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หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
GLAN 1101   ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 

                Thai for Communication 
  ศึกษากระบวนการส่ือสาร   การใชภาษาซ่ึงประกอบดวย  การใชคํา   ประโยค   

สํานวนโวหารไดอยางเหมาะสม   ฝกทักษะการฟง   การพูด การอาน และการเขียน  ดวย             
การสรุปความ   การคิดวิ เคราะห   วิจารณ    เพื่อพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยเพ่ือส่ือสาร                
ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
GLAN 1102    ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 
                        English  for Everyday Communication  
   ศึกษาการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐาน  เพื่อพัฒนาทักษะการฟง  พูด  อาน
และเขียน  ในสถานการณตาง ๆ โดยใชบทบาทสมมุติ  การกรอกแบบฟอรม  การอานขอความ  
และอานส่ืออิเล็กทรอนิกส  เพื่อพัฒนาทักษะการใชภาษาเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวันไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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  A study of communication in fundamental English through listening, speaking, 
reading and writing in various situations. Practice English using role-play, form-filling, simple 
passages and e-mails in order to improve communicative skills for everyday life appropriately 
and efficiently.  
 
GLAN 1103    ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะทางวิชาการ    3(3-0-6) 

                  English for Academic Skills 
 ศึกษาการใชพจนานุกรม  ทักษะการเดาความหมายของคําศัพท  การอานเพื่อหา 

หัวเร่ือง  ใจความหลัก  รายละเอียดท่ีสนับสนุนใจความหลัก  การอานเพ่ือการคิดวจิารณ  และเพื่อ
สรุปความโดยใชกลยุทธในการอานและเขียนเชิงวิชาการ  รวมท้ังการสืบคนขอมูลจากแหลงตาง ๆ 
เพื่อพัฒนาและฝกใชทักษะทางวิชาการไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  A study of dictionary usage, word attack skills, topics, main ideas, and 
supporting details, critical reading and summary using academic reading and writing strategies 
including information retrieval from various kinds of sources in order to improve and apply 
academic skills appropriately and efficiently. 
 
GHUM 1101   จิตตปญญาศึกษา  3(3-0-6) 
                         Contemplative Studies 
  ศึกษาศักยภาพของมนุษยในการเขาถึงความจริง  ความดี  ความงาม  ซ่ึงเปน
ความสุขท่ีเกิดจากปญญา  ความตระหนักรูและความเขมแข็งทางจิตวิญญาณ ดวยการบมเพาะ   
ความรัก  ความเมตตา  การมีจิตสํานึกตอสวนรวม  ความมีเหตุผล  โดยใชกิจกรรมการเรียนรู       
ดวยหัวใจท่ีใครครวญ  ศาสตรแหงนพลักษณซ่ึงกลาวถึงลักษณะของคนเกาแบบ  การคิดอยางเปน
ระบบ  และการศึกษาเพื่อการเปล่ียนแปลงอยางลึกซ้ึง  พรอมกับประยุกตใชในการพัฒนาตน  
ตลอดจนการสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืนและสังคม 
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GHUM 1102   ความจริงของชีวิต  3(3-0-6) 
                         The Philosophy of Life 
                  ศึกษาความจริงของชีวิต   ความหมายของชีวิต  โดยนําหลักความจริงของชีวิต            
หลักปรัชญาและหลักศาสนธรรมมาใชใหเขาใจตนเอง และเขาใจถึงความจริงและความหมายของ
ชีวิต  สามารถดํารงชีวิตอยูไดในสังคมอยางสันติสุข  และแกไขปญหาไดดวยวิถีทางแหงปญญา 
ตลอดจนดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหเกิดความสมดุลของชีวิตภายใต
กระแสโลกาภิวัตน 
 
GHUM 1103   สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู    3(3-0-6)      
                         Information Technology Literacy for Learning 
 ศึกษาความหมาย    ความสําคัญของการเ รียนรูสารสนเทศ   สารสนเทศ              
และสังคมสารสนเทศ  แหลงเรียนรูและทรัพยากรสารสนเทศ  วิเคราะหความตองการ  กลยุทธและ
กระบวนการสืบคน  และประเมินคุณคาของสารสนเทศ  ตลอดจนการอางอิงและการเขียนรายการ
บรรณานุกรมท่ีถูกตองตามมาตรฐานสากล  จริยธรรมและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการใชสารสนเทศ 
เพื่อเลือกใชสารสนเทศไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
 
GHUM 2101   การพัฒนาบุคลิกภาพ  3(3-0-6) 
                         Personality Development 

  ศึกษาทฤษฎีบุคลิกภาพ  ภาวะผูนํา  ทักษะการแสดงออกทางบุคลิกภาพ ทางดาน
รางกาย  อารมณและจิตใจ   เนนการติดตอส่ือสารกับบุคคลใหถูกตองตามกาลเทศะและบุคคล     
การตัดสินใจ  การจูงใจ    การเขาสังคมและการอยูรวมกับผูอ่ืน  โดยใชหลักธรรมทางศาสนา  
วิเคราะหและประเมินตนเอง  รวมท้ังวางแผนพัฒนาตนเองเพ่ือใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน       
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
GHUM 2102   พฤติกรรมมนษุยและการพัฒนาตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
  Human Behavior and Self Development Through the    
  Sufficiency Economy Philosophy 
  ศึกษาพฤติกรรมและสาเหตุปจจัยแหงพฤติกรรม การพัฒนาตนเอง มนุษยสัมพันธ     
เพื่อการทํางานรวมกัน  การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และการอยูรวมกัน           
อยางมีความสุข 
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GHUM 2201   สุนทรียภาพทางดนตรี   3(3-0-6) 
                         Aesthetics of Music 

  ศึกษาความหมายของความงามทางดนตรีท่ีมีตอชีวิตประจําวัน  สังคม  การเมือง  
และวัฒนธรรม  ท้ังทางตรงและทางออม   รวมท้ังวรรณกรรมทางดนตรีไทยและสากล  โดยเนน  
การฟงและดูเพื่อใหเกิดจินตนาการและซาบซ้ึงในความงามของดนตรี  พรอมกับแสดงออก           
ในรูปแบบตางๆ 

 
GHUM 2202   สุนทรียภาพทางทัศนศิลป    3(3-0-6) 

                Aesthetics of Visual Arts          
 ศึกษาความหมายของสุนทรียภาพ   ประเภทของงานศิลปะ   หลักการและ

องคประกอบเบ้ืองตนทางทัศนศิลป  ลักษณะศิลปะไทยและศิลปะสากล  เพื่อการพัฒนาประสาท
สัมผัสและเลือกสรรคุณคาของความงามจากทัศนศิลป  นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน              
ตามสภาพแวดลอม สังคมและเศรษฐกิจ  เพื่อใหเจริญงอกงามไปสูคุณคาและความหมายของ          
ความเปนมนุษย 
 
GHUM 2203   สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง    3(3-0-6) 
                         Aesthetics of Performing Arts 

   ศึกษาความหมายและความสําคัญของสุนทรียภาพทางการเคล่ือนไหว  ความรู
ท่ัวไปของงานศิลปะและงานศิลปะการแสดง   ลักษณะและองคประกอบของการแสดงประเภท               
ตาง ๆ ของไทยและนานาชาติ   หลักการเคล่ือนไหวและการสรางจินตนาการดานการแสดง            
โดยการเรียนผานประสบการณจริง   เพื่อใหเห็นคุณคาของศาสตรทางการแสดงซ่ึงเปนพื้นฐาน           
ท่ีนําไปใชพัฒนาและสรางสรรคชีวิตใหมีคุณภาพ 

 
GHUM 2204   สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 

          Aesthetics of Life          
  ศึกษาความหมาย  ความสําคัญและประเภทของสุนทรียศาสตร ความรูความเขาใจ  

ความซาบซ้ึงในสุนทรียศาสตรทางดนตรี  ทัศนศิลป  และศิลปะการแสดง  โดยเรียนรู                     
ผานประสบการณจริง  เพื่อใหเกิดความเจริญงอกงามทางจิตใจซ่ึงนําไปสูคุณคาและความหมายของ
ความเปนมนุษย 
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GSOC 1101   ไทยศึกษา   3(3-0-6) 
                        Thai Studies 
  ศึกษาสภาพท่ัวไปของประเทศไทย  เกี่ยวกับประวัติความเปนมา  ท่ีต้ัง  อาณาเขต 
การแบงภูมิภาค   ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ  สังคม   การเมือง วัฒนธรรม และศาสนา โดย
มุงเนนใหนักศึกษานําเสนอผลการศึกษา คนควา วิเคราะห ปญหาและอุปสรรคของการพัฒนา
ประเทศไทยในสถานการณปจจุบัน  เพื่อใหเกิดความรัก  ความภาคภูมิใจในความเปนไทย  และเปน
พื้นฐานในการประยุกตใชเพื่อการดํารงตนในสังคมอยางสันติสุข  
 
