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อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. ครูผสู้ อนภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของรัฐบาลและเอกชน
2. ครูผสู้ อนภาษาอังกฤษในระดับอาชีวศึกษา
3. นักวิชาการการศึกษา
4. ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บัณฑิต
มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ดังนี้
1.เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอนสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้อง
กับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ
2.เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้าน การเรี ยนการสอนการ
สอนที่จะส่งผลให้ครูมีความรู้ความสามารถสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ
3.เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิช าชีพมีความอดทน
ใจกว้างและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิ ชาชีพครูอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามสมรรถนะและ
มาตรฐานวิชาชีพครู
4.ความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนสามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการ
ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่สำหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต
5. ศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้นำทางวิชาการสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ใช้ระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 131 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร แบ่ ง เป็ น หมวดวิ ช าที ่ ส อดคล้ อ งกั บ ที ่ ก ำหนดไว้ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
2.1.1 วิชาชีพครู
2.1.2วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
15021005

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า
บังคับเรียน

30
12
6
6
6
95
35
23
12
60
40
20
6
131

30
12

การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)

Thai Usage for Communication
15022001

การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

3(3-0-6)

15022002

Daily English Conversation
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

English for Communication
15022003

ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

3(3-0-6)

English for Professional Purposes
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
บังคับเรียน
20021003

6

มนุษย์กับการพัฒนาตน

หน่วยกิต
3(3-0-6)

Human and Self Development
20022001

สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
25021003

3(3-0-6)
บังคับเรียน

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
Environment and Natural Resources

6

หน่วยกิต
2(2-0-4)

25022001

กาญจนบุรีศึกษา
Kanchanaburi Studies

2(2-0-4)

25023001

ความเป็นพลเมืองกับศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

2(2-0-4)

Citizenship and the King’s Wisdom for Local Development
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
40021003
คณิตศาสตร์เพือ่ ชีวิตชีวิต

บังคับเรียน

6

หน่วยกิต
2(2-0-4 )

Mathematics for Life
40022001
40023001

การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
Health Promotion and Care
ความคิดสร้างสรรค์ในยุคประเทศไทย 4.0

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

Creativities for Thailand 4.0
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า
2.1) กลุ่มวิชาชีพครู
2.1.1) วิชาชีพครู
10121002

10524005
10222002
10227003
10327002
10421005

10424003

10122004
10029001

95
35

หน่วยกิต
หน่วยกิต

23

หน่วยกิต

ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา
Self-Actualization for Teachers andEducational
Philosophy
จิตวิทยาสำหรับครู
Psychology for Teacher
การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
วิทยาการจัดการเรียนรู้
Instructional Science
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้
Innovation and Digital Technology for Education and Learning
การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการประกันคุณภาพการศึกษา
Learning Measurement,Assessment in Educationand
Educational Quality Assurance
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
Research and Development in Innovation and
Learning Management
ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
Language for Communication for teachers
ครุนิพนธ์
Self Development Report

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(3-0-6)

3(2-2-5)

2(2-0-4)
1(0-2-1)

10028005
10028006
10028007
10028008

2.1.2) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Internship 1
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Internship 2
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
Internship 3
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
Internship 4

2.2)กลุ่มวิชาเอก

12

หน่วยกิต
1(60)
2(120)
3(180)
6(360)
60

น่หน่วยกิต

2.2.1) วิชาเอกบังคับบังคับเรียนไม่น้อยกว่า40หน่วยกิต
15521101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 1

3(2-2-5)

English Listening and Speaking 1
15521205

การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษ

3(3-0-6)

10327303

Critical Reading of English Language
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

3(3-0-6)

Material Development and Learning Innovations in English
Language Teaching
10222301

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
Curriculum and English Learning Management

3(3-0-6)

15521401

ไวยากรณ์อังกฤษ 1

3(3-0-6)

English Grammar 1
15521402

ไวยากรณ์อังกฤษ 2
English Grammar 2

3(3-0-6)

15521007

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

3(3-0-6)

Introduction to Linguistics
15521002

สัทศาสตร์เพื่อการใช้
Practical English Phonetics

3(2-2-5)

10021301

วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ

3(3-0-6)

Literary Works for English Language Teaching
15522101 การแปลเบื้องต้น
Introduction to Translation

3(3-0-6)

10421301

3(3-0-6)

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
English Language LearningAssessment

10424301

การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)

15521501

Research in English Language Teaching
การเตรียมสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

3(3-0-6)

Preparation for Proficiency English Test
10227301

การจั ด การเรี ย นรู ้ ภ าษาอั ง กฤษในระดั บ การศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐานEnglish 3(3-0-6)
Learning Management for Basic Education Levels
2.2.2) วิชาเอกเลือก

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า20หน่วยกิต

15521102

การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 2

3(2-2-5)

10227002

English Listening and Speaking 2
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

3(2-2-5)

English Language Learning Management for the 21st Century
Learners
10226301

การสอนทักษะภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ
Teaching English Skills

3(2-2-5)

15521302

การเขียนเชิงวิชาการ

3(3-0-6)

Academic Writing
15524101

ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษา
Socio-cultural Backgrounds of English-speaking Countries

3(3-0-6)

10226001

การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพครูภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
Integration of Academic Readig and Developmet of English

15524104

Teachers Assosication
การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดง

3(3-0-6)

English Language LearningThrough Drama
15523102

วรรณคดีภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

3(3-0-6)

Children’s English Literature
10229003

สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
Seminar in English Language Teaching

1(0-2-1)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
15021005
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai Usage for Communication
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
หลักเกณฑ์และแนวความคิดที่เป็นพื้นฐานของการสื่อสาร ฝึกทักษะการคิดและการใช้ภาษาเพื่อสื่อ
ความหมายได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ทั้งในด้านฟัง พูด อ่าน และเขียน ฝึกแสวงหาความรู้และประสบการณ์จากการอ่าน ฟัง
และการสังเกตจากปัญหาในสภาวการณ์ต่างๆ แล้วนำมาแสดงออกด้วยการพูดและการเขียนอย่างสร้างสรรค์ ฝึกการ
สนทนา การสัมภาษณ์ เน้นความเข้าใจ และความสามารถในการตีความข้อเขียนที่ได้อ่านหรือฟังมา ฝึกการอ่านเพื่อ
วัตถุประสงค์ต่างๆ ฝึกการเขียนแบบต่างๆ เช่น การเขียนสรุปความ การเขียนเอกสารสมัครงาน และการเขียนรายงาน
ทางวิชาการโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา
Principles, fundamental concepts of communication, practices on thinking and language
usage for effective communication including listening, speaking, reading, and writing, acquisition of
knowledge and experience through reading, listening, and observing situational conditions and
expressing in forms of creative speaking and writing, conversation and interviewing emphasizing on
understandability and interpretability of written or spoken messages, reading for diverse purposes,
writing for different purposes e.g., summarization, job application, and academic reports focusing on an
application of integrated language skills.
15022001
การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
Daily English Conversation
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
การบู ร ณาการทั ก ษะภาษาอั งกฤษโดยใช้ ค ำศั พ ท์ ประโยค และสำนวนเพื ่ อ การสื ่ อ สารตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
Integration of English language skills using vocabularies, sentences, and expressions for
appropriate communication used in daily situations.
15022002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบททางสังคมต่างๆ หน้าที่ของภาษาในการสื่อสาร การใช้
คำศัพท์ สำนวน น้ำเสียง กริยาท่าทางตามมารยาททางสังคม และรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
English usage for communication in social contexts, functions of communicative
language, usage of vocabularies, tones, and social manners, and understanding of native speakers’
culture.

