัพทและรูปประโยค

ที่ซับซอนมากขึ้น  ฝกการฟง พูดในสถานการณตางๆในหองเรียน

   Essential English communication skills; 

cultural knowledge for students; an introduction of the classroom 

language; oral skills and language use in the classroom with 

an expansion of vocabulary and more complex sentence 

patterns; practice in listening and speaking in various 

classroom situations 

 *0105 340 ไวยากรณอังกฤษสําหรับครู  3(3-0-6)                              

        English Grammar for Teachers                                                    

   ฝกวิเคราะหโครงสรางภาษาอังกฤษที่ใชในการเรียน

การสอนเพือ่เพิม่ความแมนยาํ ของหลกัการนาํไปใชในการอานและการ

เขียน

          Practice in analyzing classroom-based English 

structures to enhance accuracy in writing and reading
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  2.2.2 วิชาเอกบังคับ    42  หนวยกิต

 *0105 207 การอานเชิงวิเคราะห 3(3-0-6) 

   Analytical  Reading                                                               

   ฝกการอานขอความตางๆเพ่ือความเขาใจที่ถูกตอง

โดยเนนที่ใจความสําคัญ วิเคราะห การนําเสนอแนวคิด ตีความ

เจตนารมณและเจตคติของผูเขียนและสรุปความจากส่ิงที่อาน

   Practice in reading passages for correct 

comprehension with emphasis on capturing a central idea, 

analyzing presentation of ideas, interpreting the author’s 

intent and attitude, as well as on drawing a conclusion  

 0105 208 การเขียนอนุเฉท  3(3-0-6)

   Paragraph Writing

   โครงสรางอนุเฉท และฝกเขียนอนุเฉทแบบตางๆ 

รวมทั้งการใชคําเชื่อมที่เหมาะสม

   Paragraph structures and practice in writing 

paragraphs of varied organizational patterns, with appropriate 

use of conjunction 

 0105 209 การวเิคราะหขอผิดพลาดในการใชภาษา 3(3-0-6)

   อังกฤษ

   English Error Analysis

   ขอผดิพลาดในการใชภาษาองักฤษ ทัง้ในดานศพัทและ

โครงสรางของประโยค วเิคราะหสาเหตแุละเสนอแนะแนวทางการแกไข 

ขอผิดพลาดเหลานั้น

    Errors in using English words and sentences; 

analysis of causes and means of correcting the identifi ed errors

 *0105 231 ภาษาอังกฤษสําหรับการพูดเสนองาน 3(2-2-5)

   วิชาการ

   Oral English for Academic Presentation

          ความรูและทักษะที่จําเปนในการวางแผนและนํา

เสนอท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในบริบทท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ 

ฝกการพูดในรปูแบบรายงาน อภิปราย เลาเรื่อง ทองจํา การสัมภาษณ

และนําเสนอมัลติมีเดีย ฝกวิเคราะหเนื้อหาและลักษณะของการกลาว

สนุทรพจนทีน่าเชือ่ถอืและเทคนคิทีม่ปีระสทิธภิาพ  ออกแบบและซอม

การนําเสนอตามวัตถุประสงคและผูเขารวม เลือกและใชสื่อและ

เทคโนโลยเีพือ่เสรมิสาระในการพดู และประเมนิประสทิธผิลของตนเอง

และการนําเสนอผลงานของผูอื่น

   Knowledge and skills required to plan and 

make effective presentations in both formal and informal 

contexts; practice speaking in the forms of reports, debates, 

panel discussions, storytelling, recitations, interviews, and 

multimedia presentations; practice analyzing the content and 

characteristics of convincing speeches and the techniques of 

effective speakers; design and rehearse presentations suitable 

for a variety of purposes and audiences; select and use visual 

and technological aids to enhance their message; and assess 

the effectiveness of their own and others’ presentations

 *0105 304 การอานเชิงวิจารณ 3(3-0-6)

   Critical Reading

           ฝกอานดวยวิจารณญาณโดยเนนการวิเคราะหหวัเร่ือง

และความคิดที่นําเสนอ วิจารณแนวคิดและวิธีการเขียนของผูเขียน 

อางอิงและสรุปตลอดจนประเมินขอความที่อาน

   Practice in reading critically with emphasis on 

analyzing the topics  and the ideas presented, criticizing the 

author’s ideas and writing strategies, making inferences and 

drawing conclusions as well as evaluating the text  

 0105 307 รอยแกวและรอยกรองเบ้ืองตน 3(3-0-6)