GSOC 1102   ทองถ่ินศึกษา   3(3-0-6) 
                        Local  Studies in Thailand 
  ศึกษาสภาพท่ัวไปและภูมิหลังของทองถ่ิน  ดานสภาพภูมิศาสตร ประวัติศาสตร   
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  วัฒนธรรม  ศาสนา  และชาติพันธุ  โดยมุงเนนใหศึกษาความสัมพันธ
และผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน  ตลอดจนวิเคราะหปญหาและอุปสรรคของ           
การพัฒนาทองถ่ินในสถานการณปจจุบัน  เพื่อใหเกิดความเขาใจ   อันนําไปสูความรักและ            
ความภาคภูมิใจในทองถ่ิน  และนําไปประยุกตใชในการดํารงตนในสังคมไดอยางสันติสุข  
 
GSOC 2101   ชุมชนกับการพัฒนา   3(3-0-6) 
                        The Community and Development  
  ศึกษาลักษณะ องคประกอบและโครงสรางชุมชน วิวัฒนาการ แนวคิดของชุมชน
กับการพัฒนา   ทุนของชุมชนในมิติตาง ๆ  โดยศึกษาเรียนรูและทําความเขาใจชุมชนท่ีมี               
ความหลากหลาย ซับซอนและเปล่ียนแปลงตลอดเวลา   ตลอดจนการสรางความเขมแข็งของชุมชน
เพื่อนําไปสูการเรียนรูและการปรับตัวใหมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 
GSOC 2102   สังคมไทยกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        3(3-0-6) 
                       Thai Society and the Sufficiency Economy Philosophy 
  ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทยทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วัฒนธรรมและประเพณีไทย    การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม โดยใชกระบวนการทาง
วัฒนธรรมและภูมิปญญา    เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาสังคมภายใตแนวคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   อันจะนํ าไปสูการพึ่ งพาตนเอง     เพื่ อการดํ ารงชีวิตอย างสันติ สุข                          
มีความรับผิดชอบตอสังคม ภายใตกระแสโลกาภิวัตน 
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GSOC 2103   ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม       3(3-0-6) 
                       Diversities of  Society  and Culture 
  ศึกษาเกี่ยวกับการเกิดข้ึนของชาติ   ชาตินิยม   ทองถ่ินนิยม   ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในสังคมไทย    การนําเสนอภาพความเปนตัวตนและการสรางความภาคภูมิใจในตนเอง  
โดยวิเคราะหผานปรากฏการณทางสังคมท่ีเกิดข้ึน   แกไขปญหาอยางสรางสรรค  เขาใจและยอมรับ
กลุมคนท่ีแตกตาง ทางดานเพศ ชาติพันธุ กลุมคนดอยโอกาสที่ถูกกีดกันภายใตสังคมสมัยใหม           
อันนําไปสูความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
 
GSOC 2104   โลกยุคโลกาภวัิตน   3(3-0-6) 
                        The Globalized  World  
  ศึกษาสภาพและปญหาเศรษฐกิจ   สังคม   การ เ มือง   วัฒนธรรม   และ                       
การเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  บทบาทอิทธิพลของประเทศมหาอํานาจท่ีมีผลกระทบตอภูมิภาค
ตาง ๆ  ตลอดจนการปรับตัวของประเทศไทยในกระแสโลกาภิวัตน  โดยการอภิปรายและวิเคราะห
กรณีศึกษา  เพื่อใหเกิดความรู  เขาใจ  ตระหนักและปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลงของโลก              
ในกระแสโลกาภิวัตน 
 
GSOC 1201   กฎหมายในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
                       Laws in Daily Life  
  ศึกษาท่ีมา  ความหมาย  ความสําคัญและสาระสําคัญของกฎหมาย  กฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  กฎหมายแพงและพาณิชยในสวนของหลักนิติกรรม-สัญญา  
ละเมิด  ครอบครัว  มรดก  กฎหมายอาญา  กฎหมายคุมครองผูบริโภค  กฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  
กฎหมายทรัพยสินทางปญญา  ตลอดจนสิทธิมนุษยชนและพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การคามนุษย  โดยศึกษา  คนควา  วิเคราะห  และอภิปรายกรณีตัวอยาง  เพื่อใหเกิดความรู                
ความเขาใจกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 
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GSOC 1202    การเมืองการปกครองไทย   3(3-0-6) 
                  Thai Politics and Government      

  ศึกษาความหมายและความสําคัญของการเมืองการปกครอง  วิวัฒนาการของ
การเมืองการปกครองไทย  โครงสรางและกระบวนการของระบบการเมืองไทยการปกครองไทย
สมัยใหม  ประกอบดวยการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
รัฐธรรมนูญ  อํานาจ  อธิปไตย  ระบบพรรคการเมือง  ระบบการเลือกต้ัง  ระบบบริหารราชการไทย
ตามหลักธรรมาภิบาล  การปกครองสวนทองถ่ิน และแนวโนมของการเมืองการปกครองไทย โดย
ศึกษา  คนควา  วิเคราะห  และอภิปรายกรณีตัวอยาง  เพื่อใหเกิดความรู  ความเขาใจ  ตระหนักใน
ความเปนพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยของไทย 
 
GSOC 2301   มนุษยกับส่ิงแวดลอมท่ียั่งยนื   3(3-0-6) 

                  Humanity and Environmental  Sustainability   
  ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม   ความเขาใจถึงการใช

ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบ วิธีการแกไข หลักการอนุรักษ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม   ความรวมมือดานส่ิงแวดลอมในทุกระดับ โดยเนนการสรางความรู  ความเขาใจ 
วิเคราะหอภิปราย  ตลอดจนการประเมินสถานการณปญหาส่ิงแวดลอมผานกรณีศึกษา  เพื่อให
ตระหนักถึงคุณคาของการใชทรัพยากรธรรมชาติ  ผลกระทบ วิธีแกไข หลักการอนุรักษ  และ            
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน  เพื่ออยูรวมกันในสังคมดวยความผาสุก 
 
GSOC 2302   การทองเท่ียวเพื่อคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 

                 Tourism for Quality of Life                
             ศึกษาความรูเบ้ืองตนและวิวัฒนาการดานการทองเที่ยว ความหมาย  ความสําคัญ  
ลักษณะพื้นฐาน และรูปแบบการทองเท่ียว   แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญในทองถ่ินและแหลงทองเท่ียว
สําคัญอ่ืน ๆ   การวางแผนทองเท่ียวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   ตลอดจนผลกระทบและการอนุรักษ 
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน  โดยศึกษาคนควา  อภิปราย  กรณีศึกษา  เพื่อประยุกตการทองเที่ยว                
สูคุณภาพชีวิตท่ีดี   
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GSOC 2401   การจัดการการเงินและบัญชีสวนบุคคล   3(3-0-6) 
                       Financial Management and Personal Accounting 
  ศึกษา  ความหมาย  ความสําคัญ  กระบวนการ  การจัดการการเงินและบัญชี    
สวนบุคคล  การจัดทํางบประมาณ  แหลงเงินฝาก  แหลงเงินกู  และวิธีคิดดอกเบ้ีย   การวางแผนใช
เงินเพื่อเปนหลักประกันของชีวิต  การวางแผนภาษีและการเสียภาษีเงินได  การจัดทํางบประมาณ
รายได  หลักการจัดสรรเงินรายจายในชีวิตประจําวันเพื่อการออมและลงทุน  ตลอดจนการจัดทํา
บัญชีรายรับ-รายจายในครัวเรือน  เพื่อสามารถวางแผนการใชจายเงินไดอยางเหมาะสม 
 
GSOC 2402   หลักการจัดการองคการสมัยใหม   3(3-0-6) 

                  Principles of the Management in Modern Organizations    
  ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม การจัดการองคการ        
การจัดการทรัพยากรขององคการ หนาท่ีในการจัดการ ประเด็นตาง ๆ  ท่ีนาสนใจเกี่ยวกับแนวโนม
ดานการจัดการสมัยใหม  โดยการศึกษาคนควาและกรณีศึกษา  อันนําไปสูการปรับตัวใหทันตอการ
เปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีและการส่ือสารท่ีมีผลตอการจัดการองคการ 
 
 GSOC 2403   มนุษยกับเศรษฐกิจ   3(3-0-6) 
                        Humanity and the Economy  