รหัสวิชา
15022003

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
3(3-0-6)
English for Occupational Purposes
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
การสนทนาภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติในเรื่องที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิชาชีพกับผู้พูด
ที่เป็นเจ้าของภาษาได้ พัฒนาทักษะการอ่านและเขียนเอกสารทางธุรกิจสำหรับการประกอบวิชาชีพ
Fluent and natural English language use for communication according to occupational
aptitude with native speakers, and skill development in reading and writing business documents for
occupational purposes.
20022001

สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ศาสตร์ความงาม วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ ด้านทัศนศิลป์ ดุ ริยางคศิลป์ ศิลปะการแสดง
วัฒนธรรมพื้นบ้านกาญจนบุรี เห็นคุณค่าและมีทัศนคติที่ดี เกิดประสบการณ์ด้านความงาม แนวทางการอนุรักษ์ การ
ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม
Aesthetics, analysis of aesthetic principles, visual arts, music, performing arts, folk
culture of Kanchanaburi, cultural appreciation and positive attitude, aesthetic experience, conservation
approaches, and appropriate application of arts and culture of Thailand and foreign countries.
20021003

มนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human and Self Development
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์ สมองกั บ การคิ ด และอารมณ์ การตระหนั ก รู ้ ใ นคุ ณ ค่ า ของตน
การเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล มนุษยสัมพันธ์กับการทำงานร่วมกับผู้อื่น การพัฒนาตนและการ
พัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคม และการสร้างเสริมชีวิตที่เป็นสุข ตามหลักธรรมะและศาสตร์พระราชา
Nature of human, brain in relation to thinking and emotion, self-esteem, understanding
and acceptance of individual differences, human relations relevant to working with others, selfdevelopment personality development, and social etiquette, and promotion of happy life based on
principles of Dharma and the King’s Wisdom.

รหัสวิชา
25022001

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
กาญจนบุรีศึกษา
2(2-0-4)
Kanchanaburi Studies
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ความเป็นมาและเอกลักษณ์ของกาญจนบุรี ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์ไทยกับประวัติศาสตร์
โลกในจังหวัดกาญจนบุรี ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เน้นชาติพันธุ์วรรณาแห่ง
กาญจนบุรี แหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ และธรรมชาติ โครงการพระราชดำริในจังหวัด และเขตเศรษฐกิจ
พิเศษที่เชื่อมโยงกับอาเซียน
Background and identity of Kanchanaburi, relationship between Thai history and global
history in relation to Kanchanaburi, characteristics of geography, society, economy, culture, and local
wisdom in particular to ethnography of Kanchanaburi, historical and natural attractions, royally-initiated
projects of the province, and Special Economic Zones (SEZs) connecting Thailand to ASEAN nations.
25023001

ความเป็นพลเมืองกับศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2(2-0-4)
Citizenship and the King’s Wisdom for Local Development
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
จิตสำนึกความเป็นพลเมือง จิตอาสาและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ รักและศรัทธาในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ประยุกต์ใช้หลักการทรงงานหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์
พระราชาและแนวคิ ด การพั ฒ นาแบบยั ่ งยื น ในชี ว ิ ต ประจำวั น แนวคิ ด และหลั ก การของโครงการอั น เนื ่ อ งมาจาก
พระราชดำริ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม น้อม
นำ พระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการยกระดับคุณภาพบัณฑิตเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยองค์
ความรู้ตามหลักวิชาการและสานต่อพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
(รัชกาลที่ 9) ให้อยู่ดี มีสุข บนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Nature of human, brain in relation to thinking and emotion, self-esteem, understanding
and acceptance of individual differences, human relations relevant to working with others, selfdevelopment personality development, and social etiquette, and promotion of happy life based on
principles of Dharma and the King’s Wisdom.

รหัสวิชา
25021003

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2(2-0-4)
Environment and Natural Resources
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ภัยพิบัติ สถานการณ์สิ่งแวดล้อม มลพิษ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน บูรณาการจิตอาสาโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ
Relationship of environment and natural resources with regard to human living, natural
resources and environment in disastrous areas, environmental situations, pollution, natural resource
conservation for sustainable management of natural resources and environment, and integration of
conservation volunteering-projects for natural resources and environment in local community under
royally-initiated projects.
40021003

การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
2(1-2-3)
Health Promotion and Care
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
สรีรวิทยาการออกกำลังกาย สมรรถภาพทางกาย แนวทางการเลือกรูปแบบการออกกำลังกาย และ
การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สุขภาพและการสร้ างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม องค์ประกอบของสุขภาพและปัจจัยที่มีผล
ต่อสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพทางกาย จิตใจและอารมณ์ สังคม และปัญญาการประยุกต์ใช้หลักการและวิธีการสร้าง
เสริมสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว และสังคม
Physiology of exercise, physical fitness, approaches in exercise selection and practical
application in daily life, health and holistic health promotion, health factors and influential factors,
promotion of physical, mental, emotional, and social health conditions, and problematic issues
occurred during an application of principles and methods to health promotion of person, family, and
society.
40022001

คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต
2(2-0-4)
Mathematics for Life
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
คณิ ต ศาสตร์ ใ นชี ว ิ ต กระบวนการคิ ด แบบมี เ หตุ ผ ล คณิ ต ศาสตร์ ก ั บ การแก้ ป ั ญ หาทางการเงิ น
คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจทางธุรกิจ
Mathematics for life, logical thinking, Mathematics for solving financial problems, and
Mathematics for business decision-making.

รหัสวิชา
40023001

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ความคิดสร้างสรรค์ในยุคประเทศไทย 4.0
2(1-2-3)
Creativities for Thailand 4.0
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
สังคมออนไลน์และอินเตอร์เน็ตที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน การใช้สื่ออย่า งสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ
อย่างมีวิจารณญาณ ค้นคว้าข้อมูลในฐานข้อมูลออนไลน์ สร้างทักษะการใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับการทำงานในวิชาชีพ
การผลิตสื่อด้วยมัลติมีเดียและการสร้างทักษะการนำเสนอ จริยธรรม กฎหมาย และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ การสร้างผู้
ประกอบธุรกิจออนไลน์
Social network and internet as communication media in daily life, creative use of social
media and critical media literacy, online information search though databases, applications used for
occupational purposes, multimedia creation and presentation skill, ethics, cyber laws, and cybercrimes,
and online entrepreneurship.
10121002

ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
Self-Actualization for Teachers and Educational Philosophy
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ประพฤติ ตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู เป็น
แบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ดำรงตนให้ เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกใน
ชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม
จริยธรรมสำหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายสำหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู ประยุกต์ใช้ ปรัชญา
ทั่วไป ปรัชญาการศึกษา ในการจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์หลักการจัดการศึกษาที่เป็นฐานคิ ดสากล และ
ฐานคิด วิถีไทย นำเสนอแนวคิดการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สามารถนำไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การค้นคว้างานวิจัย การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลีย่ นแปลง
Behave morally with professional ethics, intend to develop learners as a spiritual
teacher, be a role model with virtues and ethics, and a good citizen, be admired by students and
society analyzing, synthesizing, integrating knowledge about teacher values, morality, virtues, ethics of
teachers, spiritual teacher, law for teachers, condition of teacher professional development, applying
general philosophy, educational philosophy in educational management, learning management,
analyze the principles of universal education management and the Thai thinking base, presenting the
concept of education management in the 21st century that can be used to develop learning
management using experiences and case studies, research, practice using reflection to apply for selfdevelopment to become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with changes.