   Introduction to Prose and Poetry

   งานเขียนประเภทรอยแกว และบทประพันธประเภท

รอยกรอง กลวิธีในการประพันธ และลักษณะการใชภาษาในการ

สื่อความหมายและถายทอดอารมณ  การวิเคราะหและวิจารณงานที่

อานไดอยางมีหลักเกณฑ

   Prose and poetry, composing strategies and 

language styles used in conveying meaning and mood; 

practice in analyzing and criticizing prose and poetry with 

reference to suitable criteria

 0105 308 การละคร 3(3-0-6)

   Drama

   วิวัฒนาการในการละครอยางสังเขป ศึกษาละคร

ตะวันตกโดยใหสามารถวิเคราะห และวิจารณอยางมีหลักเกณฑ

   Development of drama, western drama and 

plays to enable the students to analyze and criticize with 

appropriate criteria

 0105 333 การเขียนเรียงความเชิงอธิบายความ  3(3-0-6)

   Expository Composition Writing

   ฝกการเขียนเรียงความแบบสาธยายเพ่ือนําเสนอ

ขั้นตอนและรายละเอียดอยางมีประสิทธิภาพ

   Practice in writing expository essays to present 

principles and details effectively 
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 *0105 334 หลักและวิธีการแปล 3(3-0-6)

        Principles and Methods of Translation                                       

          ทฤษฎีการแปลเนนการแปลเทียบเทาและบริบททาง

ภาษากับแนวคิดหลักในการแปล ชนิดและวิธีการแปลจากความหมาย

ระดับคําถึงการแปลแบบอิสระเนนความเปนธรรมชาติ วัฒนธรรมและ

การแปลเชิงพรรณนาที่เปนกลยุทธในการแปลภาษาที่สําคัญ สาระที่

สาํคญัของการแปลจากไทยเปนภาษาองักฤษและภาษาองักฤษเปนไทย 

   Translation theory dealing with equivalence 

and context as major concepts in translation; different types 

and methods of translation from literal to free translations 

dealing with naturalization, cultural approximation and 

descriptive translation as major translation strategies; certain 

aspects of translation from Thai to English and English to Thai

 *0105 335 การพูดในที่สาธารณะเปนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)

           Public Speaking in English

   วิธีการในการกลาวสุนทรพจนอยางมีประสิทธิภาพ 

ทักษะการใชภาษากายที่มีประสิทธิภาพ ทักษะการใชวัจนและอวัจน

ภาษาในการส่ือสาร ภาษาพูดในท่ีสาธารณะ การปฏิบัติในการวาง

เคาโครงและการกลาวสุนทรพจนใหกับผูชมขนาดใหญ

   Methods of delivering an effective speech; 

effective body language skills; verbal and non-verbal 

communication skills; language in public speaking; practice 

in outlining and giving speeches to large audience

 *0105 402 การฝกอานเร็ว 3(3-0-6)

   Rapid Reading Practice

   ฝกการอานเรว็โดยเนนการสรางนสิยัการอานพรอมทัง้

กลวิธีการอานที่เหมาะสมสําหรับการอานเร็วเพ่ือความเขาใจและอัตรา

ความเร็วในการอาน

   Practice in rapid reading with emphasis on 

forming appropriate reading habits and strategies for rapid 

reading comprehension and rate 

 0105 409 วรรณกรรมสําหรับเด็ก 3(3-0-6)

   Children’s Literature

   การวิเคราะหวรรณกรรมที่ดีเดนสําหรับเด็ก เชน 

เทพนิยาย เรื่องเกี่ยวกับการทองเที่ยวผจญภัย และวิทยาศาสตร

   Analysis of outstanding literary works for 

children, including fairy tales, journeys, adventures, and 

science fi ction

 0105 428 การแปลแบบลาม 3(3-0-6)

     Simultaneous Translation

   ฝกการแปลแบบลามโดยใหสามารถแปลไดทันที

ที่ไดยินขอความจากส่ือตาง  ๆ ทั้งจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย

และภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ

   Practice in simultaneous translation of speech 

of various forms and sources, from English into Thai, and vice 

versa

 *0105 437 การเขียนเชิงแสดงความคิดเห็น    3(3-0-6)

   Argumentative Writing

        ฝกการเขียนเรียงความเพ่ือสนับสนุนหรือโตแยง

แนวคิดบางอยางอยางมีประสิทธิภาพ

      Practice in writing argumentative essays to 

effectively present arguments for or against certain ideas

  2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ 6 หนวยกิต

 *0506 331 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษา 3(3-0-6)