        ศึกษา  ความหมาย  ความสําคัญ   รูปแบบเศรษฐกิจ  ความสัมพันธระหวางมนุษย
กับเศรษฐกิจ   ความสัมพันธของหนวยเศรษฐกิจและกิจกรรมในระดับครัวเรือน ชุมชน สังคม และ
ระหวางประเทศ   ภาวะเศรษฐกิจและบทบาทของรัฐ  ประเด็นสําคัญทางเศรษฐกิจและการจัดการ  
โดยศึกษา  คนควา  อภิปราย และใชกรณีศึกษา  เพื่อการดําเนินชีวิตท่ีดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน 

 
GSOC 2404  ความรูเบ้ืองตนในการประกอบธุรกิจ   3(3-0-6) 
                 Fundamental Knowledge of Business Practices   
   ศึกษาลักษณะพ้ืนฐานของธุรกิจประเภทตาง  ๆ  และองคประกอบท่ีใชใน           
การประกอบธุรกิจ  ดานการจัดการ  การบัญชี  การเงิน  การตลาด  การบริหารบุคคล  การบริหาร
สํานักงาน  ซ่ึงครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ  โดยศึกษาการประกอบธุรกิจ ปญหาท่ี
เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ  เพื่อเปนพื้นฐานในการประกอบ
ธุรกิจ  
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GSCI 1101   การคิดและการตัดสินใจ  3(3-0-6) 
                     Thinking and Decision Making 

  ศึกษาหลักการและกระบวนการคิดของมนุษย  ความคิดสรางสรรค การวิเคราะห
ขอมูลขาวสาร  โดยการใชหลักตรรกะ  การใชเหตุผล  การคิดเชิงตัวเลข  กระบวนการตัดสินใจ  
กระบวนการแสวงหาความรูดวยวิธีตาง ๆ เนนการเรียนรูผานการปฏิบัติ  เพื่อสามารถประยุกตใชใน
การดําเนินชีวิตอยางถูกตอง 
 
GSCI 1102   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต  3(3-0-6)  
                      Information Technology for Life   
  ศึกษาหลักการ ความสําคัญ องคประกอบของระบบสารสนเทศ ประเภทขอมูล 
แหลงท่ีมาของสารสนเทศ  ประโยชนของอินเทอรเน็ต   ความเกี่ยวของของสารสนเทศในการใช
ชีวิตประจําวัน   พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  เทคโนโลยีท่ีใชในการจัดการฐานความรูและการสราง
สารสนเทศ  พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  จริยธรรมและ
กฎหมายทางคอมพิวเตอร ความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร   โดยเรียนรูผานการปฏิบัติการ             
ใชโปรแกรมระบบ  โปรแกรมประยุกต การสืบคนขอมูล และการส่ือสารขอมูลบนระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรเพื่อดํารงชีวิตอยางรูเทาทัน  
 
GSCI 2101   วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 
                      Science for Quality of Life  
  ศึกษาความหมายและความ สํ า คัญของวิทยาศาสตร เพื่ อ คุณภาพ ชีวิ ต 
กระบวนการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  การเสริมสรางคุณภาพชีวิต  อนามัยเจริญพันธุ  
ผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรท่ีมีตอมนุษย สภาพแวดลอม สังคม การเมือง และ
วัฒนธรรม โดยการศึกษา  คนควา  วิเคราะห  และใชกรณีศึกษา เพื่อนําความรูทางวิทยาศาสตรไป
พัฒนาคุณภาพชีวิต ใหดํารงอยูอยางเปนสุขและมีคุณภาพ 
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GSCI 2102  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6) 
                     Science and Technology in Daily Life   

  ศึกษาความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาการของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีกับการประยุกตใชสารเคมีและฟสิกสในชีวิตประจําวัน  เทคโนโลยีชีวภาพ   เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม  เทคโนโลยีทองถ่ิน  การประยุกตใชและผลกระทบ                
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต  สังคม  และโลก  โดยการศึกษาคนควา วิเคราะห 
อภิปราย กรณีศึกษา เพื่อดําเนินชีวิตในประจําวันอยางรูเทาทัน ถูกตอง และปลอดภัย  
 
GSCI 2103  อาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 

              Food  for the Development of Living Standards  
  ศึกษาแหลงอาหารท่ีจําเปนตอคุณภาพชีวิต   อาหารสําหรับบุคคลในวัยตาง  ๆ             

ภูมิปญญาอาหารพื้นบาน  ผลิตภัณฑอาหารและเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ  คุณคาของอาหารกับสุขภาพ  
หลักการเลือกบริโภคอาหารอยางชาญฉลาด  อันประกอบดวย อาหารกับการชะลอความแก  อาหาร
บําบัดโรค  อาหารขจัดสารพิษ และการอานฉลากกํากับอาหาร การคิดและตัดสินใจเลือกบริโภค
อาหาร โรคและอันตรายท่ีเกิดจากการบริโภคอาหารไมถูกหลักสุขอนามัย  โดยศึกษาคนควา 
อภิปราย วิเคราะห และกรณีศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
GSCI 2104  พืชเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 

             Plants for the Development of Living Standards 
  ศึกษาความสําคัญของพืชในฐานะผูผลิตปฐมภูมิท่ีเปนแหลงอาหาร เทคโนโลยี            
ท่ีเกี่ยวของกับการปลูกพืช  การใชประโยชนจากพืชเพื่อการดํารงชีวิต  รวมท้ังการปรับปรุง
สภาพแวดลอมของท่ีอยูอาศัยและพื้นท่ีสีเขียวแบบตาง ๆ  และวิธีการจัดการกับพืชเศรษฐกิจเพื่อ      
การพัฒนาแบบยั่งยืน  โดยการศึกษา วิเคราะห อภิปราย และกรณีศึกษา เพื่อเสริมสรางสุขภาพกาย
และจิตใจใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  
 
 
 
 
 
 



 11

GSCI 2105  วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย   3(3-0-6) 
                     Sport and Health Sciences  
  ศึกษาความสําคัญ และหลักการทางวิทยาศาสตรการออกกําลังกาย  การเลือกกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการ  การจัดโปรแกรมฝกการออกกําลังกายใหเหมาะสม  การตรวจสอบสุขภาพ
ทางกาย  การทดสอบและการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย  การปองกันและดูแลอาการบาดเจ็บ
จากการออกกําลังกายและการเลนกีฬา  โภชนาการกับการออกกําลังกาย  และผลการออกกําลังกาย 
โดยเนนการเรียนรูผานการปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกาย  กีฬา และนันทนาการ เพื่อใหเกิด
พัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา  
 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพครู 
CI 2201 พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร 3(3-0-6) 
 Foundation of Curriculum Development  
 ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ และความมุงหมายของการศึกษา ปรัชญา
การศึกษา ความหมายและความสําคัญของหลักสูตร ประเภทของหลักสูตร องคประกอบของ
หลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตร พื้นฐานและกระบวนการจัดทําหลักสูตร  หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน    การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร   
ฝกปฏิบัติการพัฒนา จัดทําและปรับปรุงหลักสูตรตาง ๆ และฝกประเมินผลหลักสูตรท้ังกอนและ
หลังการใช 
 
CI 2301 หลักการจัดการเรียนรู 3(3-0-6) 
 Principles of Learning Management  
 ศึกษาทฤษฎีการเรียนรูและการจัดการเรียนรู ระบบการจัดการเรียนรู กระบวนการ
จัดการเรียนรู วิทยาการจัดการเรียนรู รูปแบบ เทคนิค วิธีการ และกิจกรรมการเรียนรู การบูรณาการ     การ
เรียนรูในกลุมสาระการเรียนรู การจัดบรรยากาศการเรียนรู ส่ือการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล
การเรียนรู  ฝกออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับวัยและความสามารถในการเรียนรูของ
ผูเรียน และปฏิบัติการจัดการเรียนรูท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญ 
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CI 3201 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 3(3-0-6) 
 School Curriculum Development  
 ศึกษาความหมายและความมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษา องคประกอบของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เอกสารหลักสูตร การสํารวจสภาพปญหาและความตองการ
ของชุมชน รูปแบบของหลักสูตรสถานศึกษา การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของ
สถานศึกษา การกําหนดสาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู และตัวช้ีวัด การกําหนดเวลาเรียน   
การจัดทําคําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรู ฝกการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

CI 3202 กิจกรรมรวมหลักสูตร 3(3-0-6) 
 Co-curriculum Activities  
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความมุงหมายของกิจกรรมรวมหลักสูตร 
ความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับกิจกรรมรวมหลักสูตร ลักษณะของผูนําและผูตามตามวิถีแหง
ประชาธิปไตย  หลักการจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร การจัดและการบริหารกิจกรรมรวมหลักสูตร   
การประเมินผลโครงการจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร ฝกปฏิบัติการกิจกรรมรวมหลักสูตร 
 