รหัสวิชา
10524005

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
จิตวิทยาสำหรับครู
3(3-0-6)
Psychology for Teacher
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์เพื่อ การจัดการเรียนรู้ การจัดการพฤติกรรมผู้เรียนตามศักยภาพและ
พัฒนาการตามวัย โดยใช้ศาสตร์จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาการปรึกษา และ
ประสาทวิทยาศาสตร์ของพฤติกรรม ส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนตามศักยภาพให้สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัย ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและความต้องการพิเศษ จัดทำการศึกษารายกรณีและให้คำแนะนำกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ร่วมมือกันให้การให้ความช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุ คคลด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู สามารถใช้ระบบดูแ ล
ช่วยเหลือนักเรียน ป้องกันแก้ไขปัญหาของผู้เรียน และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ
Analyze, solve problems, apply for learning management, learner behavior
management to their potential and ages, focuses on the concepts of psychological development
theories, educational psychology, guidance psychology, counseling psychology, neuroscience and
science of behavior, to develop learners development of learners according to their potential, age,
individual difference of learners and special needs, the case studies and the reflective practice to design
learner assistance and development based on individual ability of each learner with the spirit of being
a teacher, use the protection system to help learner, protect problem learner, and leaner development
report system.

รหัสวิชา
10222002

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่สอดคล้องกับบริบท
สถานศึกษาและชุมชน นำหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื ้นฐานเ กี่ย วกั บหลักสู ต ร
วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูต ร พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรทางปรัชญาการศึ กษา
จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ทันสมัย
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
Develop a school-based curriculum and subjects curriculum in nature of major related
to school and community context, implement and evaluate curriculum through application of
curriculum basic knowledge, curriculum evolution, curriculum theories and development model,
backgrounds of curriculum development in educational philosophy, psychology, social, culture,
technology and other factors; basic education curriculum, school-based curriculum development,
curriculum implementation, curriculum evaluation, problems and trends in curriculum development;
and to be a person who know broadly, be up-to-date, and keep up with changes.

รหัสวิชา
10227003

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
วิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
Instructional Science
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมี
ความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล จัดกิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา
หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การบูรณาการเนื้อหาและภาษา การบูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล
การศึกษาเรียนรวม การชี้แนะผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การ
ปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ
Instructional plan and management in nature of major to develop learners to be an
intellectual and innovator, enhancing student learning, attending and accepting individual differences
among students, creating activities and learning atmosphere for promoting students happiness in
learning; awareness in learners’ well-being, integrating knowledge, content, curriculum, teaching
science and digital technology in instruction by using learning theories, instructional innovation for skills
development in the 21st century, integrated instruction, integrated instruction on sufficiency economy
philosophy, content and language integrated learning, integrated instruction on media and learning
resources in local community, digital technology media, inclusive education, coaching, classroom
management, designing and lesson plan writing, micro-teaching, practicum in real situation; to be a
responsible and committed person in developing learners fulfil their potential

รหัสวิชา
10327002

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้
2(1-2-3)
Innovation and Digital Technology for Education and Learning
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน
ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถ ผลิต
เลื อ ก และประยุ ก ต์ ใ ช้ น วั ต กรรมและเทคโนโลยี ดิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อ การศึ ก ษาและการจั ดการเรีย นรู ้ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูทดี่ ี
มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง
Apply digital technologies for learning management design in accordance with
individual major to develop learners’ intellectual and to be innovators based on contexts, learner
individual differences, and learners with special needs by analyzing principals, concepts, and theories
being relevant to innovation and digital technology for education and learning, laws, and ethics in
utilizing digital technologies in order to be able to create, select and apply innovation and digital
technology for educational and learning management effectively, not pirate intellectual properties,
and use reflection to apply for self-development to become a good teacher, know broadly, be up-todate, and keep up with changes

รหัสวิชา
10421005

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการประกันคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
Learning Measurement, Assesment in Education and
Educational Quality Assurerance
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระสำคัญของเรื่อง
บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัด และประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การประเมินการ
ปฏิบัติ พัฒนาเครื่องมือวัด และสถิติสำหรับประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับ แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผล
เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ ออกแบบ ดำเนินการเกี่ยวกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคม และแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองสำหรับการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้
ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลง
Measure and evaluate through methods which are practical and appropriate to the
subject matter, context, individual difference of learners, reflect the evaluation result for learner
development and quality development of learning management under the concepts and theories of
measurement and evaluation, authentic assessment, performance assessment and statistic evaluation,
feedback giving, guideline of using measurement and evaluation, proper and creative measurement
and evaluation, design; implement the quality assurance in education work that is consistent with
educational institutions by analyze the context of the world context wisely, society and the philosophy
of sufficiency economy, use the reflective practice for self-development to be a good teacher who is
proficient, smart, and up to date and keeping pace with changes.

รหัสวิชา
10424003

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research and Development in Innovation and
Learning Management
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้ อ งกับ
ธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา
วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลั กการ
แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกั บบริบทของชุมชน เพื่อให้
สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง
Research, solve problems to develop learners, and create innovation to develop
learners’ learning in accordance with individual major, context of learner individual differences, and
learners with special needs by studying, analyzing problem conditions and needs in learner
development in classrooms, design research by applying principals, concepts, research theories,
researchers’ ethics, research instrumentation, apply digital technologies for creating innovation in
research to solve problems and develop learners, relevant innovation in community in order to be
able to implement research results in developing learning management and learners, and use reflection
to apply for self-development to become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up
with changes

รหัสวิชา
10122004

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
2(2-0-4)
Language for Communication for Teachers
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบท
และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็ นพิเศษ โดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาท
วิทยาสำหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช้ ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง เพื่อสื่อความหมาย
ในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การเขียน และภาษา
ท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ ยนแปลงสำหรับ ฝึกการใช้
ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
Use Thai-English language for communication in learning management appropriately in
accordance with context and learner’s differences, learners with special needs, by analyzing concepts,
theory, speech communication for teachers, principle, and techniques of Language Use as well as
practice listening, speaking, reading, writing, and gestures to transmit meanings in instruction and
communication, design learning management in listening, speaking, reading, writing, and gestures to
develop learners, seek for general information for broader, up-to-date self-development and keeping
up with the changes, practice the language and culture for peaceful living
10029001

ครุนิพนธ์
1(0-2-1)
Self Development Report
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
จัดทำครุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของ
ความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติม
เต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ
(PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
Create individual development plan (ID Plan) by gathering, analyzing and synthesizing
capacity of teacher duties together with teachers characteristics through the lesson learned from
teaching experience in educational institution and self-learning, attend the activities to fulfill capacity
in after action review (AAR) individually as well as share and learn under the context of profession
learning community (PLC) to develop oneself to keep up with changes

รหัสวิ ชา
10028005

ชื่อและคาอธิ บายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
1(60)
Internship 1
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน โดยการศึกษาเรียนรู้ คุณลักษณะของครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธา
ในวิชาชีพครู จรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูและครูประจำชั้นในสถานศึกษา มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง
เข้าใจบริบทชุมชน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ ใช้ในการพัฒนา ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยี
ดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งใน
และนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ใน
สถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ นรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ (PLC)
เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบ
รู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
Practice in professional teaching by study the characteristics of love and faith in the teacher
profession show to trust and faith in teaching profession, self-ethics and profession ethics, acknowledge
duties of teacher and homeroom teacher in school, commitment to self-development, understand
community context, coordinate with parents to collect the data used to provide learner care, assistance,
and development to the preferred characteristics, provide well-organized report of learner development
by applying the knowledge of psychology, digital technology, and ability based learner development,
conclude the guideline and activities for teacher profession development both inside and outside
educational institutions through the process of observation and analysis of teacher performance, conclude
the lesson learned from learning experience in educational institution, synthesize the body of knowledge
and use the learning result in after action review (AAR) as well as share and learn under the context of
profession learning community (PLC) to develop oneself to keep up with changes