   ตางประเทศ 1

   Teaching English as a Foreign Language 1       

   จริยธรรมสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษา

ตางประเทศ  แนวคิดทฤษฎีและวิธีสอนภาษาอังกฤษ  การเรียนภาษา

และการรูภาษา กลวิธีการเรียนภาษา เทคโนโลยีในการเรียนการสอน

ภาษา  การพัฒนารายวิชาและส่ืออุปกรณ  การวัดและเมินผลทางภาษา 

และการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษา

   Ethics for EFL teachers, approaches theories 

and methods of teaching English, language learning and 

acquisition, language learning strategies, technology in 

language teaching and learning, language course and material 

development, language testing and evaluation, and research 

in language teaching and learning

 *0506 332 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษา 3(3-0-6)

   ตางประเทศ 2

   Teaching English as a Foreign Language 2                          

   การสอนภาษาองักฤษเนนหนกั การสอนการออกเสยีง 

ศัพท โครงสราง  ทักษะการฟง  การพูด การอาน และการเขียน และการ

สัมมนาการเรียนการสอนภาษา 

       Teaching English as a foreign language focus 

on teaching pronunciation, vocabulary, structure, teaching, 

listening, speaking, reading and writing, and seminar in 

language learning and teaching
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  2.2.4 วิชาเอกเลือก เลือกเรียนไมนอยกวา 4 หนวยกิต

  จากรายวิชาทั้ง 2 หมวด ดังน้ี

 หมวดที่ 1 ทักษะและภาษา

 0105 311 บทกวีนิพนธ  3(3-0-6)

   Poetry

   บทประพนัธรอยกรองภาษาอังกฤษของกวีชาวองักฤษ

และอเมริกันในยุคตางๆ เพ่ือใหเขาใจความหมายและแนวคิดที่เปน

ลักษณะเดนของแตละยุคพรอมท้ังสามารถวิเคราะหและวิจารณ

บทประพันธไดอยางมีหลักเกณฑ

     English poetry by British and American poets 

of different periods to gain understand  of meaning and ideas 

characteristic of each period, and to be able to analyze and 

criticize each poet with suitable criteria

 0105 312 เรื่องสั้นและนวนิยายอังกฤษและอเมริกัน 3(3-0-6)

     English and American Short Stories 

   and Novels

   เรือ่งสัน้และนวนยิายองักฤษและอเมรกินัในยุคตางๆ 

แนวคิดและลักษณะของวรรณกรรม บทวิจารณงานเขียน

   English and American short stories and novels 

of different periods, literary concepts and characteristics, 

criticism of literary works

 

 0105 401 การอภิปรายและการรายงาน 3(2-2-5)

   Discussion and Report

   วิธีการและฝกอภิปรายและรายงานปากเปลา

       Techniques and strategies in discussion; 

practice in discussion and oral report 

 *0105 438 การแปลจดหมายและเอกสาร   3(3-0-6)

   Correspondence and Document Translation

   ฝกแปลจดหมายและเอกสารราชการประเภทตางๆจาก

ภาษาองักฤษเปนภาษาไทยและภาษาไทยเปนภาษาองักฤษ โดยเนนการ

ใชโครงสรางภาษาราชการ

   Practice in translating official letters and 

documents from English into Thai and vice versa, with 

emphasis on language structures used for offi cial documents 

 

                 

 หมวดที่ 2 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

 0105 314 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2(2-0-4)

   Business English

   ศัพทและสํานวนท่ีใชอยูในวงการธุรกิจ โดยฝกอาน

ขอความที่เกี่ยวของกับธุรกิจ

   Vocabulary and idioms used in business 

communication; practice in reading passages and articles 

relating to business

 0105 315 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว  2(1-2-4)

   English for Tourism

   ฝกทกัษะการใชภาษาอังกฤษ เพือ่เปนเคร่ืองมือสือ่สาร

ในการทองเที่ยว และการนําเที่ยวโดยเนนการฟง และการพูด

   Practice in using English communicative 

skills for tourism business and tour guiding, with emphasis 

of listening and speaking skills

 0105 423 ภาษาอังกฤษสําหรับการหนังสือพิมพ 3(3-0-6)

   English for Journalism

   หลกัการฝกการเขยีนหวัขาว รายงาน บทบรรณาธกิาร 

บทวิเคราะห วิจารณ หลักและโครงสรางของการหนังสือพิมพ

   Practice in writing news reports, headlines, 

editorial columns, analysis and critics, with emphasis on 

principles of journalism

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา  6  หนวยกิต

 โดยใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาที่ตนสนใจจากรายวิชาในคณะ

หรือนอกคณะ รวมไมนอยกวา 6 หนวยกิต