CI 3301 ทักษะและเทคนิคการสอน 3(3-0-6) 
 Teaching Skills and Techniques of Teaching  
 ศึกษาความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของทักษะและเทคนิคการสอน ทักษะ 
การนําเขาสูบทเรียน การเราความสนใจ การต้ังคําถาม การใชส่ือการเรียนการสอน การเลาเร่ือง   
การเสริมแรง  การใชกิริยาทาทางและวาจา การอธิบายยกตัวอยาง การใชเพลงประกอบการเรียน   
การสอน และสรุปบทเรียน เทคนิคการสอนกลุมใหญ การสอนกลุมยอย การสอนรายบุคคล และ  
การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม  ฝกปฏิบัติดานทักษะและเทคนิคการสอน 
 

CI 3302 ทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
 Teaching Skills for Science Teachers  
 ศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของครูวิทยาศาสตร ทักษะสําคัญ และจําเปน
สําหรับครูวิทยาศาสตร ความสําคัญของทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร ฝกทักษะในการจัดกิจกรรม
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กิจกรรมวิทยาศาสตรเชิงเทคโนโลยี โครงงานวิทยาศาสตร   
การออกแบบ การผลิต และการใชนวัตกรรมการเรียนรูทางวิทยาศาสตร การจัดกิจกรรมคาย
วิทยาศาสตร การสรางเคร่ืองมือ การวัดผลและการประเมินผลทางวิทยาศาสตร 
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CI 4401 การนิเทศการศึกษา 3(3-0-6) 
 Educational Supervision  
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และความมุงหมายของการนิเทศการศึกษา 
ขอบขายของการนิเทศการศึกษา หลักและเทคนิควิธีการนิเทศการศึกษา การนิเทศการสอน   
การนิเทศภายในสถานศึกษา การติดตามประเมินผลการนิเทศ 
 
CI 4641 วิธีสอนภาษาอังกฤษ 1 2(1-2-3) 
 Methods of Teaching English 1            
                         ศึกษาหลักสูตรและเอกสารหลักสูตร (ตามวชิาเฉพาะ) ในระดับช้ันประถมศึกษา  
การวิเคราะหหลักสูตร หลักการจัดประสบการณเพื่อใหเกดิการเรียนรู  การใชทรัพยากรในทองถ่ิน
ใหเหมาะสมกบัการจัดการเรียนรูรูปแบบตาง ๆ ทักษะการผลิต และการใชส่ือ อุปกรณและเคร่ืองมือ
พื้นฐานในการจัดการเรียนรู การทดลองสอนในช้ันเรียน 
 

CI 4642 วิธีสอนภาษาอังกฤษ 2 2(1-2-3) 
 Methods of Teaching English 2   
                             ศึกษาหลักสูตรและเอกสารหลักสูตร (ตามวิชาเฉพาะ) ในระดบัช้ันมัธยมศึกษา  
การวิเคราะหหลักสูตร หลักการจัดประสบการณเพื่อใหเกดิการเรียนรู  การใชทรัพยากรในทองถ่ิน 
ใหเหมาะสมกบัการจัดการเรียนรูรูปแบบตาง ๆ ทักษะการผลิต และการใชส่ือ อุปกรณและ
เคร่ืองมือพื้นฐานในการจัดการเรียนรู การทดลองสอนในช้ันเรียน           
                            
CI 4801     การทดลองสอนภาษาอังกฤษ 1 1(60) 
 Teaching Practice in English 1  
              การวางแผนการจัดการเรียนรู ฝกปฏิบัติการทําแผนการจัดการเรียนรู โครงงาน
วิชาการของสาขาวิชา (ตามวิชาเฉพาะ) แลวนําไปบูรณาการทดลองใชในสถานศึกษาระดับช้ันประถมศึกษา 
เปนเวลา  1 สัปดาห  และนํามาปรับปรุงแกไขภายใตการนิเทศของอาจารยผูสอน สาขาวิชา และ
ผูทรงคุณวุฒิดานวิชาชีพครู 
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CI 4802 การทดลองสอนภาษาอังกฤษ 2 1(60) 
 Teaching Practice in English 2   

                 การวางแผนการจัดการเรียนรู   ฝกปฏิบัติการทําแผนการจัดการเรียนรู  เขียน
โครงรางการวิจัยในชั้นเรียนของสาขา (ตามวิชาเฉพาะ)  แลวนําไป บูรณาการทดลองใชใน
สถานศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา เปนเวลา  1  สัปดาห  และนํามาสัมมนาปรับปรุงแกไขภายใตการ
นิเทศของอาจารยผูสอน  สาขาวิชา  และผูทรงคุณวุฒิดานวิชาชีพครู 
 

EA 1106 การบริหารจัดการในหองเรียน 3(3-0-6) 
 Classroom Management  
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ทฤษฎีและหลักการของการบริหารจัดการศึกษา 
การพัฒนาองคกร  การเรียนรูวัฒนธรรมองคกร มนุษยสัมพันธและการติดตอส่ือสารในองคกรโดย
ใชระบบสารสนเทศ การบริหารโดยยึดวัตถุประสงคการบริหารตามสถานการณ   การบริหาร
จัดการเชิงระบบ การบริหารจัดการในช้ันเรียน ภาวะผูนํา การพัฒนาทีมงาน    การตัดสินใจ การ
บริหารความขัดแยงและประสานประโยชน  ธุรการช้ันเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา การเปนผูนํา
ทางวิชาการและวิชาชีพ การจัดทําโครงงานทางวิชาการและวิชาชีพ  การนํานวัตกรรมทางการ
บริหารมาใชในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน 
 

EA 3305 การประกันคณุภาพการศึกษา 2(2-0-4) 
 Educational Quality Assurance  
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา การประเมินภายในและภายนอก มาตรฐาน ตัวบงช้ี และระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา บทบาทหนาท่ีของผูเกี่ยวของในการประกันคุณภาพ แนวปฏิบัติในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง และการประเมินภายนอกของ
องคกรมหาชน ปญหาอุปสรรคของการประกันคุณภาพ 
 

EA 4902 สัมมนาทางการศึกษา 3(3-0-6) 
 Seminar in Education  
 ศึกษากระบวนการจัดสัมมนา และการฝกปฏิบัติการจัดสัมมนาทางการศึกษา 
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ED 3801 การศึกษาและการมีสวนรวมในสถานศึกษา 1(60) 
 Study and Participation in School  
 ศึกษาสภาพทั่วไปของสถานศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษา กิจกรรมของ
สถานศึกษา งานในหนาท่ีของครู พฤติกรรมผูเรียน ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน และ   
มีสวนรวมในกิจกรรมของสถานศึกษา 
 
ED 5801 การฝกประสบการณวิชาชีพครูเต็มรูป 1 5(450) 
 Teaching Professional Externship 1  
 การบูรณาการความรูในสาขาวิชาเฉพาะมาใชปฏิบัติการเรียนการสอน   
ในสถานศึกษา การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญ  การจัดกระบวนการเรียนรู  
การผลิตส่ือและนวัตกรรมการเรียนการสอน  รวมทั้งการใชเทคนิควิธีในการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผล และปรับปรุงการเรียนการสอน การทําโครงการวิชาการ  แกปญหาการจัดการเรียน   
การสอนและการบันทึกรายงานผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูอยางเปนระบบ 

 
ED 5802 การฝกประสบการณวิชาชีพครูเต็มรูป 2 5(450) 
 Teaching Professional Externship 2  
 การฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษาตอเนื่องจากการฝกประสบการณ
วิชาชีพครูเต็มรูปแบบ 1  การแกปญหาการจัดการเรียนรู  นําปญหาและความตองการในการจัดการ
เรียนรูมาสัมมนา วิเคราะห วางแผน  ดําเนินการแกไขและพัฒนาโดยใชกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน
ในสถานศึกษา รายงานผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูอยางเปนระบบ 