รหัสวิชา
10028006

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
2(120)
Internship 2
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติงานผู้ช่วยครู
ร่วมกับครูพี่เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรูส้ ื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผล
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การ
ดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรีย นมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (case
study) วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่ าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน
ศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
Behave as a good example with morality and conduct according to professional ethics,
working as a teacher assistant with a mentor by planning content design, media and technology,
measurement and evaluation according to the learning strand in each course, integrated knowledge in
educational administration, innovation design, implementation of educational quality assurance in
accordance with each level of education, manage quality learning and create a learning atmosphere for
students to enjoy, cooperate with parents to develop and help students to have desirable characteristics,
provide weel-organized report of learner development in from of case study, analyze and present guidelines
for self-development to be a professional teacher who is able to adjust to keep up with the change of both
professional teaching and core major sciences, participate in projects related to promoting conservation of
culture and local wisdom and bringing results from learning in educational institutions to evaluate after
action review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in the form of professional
learning community (PLC) to develop oneself to keep up with changes

รหัสวิชา
10028007

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
3(180)
Internship 3
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เ รียนมีความสุขจัด กิจกรรมการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรีย นเกิด
กระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการ
พัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้ องตามระเบียบวิธี วิจัย
สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษา
ไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
Practice teaching in educational institutions, behave as a good example with morality and
conduct according to professional ethnics, design a class atmosphere that encourages students to learn
and be happy, organize learning activities that encourage students to create advanced thinking processes
by applying digital technology or modern educational innovations, collaborate with parents to develop and
strive to solve students' problems to have the desirable characteristics with the process of the correct
research methodology, clearly reflecting the changes that have occurred to students themselves from
participating in activities that promote professional progress, projects related to promoting conservation of
culture and local wisdom and bringing results from learning in educational institutions to evaluate after
action review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in the form of professional
learning community (PLC) to develop oneself to keep up with changes

รหัสวิชา
10028008

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
6(360)
Internship 4
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและนำไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบ
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจั ดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้าง
เครื อ ข่ า ยความร่ว มมื อ กั บ ผู ้ ปกครองและชุ มชนในการพั ฒ นาและแก้ป ั ญหาผู ้ เรีย นให้ ม ี คุ ณลัก ษณะที ่พ ึ งประสงค์ ด้วย
กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกั บตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วม
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ่วมกัน
ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
Work in teacher duties, behave as a good example with morality and conduct according to
professional ethics, make learners are happy and have advanced thinking process and leading them to be
innovators by designing modern educational innovations integrated in community context with learning
activities in and out of the classroom, create a network of cooperation with parents and communities to
develop, promote professional progress and solve students' problems with desirable characteristics with
the correct research process according to the research methodology, clearly reflecting the changes that
have occurred to themselves from participation and participate in projects related to promoting
conservation of culture and local wisdom and bringing results from learning in educational institutions to
evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in the form of
professional learning community (PLC) to develop oneself to keep up with changes

รหัสวิชา
15521101

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 1

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

English Listening and Speaking 1
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับ : ไม่มี
ทักษะการฟังและพูดในการสนทนาภาษาอังกฤษการออกเสียงในรูปแบบต่างๆ การใช้บทสนทนาอิสระใน
การช่วยพัฒนาการสนทนาภาษาอังกฤษ หัวข้อในการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ที่หลากหลาย ประกอบด้วย การแนะนำและ
การทักทาย การให้ข้อมูลส่วนตัว การแสดงความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย การบอกทิศทางทั้งในและนอกอาคาร การพูดคุยกับ
นักท่องเที่ยวขั้นพื้นฐาน รูปแบบประโยคคำถาม การบอกเวลา วันที่ และตัวเลข ความแตกต่างระหว่างกาล (ปัจจุบันกาล อดีต
กาล และอนาคตกาล)
Both aspects of conversational skills: a variety of pronunciation, the use of freeform
dialogues to aid conversation development; a wide variety of topics of situational expressions, including
introductions and greetings, giving personal information, agreeing and disagreeing, and giving directions
indoors and outdoors; basic tourist dialogues; question formation; review of time, dates and numbers;
contrasting tenses (the past, present and future).
15521205

การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษ

3(3-0-6)

Critical Reading for Teachers of English
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับ : ไม่มี
การอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ เพื่อความเข้าใจและใช้กลวิธีการอ่านต่างๆ ในการเพิ่มศักยภาพทักษะการ
อ่าน วิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาบทอ่าน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน
Reading texts for comprehension and use reading strategies for enhancing reading ability,
analyze text types and reading texts, conduct reading activities
10327303

การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

3(3-0-6)

Material Development and Learning Innovations
in English Language Teaching
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม:ไม่มี
การเลือก การออกแบบ สร้างพัฒนา ใช้และประเมินสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษที่หลากหลาย
Selection of design, produce, develop, utilize, and evaluate learning materials and
innovations for a variety of English language learning.

รหัสวิชา
10222301

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

Curriculum and English Learning Activities
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม:ไม่มี
หลักการ แนวคิดและจุดเน้นในการจัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตร
ภาษาอังกฤษระดับต่างๆออกแบบหลักสูตรและจัดการเรี ยนรู้ที่หลากหลายให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมายของ
หลักสูตร ฝึกปฏิบัติการวางแผนและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
Analyzing general principles, concepts, and essential issues behind the Basic Education
Core Curriculum and English curriculum in different levels, develop and create various activities developing
learners to meet the core standards, practice lesson planning and English language learning management
strategies
15521401

ไวยากรณ์อังกฤษ 1
English Grammar1
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี

3(3-0-6)

วิชาบังคับร่วม:ไม่มี
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ชนิดของคำต่างๆ คำนำหน้านาม คำกริยาช่วย รูปแบบและชนิดของ
ประโยค การเรียงลำดับคำในประโยค การใช้กริยาให้สอดคล้องกับประธานของประโยค การใช้ประโยคคำถามและประโยค
คำตอบ และการใช้รูปกริยาตามกาล
Basic English structures; parts of speech, articles, modal verbs, sentence forms and types,
words order, subject-verb agreement, questions and answers, and tenses.
15521402

ไวยากรณ์อังกฤษ 2
English Grammar 2
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:ไวยากรณ์อังกฤษ 1

3(3-0-6)

วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่มีความซับซ้อน การใช้รูปกริยาที่ถูกต้องตามกาลและวาจกในประโยค คำนำหน้า
นาม ประโยคเงื่อนไขและสมมติ คำพูดตรงและอ้อม การเปรียบเทียบคุณศัพท์และคำวิเศษณ์ รูปกริยาที่ทำห น้าที่อื่ นใน
ข้อความ กริยาวลี สรรพนามไม่ชี้เฉพาะ
More complexity of English structure; using correct verb forms in keeping with tenses and
voices in sentences and phrases, determiners, if-clauses, direct and indirect speech, comparison of
adjectives and adverbs, infinitive, participle and gerund, phrasal verbs and indefinite pronouns.

รหัสวิชา
15521007

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

Introduction to Linguistics
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน :ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบทางภาษาศาสตร์ เช่น สัทอักษร สัทศาสตร์ วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ และวจน
ภาษาปฏิบัติ และศึกษาแนวคิดพื้นฐานด้านภาษาศาสตร์สังคม ภาษาศาสตร์จิตวิทยาและภาษาศาสตร์ประยุกต์
Concept of the characteristics of language and descriptive linguistics: phonetics,
phonology, morphology, syntax and pragmatics. Students receive grounding in interdisciplinary fields like
sociolinguistics and applied linguistics.
15521002

สัทศาสตร์เพื่อการใช้

3(2-2-5)

Practical English Phonetics
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน :ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
กฎเกณฑ์พื้นฐานและคำจำกัดความของสระและพยัญชนะภาษาอังกฤษ การออกเสียงภาษาอังกฤษทีเ่ ป็น
ปัญหา การลงเสียงหนักเบาในคำและเสียงสูงต่ำในประโยค
Basic principles and definitions of English vowels and consonants. Problematic English
sounds for Thais and non-segmental features, such as stress and intonation.
10227003

วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ

3(3-0-6) Literary

Works for English Language Teaching
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน :ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
รูปแบบ และองค์ประกอบบทประพันธ์ร้อยแก้วและร้อยกรอง ตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์งานวรรณกรรม
ภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอนอ่านวรรณกรรม
Patterns and elements of prose and poetry, interpret, analyze and criticize literary works,
conduct learning activities, relating to literature reading

รหัสวิชา
15522101

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
การแปลเบื้องต้น

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

Introduction to Translation
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน :ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ความหมาย ความสำคัญและชนิดของการแปล ทฤษฎีและหลักการแปลขั้นพื้นฐาน การใช้พจนานุกรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการแปล ปัญหาในการแปล การเลือกใช้โวหารและเทคนิคในการแปล การฝึกแปลในระดับข้อความ
สั้นๆ
Definition, importance and types of translation, theories and basic principles of translation;
use of a dictionary and IT in translation; problems related to translation, selection of rhetoric and techniques
in translation; short-message translation practice.
10421301

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

3(3-0-6)

English Language LearningAssessment
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ทฤษฎีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แนวโน้มในการวัดและประเมินผลการหา
คุณภาพเครื่องมือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการทดสอบภาษา พัฒนา ทดลองใช้ และวิเคราะห์เครื่องมือประเมินผลใน
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
Theories in language testing and assessment, new approaches to language testing and
assessment, test design and their validation, advances in language
testing technology, develop skills in designing, trialing and analyzing assessment instruments in English
learning context
10424301

การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)

Research in English Language Teaching
วิชาที่ตอ้ งสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ สืบค้นข้อมูล เรียบเรียง ดำเนินการวิจัยนำเสนอข้อมูลและ
เผยแพร่ผลงานวิจัยได้อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามรูปแบบวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ
Research methodology in English language teaching, search for information, organize, conduct
research, prepare and publish research report systematically and accurately based on research in English
language teaching

รหัสวิชา
15521501

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
การเตรียมสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

Preparation for Proficiency English Test
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ทักษะในการทำข้อสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ที่เน้นการสอบTOEIC เทคนิคในการทำ
ข้อสอบ ประเภท องค์ประกอบข้อสอบ การบริ หารเวลาการสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ เพื่อให้ผู้เรียนจะมีความคุ้นเคยกับ
ข้อสอบและมีโอกาสในการฝึกทำข้อสอบหลายครั้ง โดยผู้เรียนต้องสอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 300 คะแนน
Skills in doing proficiency English test emphasizing on Test of English for International
Communication (TOEIC); doing test techniques, test components time management, and test analysis. Being
familiar with model tests and having a chance to practice the tests repeatedly; 300 required as a minimum
score.
10227301
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3(3-0-6)
English Learning Management for Basic Education Levels
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม :ไม่มี
หลักการ และวิธีการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การออกแ บบ
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับระดับผู้เรียนทั้งกิจกรรมภายในและภายนอกชั้นเรียน
Principles and methods of English management in primary and secondary levels; learning
activity designs appropriate to learner levels, both inside and outside-classroom activities; learning
management
15521102

การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 2
English Listening and Speaking 2
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 1

3(2-2-5)

วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษที่เน้นการให้และรับข้อมูลในสถานการณ์ประจำวัน สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับอาชีพหรือวิชาชีพ เทคนิคการสนทนาในรูปแบบอิสระ โครงสร้างภาษาขั้นสูงขึ้นในหัวข้อที่หลากหลาย ประกอบไปด้วย
เรื่องครอบครัวและความสัมพันธ์ในครอบครัว การแสดงความคิดเห็น การซื้อของ การบรรยายบุคคลและสิ่งของ การพูดถึงเงิน
และความรู้ทั่วเกี่ยวกับโลกของเรา
Giving and receiving information in a variety of everyday situations, job related/professional
environments in particular; the elements of freestyle conversation techniques; higher level structures with
wide variety of topics, including family and relationship, giving opinions, sales bargaining,describing people
and things, and talking about money; and world knowledge.

รหัสวิชา
10227002

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

English Language Learning Management for the 21st
century Learners
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ทฤษฎี แนวคิด และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เทคนิคการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก และจัดค่ายภาษาอังกฤษ
Theories, principles, and approaches of English language learning management for the 21stcentury learners, learn various techniques for active learning management and organizing English camps
10226301

การสอนทักษะภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ

3(3-0-6)

Integrated English Teaching Skills
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน :ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
หลักการและเทคนิควิธีการสอนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน แบบบูรณาการ การจัดกิจกรรม และการทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน
Principles and techniques in teaching English listening, speaking, reading and writing
through integrated skills, preparation of teaching and learning activities and lesson plans appropriate to
competency levels of learners.
15521302

การเขียนเชิงวิชาการ

3(3-0-6)

Academic Writing
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน :ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
พัฒนาทักษะการเขียนขั้ นสูงการตีค วามความหมายตามบริบทสามารถปฏิส ัมพั นธ์ กับผู้อ ื่นได้ อ ย่ า ง
คล่องแคล่วและถูกต้องในสถานการณ์ทางสังคมหรือทางวิชาการและสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ
Develop advanced English writing skills needed to interpret and convey
meaning in interactive contexts with an emphasis on both fluency and accuracy in order to interact with
others in social or academic situations and use for career purposes.

รหัสวิชา
15524101

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

Socio-cultural Backgrounds of English-speaking Countries
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ โดยเนื้อหาประกอบไปด้วยหัวข้อ
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ลักษณะของแต่ละท้องถิ่น การเมือง ระบบสังคม ลักษณะโครงสร้างของครอบครัวและกลุ่มเพื่อนสนิท
เทคโนโลยี ดนตรี และศิลปะ การเปรียบเทียบและเห็นข้อแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของ
ภาษาอังกฤษ
Sociological and cultural backgrounds of English-speaking countries Topics included
history, aspects of religion, politics, social systems, structures of families and other intimate groups,
technology, visual art and music. Comparing and contrasting between the Thai culture and that of Englishspeaking countries.
10226001

การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กร

3(2-2-5)

วิชาชีพครูภาษาอังกฤษ
Integration of Academic Reading and Development
of English Teachers Association
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ทักษะการอ่านเชิงวิชาการอภิปรายประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูภาษาอังกฤษและการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรวิชาชีพ
Academic reading skills, discuss about English teachers’ professional and English language
teaching management, exchange and transfer knowledge within a professional community
155240104

การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดง

3(2-2-5)

English Language Learning Through Drama
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
บทละครเทคนิคและการใช้ละครเพื่อเป็นสื่อการพัฒนาการพูดในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตลอดจน
ผลที่มีต่อการเรียนภาษา จากการฝึกพูดเดี่ยว การสนทนาโต้ตอบ การแสดงตามฉากที่กำหนดให้ละครสั้น และบทละคร เน้น
พัฒนาการด้านทักษะการพูด และการแสดงสดของผู้เรียน ตลอดจนการใช้เกมและกิจกรรมการละครในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
Plays, drama techniques and application to English language teaching as a means of
speech improvement as well as their effects on language learning by having learners act in monologues,
dialogues, scenes, skits and plays. Emphasis on development of learners’ speaking and improvisation skills
as well as using drama games and activities in English language classrooms.