 
ER 2103 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 3(3-0-6) 
 Educational Measurement and Evaluation  
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญและกระบวนการของการวัดผลและประเมินทาง
การศึกษา พฤติกรรมของการศึกษา หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา วิธีการ
สรางและการใชเคร่ืองมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา  การประเมินผลตามสภาพจริง   
การประเมินจาก แฟมสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบยอยและแบบรวม 
สถิติเบ้ืองตนท่ีใชในการวัดผลการศึกษา การวิเคราะหคุณภาพของเคร่ืองมือ ฝกปฏิบัติการ
ประเมินผลตามสภาพจริง  การแปลความหมายจากการวัดและประเมินผล การนําผลการประเมินไป
ใชในการปรับปรุง การจัดการเรียนรูและหลักสูตร 
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ER 3207 การวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6) 
 Educational Research  
 ศึกษาความหมายทฤษฎีการวิจัยและลักษณะของการวิจัย ประโยชนและ 
ความสําคัญของการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย 
สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยในช้ันเรียน การเสนอโครงการเพ่ือทําวิจัย การฝกปฏิบัติการวิจัยทางการศึกษา 
การเขียนรายงานการวิจัย การนําเสนอผลการวิจัย การศึกษาคนควางานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู  การใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน 
 
ER 4208 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 3(3-0-6) 
 Classroom Action Research  
 ศึกษาความหมายและลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน ความสําคัญและ
ประโยชนของการวิจัยกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล   
การวิเคราะหขอมูล การแปลผล การเขียนโครงรางการวิจัยโดยมุงเนนใหสามารถนําไปทําวิจัยปฏิบัติการ
ในช้ันเรียน การเขียนรายงานการวิจัย และการนําผลการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนไปใช 
 

ETI 2101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(3-0-6) 
 Innovation and Educational Information Technology  
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาเพื่อสงเสริม   
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการออกแบบ การสราง การผลิต   
การนําไปใช  การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม แหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู 
ประยุกตใชเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู ศึกษาปญหาการใชเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ทางการศึกษา 
 

ETI 3503 การผลิตและพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3(2-2-5) 
 Production and  Development of Computer Assisted Instruction  
 ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ หลักการและการนําคอมพิวเตอรมาประยุกตใช
ในการเรียนการสอน กระบวนการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิเคราะหขอดี ขอจํากัดของ
โปรแกรมท่ีใชในการสรางบทเรียนตาง ๆ การนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาสรางบทเรียน วิจัยและ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ฝกปฏิบัติการผลิตบทเรียนและวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 
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ETI 3504 การออกแบบและพัฒนามัลตมีิเดียเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
 Production and Presentation of Educational Multimedia  
 ความหมาย ความสําคัญของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและโปรแกรมคอมพิวเตอร
เพื่อการนําเสนอ การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส ศึกษาหลักการพื้นฐาน ประเภท องคประกอบ 
เทคนิค รูปแบบ การวางแผน และข้ันตอนการจัด การประเมินผลของนิทรรศการเพื่อการศึกษา  
วิธีการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และโปรแกรมคอมพิวเตอร  เพื่อการนําเสนอ ฝกปฏิบัติการออกแบบ 
สรางและนําเสนอผลงานดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  เพื่อการนําเสนอในการเรียน การเสนอ และ
การเผยแพร 
 
ETI 4101 การศึกษาโดยระบบส่ือทางไกล 3(2-2-5) 
 Telecommunications and Distance Learning  
 การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) แนวคิดในการจัดการศึกษาสําหรับ
มวลชน (Mass Education) หลักการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาทางไกล การจัดการศึกษา
โดยผานระบบส่ือทางไกลในรูปแบบตาง ๆ ศึกษาองคกรและสถาบันการศึกษาท่ีมีการใชระบบส่ือ
ทางไกล พัฒนาการ แนวคิด รูปแบบ และการประยุกตใชระบบเครือขายสากล (Internet) สําหรับ
การเรียนการสอนทางไกล หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเพื่อการเรียนการสอน ฝกปฎิบัติ
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเพื่อการเรียนการสอน 
 

FE 1103 ความเปนครู 3(3-0-6) 
 Teachers’ Self Actualization  
 ศึกษาปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา ประวัติความเปนมาและระบบการจัด
การศึกษาไทย วิสัยทัศนและแผนพัฒนาการศึกษาไทย ความหมาย และความสําคัญของวิชาชีพครู 
พัฒนาการของวิชาชีพครู บทบาท หนาท่ี ภาระงานของครู คุณลักษณะของครูท่ีดี การสรางเจตคติท่ี
ดีตอวิชาชีพครู การเสริมสรางศักยภาพและสมรรถภาพความเปนครู การเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
การเปนผูนําทางวิชาการ  เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ
การศึกษา 
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NFED 1106 การศึกษาตลอดชีวิต 2(2-0-4) 
 Life-long Education  
 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิต ซ่ึงครอบคลุมการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดกระบวนการเรียนรูตามแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต และการจัด
การศึกษาในชุมชนโดยเนนการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย เครือขายการเรียนรู และ   
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

PE 3103 การบริหารจัดการนันทนาการและการอยูคายพักแรม 3(1-4-4) 
 Management Recreation and Camping  
 ศึกษาแผนพัฒนานโยบายนันทนาการแหงชาติ  การบริหารจัดการและ   
การวางแผนในการจัดกิจกรรมโครงการนันทนาการ ความสําคัญ คุณลักษณะ บทบาท หนาท่ีของ
ผูนํานันทนาการ ผูนําชนิดตาง ๆ เปรียบเทียบคุณลักษณะความแตกตางและความสัมพันธระหวาง
ผูนํากับผูบริหาร ผูนํากับผูตาม ฝกปฏิบัติการเปนผูนํากิจกรรมนันทนาการตาง ๆ การนําเกม   
เตนประกอบเพลง การโตวาที การอยูคายพักแรมและการแกปญหาท่ัวไปท่ีจะเกิดข้ึนเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมนันทนาการ ศึกษาประวัติ ความมุงหมาย ความสัมพันธและลักษณะของการอยูคายพักแรม
กับการศึกษานอกสถานที่ และการดําเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมในการอยูคายพักแรม การจัด
โปรแกรม การจัดอุปกรณ การประเมินผล การอยูคายพักแรม การฝกปฏิบัติการอยูคายพักแรม 
 

PE 4201 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้นความรูเบื้องตน 2(1-2-3) 
 Cub Basic Unit Leader Training Course (C.B.T.C.)  
 ศึกษาจุดมุงหมายของการฝกอบรม  กิจการของลูกเสือ  สาระสําคัญของ   
การลูกเสือ ภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการขององคการลูกเสือโลก กิจกรรมลูกเสือสํารอง วินัย 
ความเปนระเบียบเรียบรอยในกองลูกเสือสํารอง ความรูเกี่ยวกับการเลนเกม แนวการฝกอบรมลูกเสือ
สํารอง การรองเพลง ประวัติโครงสรางของลูกเสือไทย พิธีการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุมรอบ
กองไฟ การวางแผนกําหนดการฝกอบรม คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ บทบาทของผูกํากับลูกเสือ
สํารอง การเลาเร่ืองท่ีเปนคติ การแสดงเงียบ วิธีการบริหารในกองลูกเสือสํารอง 
 
 
 
 
 
 



 19

PE 4202 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรูเบื้องตน 2(1-2-3) 
 Scout Basic Unit Leader Training Course (S.B.T.C.)  
 ศึกษาจุดมุงหมายของการฝกอบรม  กิจการของลูกเสือ  สาระสําคัญของ   
การลูกเสือ ภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการขององคการลูกเสือโลก กิจกรรมลูกเสือสามัญ   
การรองเพลง วิธีการท่ีใชในการฝกอบรมลูกเสือสามัญ ความรูในการเลนเกม บทบาทของนายหมู
ในระบบหมู ประวัติและโครงสรางของการลูกเสือไทย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ   
การอยูคายพักแรม วิธีการบริหารในกองลูกเสือสามัญ ทักษะการลูกเสือ-การสอน การวางแผน
กําหนดการประชุมนายหมู ประชุมกองลูกเสือสามัญ คําปฎิญาณและกฎของลูกเสือ หนาท่ีและ  
ความรับผิดชอบของผูกํากับลูกเสือ พิธีการลูกเสือ-เนตรนารี การสงเสริมกิจกรรมลูกเสือสามัญ   
การเดินทางไกล โครงการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารี 
 

PG 1203 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 3(3-0-6) 
 Educational Psychology and Guidance  
 ศึกษาธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา อิทธิพลของ
พันธุกรรม จิตวิทยาการศึกษา และส่ิงแวดลอมท่ีมีตอความแตกตางระหวางบุคคลในการเรียนรู 
ทฤษฎีการเรียนรู กระบวนการทางจิตวิทยาท่ีทําใหเกิดการเรียนรู  ปจจัยท่ีสงผลตอการเรียนรู การ
ปรับพฤติกรรม การจัดบริการแนะแนว และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหไดเรียนรูและสามารถ
พัฒนาตนเองไดตามศักยภาพ 
 

PG 3703 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3(3-0-6) 
 Activity Organization for Student Development  
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และความมุงหมายของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลักษณะของผูนําและผูตามตามวิถีแหง
ประชาธิปไตย  การจัดและการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ฝกปฏิบัติการเขียนโครงการการจัด
กิจกรรม และการประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
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PG 3704 การจัดการเรียนรูเพศศึกษา 3(3-0-6) 
 Learning Management of Sex Education  
 ศึกษาความหมายและขอบเขตของเพศศึกษา ความสําคัญของการเรียนรู
เพศศึกษา เพศวิถีกับการดําเนินชีวิต พัฒนาการของมนุษย  คุณลักษณะทางจิตของบุคคลท่ีเกี่ยวของกับ
พฤติกรรมทางเพศและการแสดงออก สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีบทบาทในการหลอหลอมวิถีทางเพศ 
กระบวนการสงเสริมการเรียนรูเร่ืองเพศ  กระบวนการจัดการเรียนรูเพศศึกษาในสถานศึกษา   
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู การฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรูเพศศึกษา 
 

SPE 1102 จิตวิทยาเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 2(2-0-4) 
 Psychological Aspects of Children with Special Needs  
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ลักษณะทางจิตวิทยาของเด็กท่ีมีความตองการ
พิเศษ ความบกพรอง และความตองการพิเศษท่ีสงผลกระทบตอพัฒนาการและพฤติกรรม อุปสรรค 
ความสําเร็จ ในการปรับตัวของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ การรวบรวมขอมูลและการวิเคราะห 
ความตองการจําเปนพิเศษในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ หลักการและวิธีการ   
ในการชวยเหลือ สงเสริม พัฒนาการของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ การใชกิจกรรมเพื่อพัฒนา   
ความเขาใจในตนเองและพัฒนาความสามารถในการดํารงชีวิตประจําวัน 
 
SPE 3601 การศึกษาแบบเรียนรวม 2(2-0-4) 
 Inclusive Education  
 ศึกษาความหมาย ปรัชญา หลักการและกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวม ประเภท ลักษณะและการเรียนรูของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ หลักสูตรและการปรับหลักสูตร
เพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอนและการจัดการพฤติกรรมเด็กท่ีมีความตองการ
พิเศษในช้ันเรียนรวม การจัดบริการสนับสนุนและการประสานความรวมมือระหวางโรงเรียน 
ผูปกครองและชุมชนในการใหบริการสนับสนนุการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
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กลุมวิชาชีพ 
ENG 1102  ภาษาศาสตรสําหรับครูสอนภาษา 3(3-0-6)                            

Linguistics for Language Teachers 
ศึกษาภาพกวางของภาษา และลักษณะของภาษา เชน ความสามารถทางภาษา สาขา

ของวิชาภาษาศาสตร: ภาษาศาสตรเชิงสังคม ภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา และภาษาศาสตรประยุกต ซ่ึง
เกี่ยวของกับการสอนภาษาอังกฤษ นอกจากนี้เนื้อหาของรายวิชานี้ยังรวมถึงวิชาสรวิทยา วจีวิภาค 
และอรรถศาสตร การเรียนการสอนเนนประเด็นของการการใชภาษาดวยการปฏิบัติ 

To study the overview of language and its descriptive features: language acquisition; 
linguistic branches; sociolinguistic, psycholinguistics, relevant to the teaching of English. Course 
content includes phonology, morphology elements of semantics. Emphasis on actual language 
use, with practical study. 
 
ENG 1103  สัทศาสตรเพื่อการใช      3(3-0-6)                            
   Practical English Phonetics 

 ศึกษานิยามของสัทศาสตรและกฎเกณฑพื้นฐาน   ลักษณะเฉพาะของเสียงสระ และ
เสียงพยัญชนะ  สัทอักษรและการถายเสียง ในระดับคํา วลี และประโยค  ลักษณะของเสียงสระและ
พยัญชนะ และสวนท่ีอยูสูงกวาเสียงสระและพยัญชนะ  รวมถึงสํารวจเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปน
ปญหาสําหรับนักเรียนไทย โดยใชวิธีการฝกปฏิบัติการออกเสียงท้ังในหองปฏิบัติการภาษาและ
หองเรียน  

To study the definition of phonetics and its basic principles.  Characteristics of 
vowels and consonants, phonetic symbols, and transcription of words, phrases and sentences.  
Study segmental and non-segmental features.  Survey of common speech sound difficulties in 
English for Thai speakers.  Practical exercises in the language laboratory are required. 
 
ENG 1201   การฟงและพูด 1                                                   3(3-0-6) 
   Listening and Speaking 1  

 ฝกภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารโดยการใชบทสนทนา การแสดงบทบาทสมมติและสัม
พันธสารตาง ๆ ท่ีปรากฏในชีวิตประจําวัน เนนความสามารถในการแยกสําเนียงภาษาอังกฤษที่
หลากหลาย เขาใจและโตตอบไดอยางถูกตองตามหลักการออกเสียงของเจาของภาษา 

 



 22

 To practice communicative English by using dialogues, role-plays, and extended 
discourse in everyday situations. Focusing on the ability to differentiate between the varieties of 
English, understand and interact accurately according to English pronunciation principles. 

 
ENG 1202  การฟงและพูด 2                                      3(3-0-6) 

Listening and Speaking 2  
วิชาบังคับกอน : ตองเรียนรายวชิา 
 ENG 1202 การฟงและพูด 1 
ฝกทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในบริบทท่ีมีความซับซอนข้ึน 

เนนความเขาใจในการฟงสัมพันธสารตางๆโดยผานช้ินงาน การแสดงปฏิสัมพันธเพื่อแสดงความ
คิดเห็น   การแสดงบทบาทสมมติ  บทละครส้ัน การสัมภาษณ การรายงาน ฯลฯ    

To practise communicative English in more complex contexts. Focusing on the 
understanding of varieties of spoken discourse through performing tasks. Interactive expression of 
opinions, role plays, skits, interviews, reports, etc. 

 
ENG 1207  การอาน 1                                                             3(3-0-6)                            
  Reading 1 

กลวิธีการอานอยางมีประสิทธิภาพต้ังแตระดับคํา ประโยค ประเภทของประโยค 
ปริเฉทในประโยค ทักษะการอานเพ่ือหาความหมายของคําศัพทจากบริบท การอานเพ่ือทําความ
เขาใจใจความหลัก ใจความรอง อานเพื่อหาประเภทของบริบท อันไดแก พรรณนา บรรยาย 
เปรียบเทียบ และใหความหมาย รวมท้ังการอานเพื่อทําความเขาใจหนังสือนอกเวลา  

To study the strategies for reading efficiency at the complex sentence level, 
including embedded forms, and at the paragraph level, understanding language patterns, including 
the significance of discourse markers and word-attacked skills. Reading for main ideas. 
Understanding how continuous texts fit together, and the development of themes in texts, 
including narration, description, comparison, definition, etc. A simplified external reading text is 
required. 
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ENG 1212  การเขียน 1                             3(3-0-6)                            
  Writing 1 

ศึกษาและพัฒนาทักษะเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดยสามารถนําความรูเกี่ยวกับ
โครงสรางประโยคและการเลือกใชคําศัพทท่ีเหมาะสมในการเขียนประโยคและยอหนาได  

To study and develop the basic English writing skills, focusing on sentence structure, 
formulating ideas and relevant syntax and vocabulary, leading to basic paragraph writing.  

 
ENG 1216  รูปและการใชภาษาอังกฤษ 1                3(3-0-6)                            
 Forms and Usage in English 1 

ศึกษาไวยากรณและโครงสรางภาษาอังกฤษโดยเนนท่ีรูปแบบของประโยค  การ
เรียงลําดับคํา  ความสอคลองของประธานและกริยา กาล ตลอดจนการนําไปใช รูปและการใช
โครงสรางภาษาพูดและภาษาเขียนในบริบทส่ือสารตางๆ รวมทั้งการวิเคราะหเนื้อเร่ือง บทสนทนา 
หรือรอยแกว โดยมุงเนนเร่ืองของรูปแบบของภาษาท่ีใช  แบบฝกหัดท่ีเนนเร่ืองความแมนยําในการ
สรางประโยค 

To study English grammar and structure, with attention to sentence forms, word 
order, subject-verb agreement, and tenses. Application of forms and usage of spoken and written 
structures in a communication context. Analysis of text dialogue or prose with attention to the 
forms used. Productive exercises with attention to syntactic accuracy. 