รหัสวิชา
15523102

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
วรรณคดีภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

Children’s English Literature
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน :ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
วรรณกรรมสำหรับเด็กในหัวข้อวรรณกรรมพื้นบ้าน กวีนิพนธ์ จินตนิยาย และวรรณกรรมสมจริงร่วมสมัย
โดยเน้นการวิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญของวรรณกรรมแต่ละประเภท
Literature written for children. Topics will include traditional literature poetry, modern
fantasy and contemporary realistic fictions. Analysis of major elements of each will be emphasized
10229003

สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ

1(0-2-1)

Seminar in English Language Teaching
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
แนวโน้มและประเด็นการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการฝึก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของผู้เรียน
Current trends and issues of English language learning management, exchange and reflect
on Internship’s experiences, and how to design English classroom activities to meet learners’ needs,
potentials, and contexts

ผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพ
ครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความ
เป็นครู และปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
2. มี จ ิ ต อาสา จิ ต สาธารณะ
อดทนอดกลั ้ น มี ค วามเสี ย สละ
รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องาน ที่ได้รับ
มอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
และสามารถพั ฒ นาตนเองอย่ า ง
ต่อเนื่อง ประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่
ดี แ ก่ ศ ิ ษ ย์ ครอบครั ว สั ง คมและ
ประเทศชาติ และเสริ ม สร้ า งการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
3. มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็น
ประชาธิ ป ไตย คื อ การเคารพสิ ท ธิ
และให้เกียรติคนอื่น มีความสามัคคี
และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผล
และปัญญาในการดำเนินชีวิตและการ
ตัดสินใจ
4. ม ี ค ว า ม ก ล ้ า ห า ญ แ ล ะ
แสดงออกทางคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
สามารถวิ น ิ จ ฉั ย จั ด การและคิ ด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วย
ความถูกต้องเหมาะสมกับสังคมการ
ทำงานและสภาพแวดล้อมโดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทาง
ค่ า นิ ย ม บรรทั ด ฐานทางสั ง คม
ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของ
สังคมส่วนรวม มีจิตสำนึกในการธำรง
ความโปร่งใสของสังคมและ
ประเทศชาติ ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต

1. การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics)
ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
สั ง คมและวิ ช าการ รวมทั ้ ง ประเด็ น วิ ก ฤต
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
2. การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิง
ปฏิบัติการ (Interaction Action - Learning)
3. การเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case Study)
4. การเรี ย นรู ้ จ ากกระบวนการกระจ่ า ง
ค่านิยม (Value Clarification)
5. การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงาน
จ ร ิ ง ใ น ส ถ า น ศ ึ ก ษ า ( Work-Integrated
Learning: WIL)
6. การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์(Interactive
lecture )
7. การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้น ฐาน
(Scenario-based learning )
8. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-basedlearning)
9. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็ นครู
เป็นรายปีตลอดหลักสูตร

1. วั ด และประเมิ น จากการสั ง เกต
พฤติกรรมในขณะทำงานตามสภาพจริง
(Authentic Approach)
2. วั ด และประเมิ น จากผลการ
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
3. วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน
4. วั ด และประเมิ น จากผลงาน
กรณีศึกษา
5. วั ด และประเมิ น โดยใช้ แ บบวั ด
คุณธรรมจริยธรรม
6. วัดและประเมินค่านิยมและความ
เป็ น ครู จ ากผลการปฏิ บ ั ต ิ ก ารสอนใน
สถานศึกษา
7. วั ด และประเมิ น จากผลการเข้ า
ร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร

ผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา

คอรั ป ชั ่ น และความไม่ ถ ูก ต้อ ง ไม่ ใช้
ข้ อ มู ล บิ ด เบื อ น หรื อ การลอกเลี ย น
ผลงาน
2. ด้านความรู้
1. มี ค วามรอบรู ้ ใ นหลั ก การ

1. การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี สรร

1. วัดและประเมินจากการปฏิบัติตาม

แนวคิ ด ทฤษฎี เนื ้ อ หาสาระด้ า น สร้างนิยม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียน สภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ
วิ ชาชี พ ของครู อาทิ ค่ า นิ ย มของครู วิ เ คราะห์ แ ละ สั ง เคราะห์ อ งค์ ค วามรู ้ ด ้ ว ย

2. วัดและประเมินจากการวิเคราะห์

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิต ตนเอง
และสังเคราะห์องค์ความรู้
วิ ญ ญาณครู ปรั ช ญาความเป็ น ครู 2. การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ (Inquiry- 3. วัดและประเมินจากผลการทบทวน
จ ิ ต วิ ทย า ส ำ ห ร ั บ ค ร ู จ ิ ต วิ ทย า Based Learning)
พั ฒ นาการ จิ ต วิ ท ยาการเรี ย นรู้เพื่อ

วรรณกรรมและสรุ ป สาระสำคั ญ ของ

3. ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ แ บ บ ร ว ม พ ลั ง ความรู้

จั ด การเรี ย นรู ้ แ ละช่ ว ยเหลื อ แก้ ไ ข (Collaborative Learning)
4. วั ดและประเมิ นจากการนำเสนอ
ปั ญ หา ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผู ้ เ รี ย น 4. การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ โ ครงงานเป็ น ฐาน โครงงานหรือรายงานการค้นคว้า
หลั ก สู ต รและวิ ท ยาการการจั ด การ (Project-Based Learning)
เรี ย นรู ้ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี

5. วั ดและประเม ิ นจากผลการ

5. การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ ป ั ญ หาเป็ น ฐาน ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

สารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา (Problem-Based Learning)

6. วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วม

และการเรี ย นรู ้ การวั ด ประเมิ น 6. การเรี ย นรู้ แ บบผสมผสาน (Blended กิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
การศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและ Learning) โดยบู ร ณาการเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ทั ล หลักสูตร
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน สำหรับการเรียนรู้ดว้ ยตนเองนอกชั้นเรียนและ
และภาษาเพื่ อการสื่อสารสำหรับครู เรียนร่วมกันในชั้นเรียน
ทั ก ษะการนิ เ ทศและการสอนงาน 7. การเรี ย นรู ้ แ บบห้ อ งเรี ย นกลั บ ด้ า น
ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการ (Flipped Classroom)
ทำงานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการ

8. การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงาน

ร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษ จ ร ิ ง ใ น ส ถ า น ศ ึ ก ษ า ( Workที่ 21 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูร IntegratedLearning:WIL)
ณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและ 9. การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน
การบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูร (Scenario-based learning)
ณาการการสอน(TPCK) การสอนแบบ

10. การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ ป ั ญ หาเป็ น ฐาน

บู ร ณาการความรู ้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ (Problem-based learning)
เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม 11. การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน
แ ล ะ ค ณ ิ ต ศ า ส ต ร์
(STEMEducation)ชุ ม ชนแห่ ง การ

(Phenomenon-based learning)

ผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา

เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)และมีความรู้

12. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู

ในการประยุกต์ใช้

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน

เป็นรายปีตลอดหลักสูตร

2.มี ค วามรอบรู ้ ใ นหลั ก การ
แนวคิ ด ทฤษฎี เนื ้ อ หาวิ ช าที ่ ส อน
สามารถวิ เ คราะห์ ค วามรู ้ และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถ
ติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการ
และนำไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นา
ผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และ
เนื ้ อ หาสาระด้ า นมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชา
ตามเอกสารแนบท้าย
3.มี ค วามรู ้ เข้ า ใจชี ว ิ ต เข้ า ใจ
ชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ ร่วมกัน
บนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒธรรม
สามารถเผชิ ญ และเท่ า ทั น กั บ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถ
นำแนวคิ ด ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนิน
ชี ว ิ ต และพั ฒ นาตน พั ฒ นางานและ
พัฒนาผู้เรียน
4.มีความรู้และความสามารถใน
การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารตามมาตรฐาน
5. ตระหนั ก รู ้ เห็ น คุ ณ ค่ า และ
ความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนและนำมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒ นาตน พัฒนา
ผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน
3. ด้านทักษะทางปัญญา
1. คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็ จจริ ง

1. การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ ก ารวิ จ ั ย เป็ น ฐาน

และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก (Research-Based Learning)

1. วั ด และประเมิ น จากผลการ
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็น

ผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา

2. การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้น วิ ก ฤตทางวิ ช าการ วิ ช าชี พ และทาง

เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสำนึกสากล สามารถ สูง (Higher Order Thinking skills)
เผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงใน

สังคม

3. การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-

2. วั ด และประเมิ น จากผลการทำ

โลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม Based Learning)
วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
(Platform)แล ะ โล กอนา คต นำไ ป
4. การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน 3. วัดและประเมินจากผลการวิจัย
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัย (Scenario-Based Learning)
แก้ ป ั ญ หาและพั ฒ นางานได้ อ ย่ า ง

และพัฒนานวัตกรรม

5. การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน

สร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรู้ หลักการ (Phenomenon-Based - Learning)
ทางทฤษฎี ประสบการณ์ ภาคปฏิ บ ั ติ
6. การเรียนรู้โดยบูรณาการการ
ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา

4. วัดและประเมินจากการนำเสนอ
รายงานหรือผลการปฏิบัติงาน
5. วั ด และประเมิ น จากผลการ

(Work- ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

ชาติ บรรทั ด ฐานทางสั ง คมและ Integrated Learning: WIL)

6. วั ด และประเมิ น จากผลการเข้า

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
7. กา ร วิ จ ั ย แ ล ะ พั ฒนา นวั ต กรรม ร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นราย
2. สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางาน ( Research and Innovation - ปีตลอดหลักสูตร
อย่างสร้างสรรค์
3. สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จาก

Development)
8. การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้

การทำวิ จ ั ย และสร้ า งหรื อ ร่ ว มสร้ า ง ด้วยการนำตนเอง(Self-Directed Learning)
นวั ตกรรมเพื ่ อพั ฒนาการเรี ยนรู ้ ข อง
9. การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ ป ั ญ หาเป็ น ฐาน
ผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ สร้ าง (Problem-based learning)
หรื อร่ วมสร้ างนวั ตกรรม รวมทั ้ งการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม

10. การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (
Project-based learning)
11. การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส (Socrates
method )

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1. เ ข ้ า ใ จ แ ล ะ ใ ส ่ ใ จ อ า ร ม ณ์
ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทางสังคม
2. ทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็น

1. การเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ (Cooperative
Learning)
2. การเรี ย นแบบมี ส ่ ว นร่ ว มปฏิ บ ั ต ิ การ

1. วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้
แบบร่วมมือ
2. วัดและประเมินจากผลการศึกษา

ที ม เป็ น ผู ้ น ำและผู ้ ต ามที ่ ด ี มี (Participative Learning through Action)
ค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน 3. การเป็ นผู ้ นำแบบมี ส ่ วนร่ วม (Shared 3. วั ด และประเมิ น จากผลการ
ผู ้ ป กครองและคนในชุ ม ชน มี ค วาม Leadership) ในการนำเสนองานวิชาการ

นำเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้นำและ
ผู้ตามที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน

ผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู
รับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา
4. การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็น

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน
4. วั ด และประเมิ น จากผลการ

แบบสะท้ อนกลั บอย่ างไตร่ ตรอง (Reflective ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อ thinking)

5. วั ด และประเมิ น จากผลการเข้ า

ตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อ 5. การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงาน ร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นราย
ส่ ว นรวม สามารถช่ ว ยเหลื อ และ จริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning: ปีตลอดหลักสูตร
แก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่ม WIL)
ได้อย่างสร้างสรรค์

6. การเรี ยนรู ้ แบบรวมพลั ง(Collaborative

4. มี ภ าวะผู ้ น าทางวิ ช าการและ learning)
วิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญ 7. การเข้ าร่ วมกิ จกรรมเสริ มความเป็นครู
ทางจริ ย ธรรมสามารถชี ้ น ำและ เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา
ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติ
การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพเพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือ
ประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่า ง
รวดเร็วและถูกต้อง
2. สื ่ อ สารกั บ ผู ้ เ รี ย น พ่ อ แม่
ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม
และกลุ่มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยสามารถเลื อ กใช้ ก ารสื ่ อ สารทาง
วาจา การเขียน หรือการนำเสนอด้วย
รู ป แบบต่ า งๆ โดยใช้ เ ทคโนโลยี ก าร
สื ่ อ สารหรื อ นวั ต กรรมต่ า ง ๆ ที่
เหมาะสม
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการ
เรี ย นรู ้ ต ่ า งๆได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภาพ
สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็น
สำหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้

1. การติ ด ตาม วิ เ คราะห์ และนำเสนอ

1. วัดและประเมินจากการติดตาม

รายงานประเด็ น สำคั ญด้ า นการศึ ก ษาจาก วิเคราะห์ และนำเสนอรายงานประเด็น
ข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์
สำคัญด้านการศึกษา
2. การสืบค้นและนำเสนอรายงานประเด็น

2. วัดและประเมินจากผลการสืบค้น

สำคั ญด้ านการศึ กษาโดยบู รณาการการใช้ และนำเสนอรายงานประเด็ น สำคั ญ
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
การศึกษาที่มีการบูรณาการเทคโนโลยี
3. การจัดทำอินโฟกราฟิกเพื่อสรุปประเด็น สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
สาระสำคัญของงานที่นำเสนอ

3. วั ด และประเมิ น จากผลการ

4. การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติ งาน ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
จ ร ิ ง ใ น ส ถ า น ศ ึ ก ษ า ( Work-Integrated 4. วั ด และประเมิ น จากผลการเข้ า
Learning: WIL)
ร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นราย
5. การเข้ าร่ วมกิ จกรรมเสริมความเป็นครู ปีตลอดหลักสูตร
เป็นรายปีตลอดหลักสูตร

ผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน

การทำงานการประชุม การจัดการและ
สืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่ง
ข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่
ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนัก
ถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน
6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
1. สามารถเลื อ กใช้ ป รั ช ญาตาม
ความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา 1. การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบตั ิงาน 1. วัดและประเมินจากการฝึกทักษะ
การออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการ จ ร ิ ง ใ น ส ถ า น ศ ึ ก ษ า ( Work- จัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จำลอง
เรี ยนการสอน สื ่ อและเทคโนโลยี การ integratedlearning: WIL)
สื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การ

2. วั ด และประเมิ น จากผลการ

2. การออกแบบการจั ด การเรี ย นรู ้ โ ดย ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

บริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียน บูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวก

3. วัดและประเมินจากรายงานการ

โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและ วิ ธ ี ส อนกั บ เทคโนโลยี ( Technological ทำวิจัยในชั้นเรียน
นอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 4. วัดและประเมินจากผลการเข้า
ได้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ สภาพบริ บทที่
ต่างกันของผู้เรียนและพื้นที่

3. การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการ ร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นราย
เรียนรู้ของผู้เรียน

2. สามารถในการนำความรู ้ ท าง 4. การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบตั ิงาน
จิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น จ ร ิ ง ใ น ส ถ า น ศ ึ ก ษ า ( Workรายบุ คคลออกแบบกิ จ กรรม การจั ด IntegratedLearning: WIL)
เนื ้ อหาสาระ การบริ หารจั ดการ และ

5. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู

กลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริม เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
พัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ 6. ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ ผ ่ า น ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของ (Experience-Based Approach)
ผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล

7. การเรียนรู ้เ ชิ งผลิต ภาพ(Productive-

ทั ้ งผู ้ เรี ยนปกติ และผู ้ เรี ยนที ่ ม ี ค วาม based learning )
ต้ องการจำเป็ นพิ เศษ หรื อผู ้ เรียนที่มี
ข้อจำกัดทางกาย
3. จั ด กิ จ กรรมและออกแบบการ
จั ดการเรี ยนรู ้ให้ ผู ้เรี ยนได้ เรียนรู ้จาก
ประสบการณ์ เรี ย นรู ้ ผ ่ านการลงมื อ

ปีตลอดหลักสูตร

ผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู
ปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริง
ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทำงาน
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึก
การปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดย
บูรณาการการทำงานกับการเรียนรู้ และ
คุ ณธรรมจริ ยธรรม สามารถประยุ กต์
ความรู้มาใช้ เพื ่ อป้ องกัน แก้ไขปัญหา
และพั ฒนา ด้ วยความความซี ่ อสั ต ย์
สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียน
โดยยึดผู้เรียนสำคัญที่สุด
4. ส ร ้ า ง บ ร ร ย า ก า ศ แ ล ะ จั ด
สภาพแวดล้ อ ม สื ่ อ การเรี ย น แหล่ ง
วิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาทั้งในและนอกสถานศึ กษาเพื่ อ
การเรี ย นรู ้ มี ค วามสามารถในการ
ประสานงานและสร้างความร่วมมื อกั บ
บิ ดามารดา ผู ้ ปกครอง และบุ คคลใน
ชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออำนวยความสะดวก
และร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
รอบรู ้ มี ป ั ญญารู ้ ค ิ ดและเกิ ดการใฝ่ รู้
อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ
5. สามารถจัดการเรียนการสอนให้
นั ก เรี ย นมี ท ั ก ษะศตวรรษที ่ 21 เช่ น
ทักษะการเรียนรู้ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะ
การคิ ด ทั กษะชี ว ิ ต ทั กษะการทำงาน
แบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารทักษะเทคโนโลยี และการดำเนิน
ชี ว ิ ต ตามหลั ก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง และสามารถนำทักษะเหล่านีม้ า
ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
และการพัฒนาตนเอง

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาชีพครู สู่
รายวิชา (Curriculum Mapping)
⚫ ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

ทักษะ

ทักษะการ

ความสัมพั

วิเคราะห์

นธ์ระหว่าง เชิงตัวเลข วิธีวิทยาการจัดการ
บุคคลและ การสื่อสาร
เรียนรู้
ความ

และการใช้

รับผิดชอบ

เทคโนโลยี

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5

วิชาเอกบังคับ
15521101ก า ร ฟ ั ง แ ล ะ ก า ร พู ด

⚫  ⚫

ภาษาอังกฤษ 1
15521205การอ่ า นเพื ่ อ การ คิ ด
วิเคราะห์ภาษาอังกฤษ

⚫

15521401ไวยากรณ์อังกฤษ 1

⚫

⚫

⚫

ภาษาอังกฤษ
15522101การแปลเบื้องต้น

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫ ⚫

⚫

⚫





⚫

  ⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫ ⚫

⚫

⚫

 ⚫

⚫

⚫

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ

 ⚫

⚫

⚫

⚫

⚫



⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

10421301การวั ด ประเมิ น ผลการ
10424301การวิจัยทางการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ

⚫

 ⚫

⚫

15521007ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
10021301วรรณกรรมเพื่อการสอน

⚫

⚫ ⚫

15521402ไวยากรณ์อังกฤษ 2
15521002สัทศาสตร์เพื่อการใช้



⚫

นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ

⚫



10327303การพั ฒ นาสื ่ อ และ
10223001หลักสูตรและการจัดการ

⚫

⚫
⚫

⚫



 ⚫

⚫





⚫ 



⚫

⚫
⚫

⚫



⚫

⚫

 ⚫







คุณธรรม

รายวิชา

ความรู้

จริยธรรม

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

ทักษะ

ทักษะการ

ทักษะทาง

ความสัมพั
นธ์ระหว่าง

วิเคราะห์
เชิงตัวเลข

วิธีวิทยาการจัดการ

ปัญญา

บุคคลและ

การสื่อสาร

เรียนรู้

ความ

และการใช้

รับผิดชอบ

เทคโนโลยี

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5
15521501 การเตรี ย มสอบวั ด

⚫

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

⚫ ⚫

⚫

⚫

⚫



⚫

10227301การจั ด การเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้น

⚫

⚫ ⚫

⚫



⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫ 





⚫

⚫

⚫

 ⚫



⚫

 

พื้นฐาน
1 5 5 2 1 1 0 2 ก า ร ฟ ั ง แ ล ะ พู ด

⚫

ภาษาอังกฤษ 2

⚫ ⚫

⚫

⚫

10227002การจั ด การเรี ย นรู้
ภาษาอั ง กฤษสำหรั บ ผู ้ เ รี ย นใน

⚫

⚫

⚫ ⚫

⚫



⚫

ศตวรรษที่ 21
10226301การสอนทักษะ
ภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ

⚫

⚫ ⚫

15521302การเขียนเชิงวิชาการ

⚫

⚫

15524101ภู ม ิ ห ลั ง ทางสั ง คมและ

⚫

วัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษา

⚫

⚫

⚫

⚫ ⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

 ⚫

⚫

⚫



⚫

⚫

⚫

⚫

⚫  ⚫

⚫

⚫

⚫



⚫



⚫

10226001การบู ร ณาการการอ่าน
เชิ ง วิ ช าการกั บ การพั ฒ นาองค์ ก ร

⚫

⚫

⚫

⚫ ⚫

⚫



⚫ 



 ⚫



วิชาชีพครูภาษาอังกฤษ
15524104การเรี ย นภาษาอั ง กฤษ
ด้วยการแสดง
15523102วรรณคดี ภ าษาอั งกฤษ
สำหรับเด็ก
10229003ส ั ม ม น า ก า ร ส อ น
ภาษาอังกฤษ

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

 ⚫

⚫

⚫

⚫

⚫



⚫

⚫

⚫



 ⚫