 
ENG 1217  รูปและการใชภาษาอังกฤษ 2                                          3(3-0-6) 

Forms and Usage in English 2  
วิชาบังคับกอน : ตองเรียนรายวชิา 
  ENG 1216 รูปและการใชภาษาอังกฤษ 1 
ศึกษาไวยากรณและโครงสรางภาษาอังกฤษในระดับท่ีสูงข้ึน โดยมุงเนนโครงสรางท่ีมี

ความซับซอนทางภาษาท้ังภาษาพูดและภาษาเขียน ในบริบทท่ีเฉพาะเจาะจงมากข้ึน 
To study more advanced level of English grammar and structure. Incorporation of 

further general language study proceeding to more detailed work with texts of increasing 
linguistic or discourse complexity. Integration of the language use in both spoken and written 
forms in more specific contexts. 
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ENG 2107  วากยสัมพันธอังกฤษ 1                                        3(3-0-6)                            
  English Syntax 1 

การศึกษาวากยสัมพันธภาษาอังกฤษเบ้ืองตน เพื่อนักศึกษาไดทําความคุนเคยกับ
ประเภทคําศัพทและโครงสรางหลักของภาษาอังกฤษ และวิธีการพรรณนา 

To study the basic English syntax to familiarize students with the categories and 
principal structures of the English language and to provide a descriptive method of language use. 
 
ENG 2203   การฟงและพูด 3                                          3(3-0-6) 

Listening and Speaking 3  
วิชาบังคับกอน : ตองเรียนรายวชิา 
 ENG 1202 การฟงและพูด 2 
ฝกฟง พูดเพื่อแสดงความคิดเห็น ใหขอมูล โดยเนนวาทการและสัมพันธสารท่ีมี

คําศัพทและโครงสรางภาษาในระดับท่ีสูงข้ึน การฟงคําบรรยาย การนําเสนองาน การอภิปราย และ
การโตวาที   

To practice the different styles of speech, including authentic spoken discourse at an 
advanced structural and lexical level. Listening to lectures, oral presentations, discussions and 
debates.   

 
ENG 2208  การอาน 2                                                                    3(3-0-6)  

Reading 2  
วิชาบังคับกอน : ตองเรียนรายวชิา  

ENG 1207 การอาน 1 
ศึกษากลวิธีการอานประโยคท่ีซับซอนและการทําความเขาใจระดับคําศัพทท่ีซับซอน

ข้ึน วิเคราะหและอธิบายความหมายแฝง  เขาใจความสัมพันธของเนื้อหาและตีความแนวคิดจากบท
อานได   
  To study the extended text reading strategies with texts of increasing complexity in 
terms of contents and vocabulary levels. Detecting implied meaning, understanding the 
development of ideas in continuous texts, as well as interpreting of texts. 
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ENG 2213  การเขียน 2          3(3-0-6)                            
Writing 2  
วิชาบังคับกอน : ตองเรียนรายวชิา 
 ENG1212 การเขียน 1 
ศึกษาการเขียนความเรียงในระดับยอหนา เชน การเขียนอรรถาธิบาย การบรรยาย การ

ยกตัวอยาง ฯลฯ รวมท้ังการจัดลําดับความคิดในการเขียน ความตอเนื่องการแสดงใจความหลัก
และรายละเอียดการสนับสนุนใจความหลักใหมีประสิทธิภาพ 

To study the structures of paragraph writing and necessity for clarity and 
organization in formal paragraphs of definition, description, exemplification, etc. Preparing 
students to write a good topic sentence with relevant supporting details to express an idea or 
theme and organizing their writing into cohesive paragraphs.   

 
ENG 2301 วรรณคดีภาษาอังกฤษเบื้องตน                                      3(3-0-6)                            
    Introduction to English Literature 

ศึกษาการอานวรรณกรรมในข้ันเบ้ืองตน  รวมท้ังอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานและ
คําศัพทเฉพาะทางวรรณกรรมผานงานเขียนรอยแกว  รอยกรอง  และการละครท่ีคัดสรรมา           

To study the general introduction to the reading of literary texts. Basic concepts and 
terminology used in prose, poetry and drama will be discussed through readings of selected 
literary works. 

 
ENG 2401  ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจาของภาษาอังกฤษ            3(3-0-6)                            
  Sociological and Cultural Background of English-Speaking Countries 

ศึกษาลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจาของภาษา โดยมีเนื้อหา
ครอบคลุมดานภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ศาสนา การเมือง การศึกษา คานิยมทางสังคม ศิลปะและ
วิถีชีวิต ตลอดจนสภาพปจจุบันของประเทศเหลานั้น 

To study the sociological and cultural background of English-speaking countries. 
Topics include geography, history, religion, politics, education, cultural values, arts and way of 
life.  Current trends and issues of these countries will also be explored. 
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ENG 3209  การอาน 3                                                            3(3-0-6)                            
 Reading 3  
 วิชาบังคับกอน : ตองเรียนรายวชิา 
   Eng 2208 การอาน 2 

ศึกษาและพัฒนาทักษะการอานในระดับท่ีสูงข้ึน  โดยเนนการอานเอกสารท่ีเกี่ยวของ
กับงานในวิชาชีพ การอานบทความวิจัย  เอกสารประกอบการประชุม ตํารา เอกสารอางอิง ขอมูล
ตาง ๆ รวมถึง วารสารทางวิชาการ  แลวสามารถสรุปและรายงานได  

To study and develop the advanced reading skills with a focus on reading documents 
and literature pertaining to the work environment as well as for further study including research 
articles in related field, conference handouts, textbooks, resource guides, academic periodical, etc.  
The tasks involve summarizing, reporting, etc. 
 
ENG 3214  การเขียน 3 3(3-0-6) 
  Writing 3  
  วิชาบังคับกอน : ตองเรียนรายวชิา 
     Eng 2213 การเขียน 2 

ศึกษาลักษณะการเขียนความเรียงในบริบทเชิงวิชาการภาษาอังกฤษ พัฒนาจากการ
เขียนท่ีมีใจความหลักและใจความสนับสนุนและใชแหลงขอมูลจริงโดยใชวิธีการอางอิง การสรุป
ความและการถอดความ เพื่อเตรียมความพรอมผูเรียนสําหรับการใชทักษะทางภาษาอังกฤษอยาง
สรางสรรคมากข้ึน 

  To study the features of essay writing in a formal academic context. Developing of 
writing main ideas with supporting details from authentic sources by means of quoting, 
summarizing and paraphrasing. Preparing students for creative use of their language skills in 
writing. 
 
ENG 3219  การแปล 1                                                    3(3-0-6)                            
 Translation 1 

ศึกษาทฤษฎีพื้นฐานทางการแปล  โดยเนนการฝกแปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
และภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษต้ังแตระดับประโยคในงานเขียนประเภทตางๆ รวมท้ังฝกฝนการใช
พจนานุกรมและเคร่ืองมือในการแปลอื่นๆ 
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To study the introduction of basic theoretical principles of translation with a focus on 
systematic practice in translating English into Thai and vice versa from the level of sentences to 
short written works in various fields. Attention will be paid to an appropriate application of 
dictionary and other translation tools.  

 
วิชาเลือก 
ENG 2105  วจีวิภาค           (3-0-6)                            

Morphology  
ศึกษาโครงสรางภายในของคําภาษาอังกฤษ การประกอบข้ึนเปนคําจากหนวยท่ีเล็กกวา

และคําอ่ืนๆ รวมถึงท่ีมาและหนาท่ีของการเติมปจจัยท้ังสองประเภทปจจัยทางไวยากรณและปจจัย
การผันคํา   

To study the internal word structure of the English language; how words are formed 
from smaller units and other words, including the origin and function of inflections and 
derivations.   
 
ENG 2302  วรรณคดีสําหรับเด็ก              3(3-0-6)                            

Literature for Children  
ศึกษาและตีความวรรณคดีสําหรับเด็ก เชน ตํานานพ้ืนบาน เทพนิยาย ปริศนาคําทาย 

เพลงกลอมเด็ก กลอนดอกสรอย และนิทานสําหรับเด็ก รวมท้ังศึกษาองคประกอบท่ีสําคัญของ
วรรณกรรมเด็กท้ังดั้งเดิมและรวมสมัย          

To study and interpret the literature for children including folklore, fairy tales, 
riddles, lullabies, nursery rhymes, children’s poetry and stories.  A study of major elements of 
classical and contemporary children’s literature.   
 
 
 
 
 
 
 



 28

ENG 3108  วากยสัมพันธอังกฤษ 2                                         3(3-0-6) 
English Syntax 2  
วิชาบังคับกอน : ตองเรียนรายวชิา 
 ENG 2107 วากยสัมพันธอังกฤษ 1 
 ศึกษาองคประกอบของภาษาอังกฤษอยางเปนลําดับ ศึกษาประโยคและสวนประกอบ

ภายในประโยค ไดแก อนุประโยคหลักและรอง โดยแยกแยะตามหนาท่ี และรูปแบบประโยค  
ลักษณะเดนของประโยคตางๆ ไดแก ประโยคบอกเลา  ประโยคคําถาม  ประโยคคําส่ัง และ
ประโยคอุทาน  การเรียงลําดับคําภายในประโยค  อนุประโยคยอย ท่ีถูกวิเคราะหเพื่อแยก
องคประกอบของประโยค 
       To study the English language as elements in sequence.  Study of the sentence and its 
constituent parts including dependent and independent clauses identified by function (noun, 
adverbial, etc.) and sentence patterns.  Features of declarative, interrogative, imperative and 
exclamatory sentences.  Word order in sentences, clause embedding and introduction to 
transformational grammar.   
 
ENG 3210  ภาษาอังกฤษในส่ือมวลชน                                    3(3-0-6) 
  Mass Media English 

ศึกษาเกี่ยวกับส่ือมวลชนไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร แผนพับโฆษณา กําหนดการ
เดินทาง โฆษณาในหนังสือพิมพและนิตยสาร เปนตน  โดยการเนนลักษณะโครงสรางภาษาและ
คําศัพท ภาษาท่ีใชในหัวขอขาว ภาษาโฆษณาประชาสัมพันธ บทความ จดหมายขาว โฆษณาเชิง
ธุรกิจและโฆษณายอย บทพูดในวิทยุ และโทรทัศน เพื่อการตีความหมายและอภิปรายความหมาย 

To study the principle media such as newspapers and magazines, brochures, 
itineraries, advertisements in newspapers and magazines. Particular attention to syntactic and 
lexical features, using headline, promotional literature, articles, newsletters, commercial 
advertisements, and classified advertisements as well as transcripts of taped radio and television 
for interpretative reading and discussion.  
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ENG 3220   การแปล 2                                                             3(3-0-6) 
Translation 2  
วิชาบังคับกอน : ตองเรียนรายวชิา 
 ENG 3219 การแปล 1 
ศึกษาความหมายของคําศัพทจากบริบทและกลวิธีในการถายทอดขอความสูอีกภาษา

หนึ่งจากส่ือส่ิงพิมพและบทความหนังสือพิมพท่ีมีความซับซอนท้ังทางดานคําศัพทและบริบททาง
วัฒนธรรม 
                     To study the linguistic and cross-cultural complexities in literary texts and 
newspaper articles. Inferring word-meanings from contexts and analyzing approaches in 
rendering a text into another language. 
 
ENG 3304  รอยแกวภาษาอังกฤษ              3(3-0-6)                            

English Prose  
วิชาบังคับกอน : ตองเรียนรายวชิา 
  ENG 2301 วรรณคดีภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 
ศึกษางานเขียนประเภทรอยแกวภาษาอังกฤษ  โดยคัดสรรงานเขียนท้ังเร่ืองส้ัน   นว

นิยาย  และสารคดี  ท่ีตรงกับความสนใจของนักศึกษา  
To study the prose written in English with criteria of selection being potential  

interests or appeal to Thai learners. Full texts or extracts from short stories, major novels, and 
non-fiction. 
 
ENG 3305  รอยกรองภาษาอังกฤษ             3(3-0-6)                            
 English Poetry  
 วิชาบังคับกอน : ตองเรียนรายวชิา 
   ENG 2301 วรรณคดีภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 

ศึกษางานเขียนประเภทรอยกรองภาษาอังกฤษ  โดยคัดสรรบทกลอนท่ีตรงกับความ
สนใจของนักศึกษา  เนนการศึกษาพัฒนาการทางดานการสรางและรูปแบบบทกวี  เพื่อเพิ่มทักษะ
การเรียนรูและการประเมินคาบทกวี 
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To study the poetry written in English with criteria of selection being potential 
interests or appeal to Thai learners. The focus is on development of poetic diction and style for 
value judgments about individual poems.  
 
ENG 4702   การบริหารจัดการหองเรียนภาษาอังกฤษ            3(3-0-6)                            

English Classroom Management 
ศึกษาการบริหารจัดการหองเรียนโดยใชภาษาอังกฤษเปนส่ือ หัวขอท่ีศึกษาไดแก การ

ถามคําถาม การกระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู การใชภาษาอังกฤษในช้ันเรียน การจัด
กลุมผูเรียน การใหขอมูลยอนกลับ การจัดกิจกรรมเพ่ือการส่ือสารและอ่ืนๆ  

To study the classroom management through the use of target language including the 
following topics: questioning techniques, elicitation, classroom language, grouping learners, 
giving feedback, communicative activities, etc. 
 
ENG 4703   การประเมินและการใชส่ือเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ          3(3-0-6)     

Assessment and Applications of Instructional Media in Teaching English                                         
ศึกษาแนวคิดและหลักการใชส่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีสัมพันธกับหลักสูตร

และแนวโนมการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบัน โดยเนนการนําไปใชในช้ันเรียน เปรียบเทียบ 
ประเมินจุดแข็ง จุดออน ของแบบเรียน ส่ือส่ิงพิมพ ส่ืออิเลคทรอนิคส และส่ือออนไลนทางดาน 
ELT และระบบการจัดการการเรียนรู พัฒนาและเลือกใชส่ือตางๆ ท่ีเหมาะสมกับการจัดการการ
เรียนรู 

To study the the concepts and principles of instructional media in English teaching 
relevant to current curricula and pedagogical trends by focusing on practical classroom 
applications. Comparison and assessment of the weak and strong points of textbooks,  printed 
materials, as well as electronic / online materials focusing on ELT oriented and LMS. 
Development and selection of appropriate instructional media to enhance learning management. 
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ENG 4704   การสอนภาษาอังกฤษโดยใชส่ือคอมพิวเตอร           3(3-0-6)                            
Instruction of English with Computers 
ศึกษาหลักการใชส่ือคอมพิวเตอรเพื่อชวยในการสอนภาษาอังกฤษ การออกแบบ สราง 

และประเมินบทเรียนภาษาโดยใชการนําเสนอโปรแกรมประยุกตท่ีทันสมัย 
 To study the basic principles of computer assisted language learning, the application 

of computer software, the design, construction and evaluation of a language lesson via innovation 
programs. 
 
ENG 4705   การทดสอบและการวัดผลสําหรับครูภาษา           3(3-0-6)                            

Test and Measurement for Language Teachers 
ศึกษาหลักการในการพัฒนาการวัดผลทางดานภาษาและบทบาทของการวัดผลในช้ัน

เรียน  สรางเคร่ืองมือและหาคุณภาพของเคร่ืองมือในการทดสอบภาษาแตละประเภท  สถิติสําหรับ
การวัดและประเมินผลการศึกษา คะแนนและการแปลความหมายของคะแนน ตลอดจนศึกษา
คนควาเคร่ืองมือการประเมินการเรียนรูตาง ๆ ท่ีใชในปจจุบัน 

To study the current developments in language testing and the role of language 
testing in the class-room: types of test construction including authentic assessment for language 
skills as well as language components. Practical exercises in writing test items, item analysis and 
preparing tools for authentic assessment. 

 
ENG 4706   กลวิธีการสอนทักษะบูรณาการ            3(3-0-6) 

Integrated Language Teaching Skills 
ศึกษาหลักการและเทคนิควิธีการสอนทักษะการฟง พูด อาน เขียน แบบบูรณาการ การ

จัดกิจกรรม และการทําแผนการเรียนรูไดอยางเหมาะสมกับระดับช้ันของผูเรียน 
To study the 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. 
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ENG 4707   การวิจัยเบื้องตนในชัน้เรียนภาษา           3(3-0-6)                             
Introduction to Language Classroom Research 
ศึกษาหลักการวิจัยในช้ันเรียนเบื้องตน  เคร่ืองมือการสังเกต กระบวนการเก็บรวบรวม

ขอมูลในช้ันเรียน ในดานหลักสูตร  การสอน  ส่ือการสอน การวัดสมรรถนะทางภาษา การทดสอบ
กอนเรียน และอ่ืน ๆ รวมถึง การมีสวนรวมในช้ันเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การทดสอบหลัง
เรียน และอ่ืน ๆ  การฝกการทําโครงการวิจัยในช้ันเรียนในประเด็นยอย  

To study the introduction of principles, observation tools, and data collection 
methods used in classroom research concentrating on the syllabus, teaching and learning 
activities, teaching materials, language proficiency, pre-test, etc. as well as participation, test 
results, post-test, etc. An individual mini-project is required.  
 


