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 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor  of  Education Program in Elementary Education 
 
2.  ชื่อปริญญา 
 ช่ือเต็ม : ครุศาสตรบัณฑติ  (การประถมศึกษา) 
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1.  กลุมวิชาเอก 
บังคับ 
CI 1216 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 2(2-0) 
  School Curriculum Development  
  ศึกษาความหมายและความมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษา  หลักการ  จุดหมาย
และโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เอกสารหลักสูตร  การสํารวจสภาพปญหาและ
ความตองการของชุมชน  รูปแบบของหลักสูตรสถานศึกษา    การกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  และ
เปาหมายของสถานศึกษา      การกําหนดสาระการเรียนรู  และมาตรฐานการเรียนรูรายป/รายภาค  
การกําหนดเวลาเรียน  การจัดทําคําอธิบายรายวิชา  หนวยการเรียนรู  และแผนการจัดการเรียนรู      
ฝกการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา   
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CI 2207 งานธุรกิจสําหรับครูประถมศึกษา 2(2-0) 
  Business for Elementary School Teachers  
  ศึกษาความหมาย  ขอบขาย  และประเภทของธุรกิจ  องคกรธุรกิจ  ไดแก  สหกรณ  
กองทุนหมูบาน  ธนาคาร  บรรษัทมหาชน  การติดตอส่ือสารโดยใชเทคโนโลยี  การจัดเก็บเอกสาร  
การใชเครื่องใชสํานักงาน  การซ้ือขายสินคาและบริการ  ไดแก  การซ้ือตรง  และการขายตรง       
การรักษาและคุมครองสิทธิผูบริโภค  ฝกปฏิบัติการจัดทํางบประมาณและการทําบัญชีเบ้ืองตนและ
เนื้อหางานธุรกิจในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานชวงช้ันท่ี  1 – 2  
 
 
 
 
 
 
 
CI 3209   การวิเคราะหหนังสือเรียนและการสรางหนังสือเสริมประสบการณ 
  ในชั้นประถมศึกษา   2(2-0) 

Analysis  of  Texts and Writing for Elementary School Children         
    ศึกษาความหมาย   ความสําคัญ  และประเภทของหนังสือที่ใชในโรงเรียน                
การสํารวจหนังสือท่ีใชในโรงเรียนสําหรับ 8 กลุมสาระการเรียนรู    หลักการและเทคนิคการใช
หนังสือเรียนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ลักษณะของหนังสือเรียนที่ดี  การวิเคราะห
และประเมินหนังสือเรียน  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดทําหนังสือ   ฝกการจัดทําหนังสือ 
เสริมประสบการณและนําไปทดลองใชกับนักเรียน 
 
CI 3401 การบริหารงานธุรการ  การเงินและพัสดใุนโรงเรียนประถมศึกษา     2(2-0) 
  Executive Fiscal and Commodity Administration  in Elementary School 
  ศึกษาความหมาย ความสําคัญ  และขอบขายของงานธุรการ  การเงินและพัสดุ  
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการ  การเงินและพัสดุ  ระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานธุรการ  การเงินและพัสดุ   ฝกปฏิบัติการออกหนังสือราชการ   งานสารบรรณ  
การจัดสรรงบประมาณ   การตั ้งฎีกาเบิกจายเกี ่ยวก ับการ เงิน   และการจ ัดทําบัญชีพัสดุ
ครุภัณฑของโรงเรียนประถมศึกษา 
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CI 4401 การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนประถมศกึษาและชุมชน  2(2-0) 

Elementary  School and Community Relationship       
  ศึกษาบทบาท  และความสําคัญของชุมชนที่มีตอโรงเรียนประถมศึกษา  การนํา
ทรัพยากรในชุมชนมาใชในการจัดการศึกษา บทบาทของบุคลากรในชุมชนในฐานะกรรมการ 
ฝายตาง ๆ ของโรงเรียน  บทบาทของครูและผูบริหารโรงเรียนในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  เทคนิคและวิธีการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนประถมศึกษาและชุมชน       
การจัดโรงเรียนเพื่อเปนศูนยกลางในการพัฒนาชุมชน 
 
PG 4403 การปกครองชั้นเรียนและการปรับพฤติกรรมนกัเรียน 2(2-0) 
  Classroom Management  and  Behavior Modification     
  ศึกษาพัฒนาการและบุคลิกภาพของเด็กระดับประถมศึกษา  การพัฒนาบุคลิกภาพ  
การสรางพฤติกรรมที่พึงประสงคและลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  การพัฒนาวินัยในช้ันเรียน  
การจัดกิจกรรมที่สงเสริมประชาธิปไตยและการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู   
EC 3702   การจัดการศกึษาสําหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนประถมศึกษา  2(2-0) 

Pre-School Education in Elementary School    
  ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  และจุดมุงหมายของการอนุบาลศึกษา  ประวัติ
ความเปนมาของการอนุบาลศึกษาในประเทศไทย   หลักการ  จุดหมาย  คุณลักษณะตามวัย           
และโครงสรางของหลักสูตรการศ ึกษาปฐมวัย ที ่ใช อยู ในปจจ ุบัน  การจัดประสบการณ             
และกิจกรรมประจําวัน     การประเมินพัฒนาการและการจัดสภาพแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัย 
การเชื่อมตอระหวางการศึกษาปฐมวัยและชั้นประถมศึกษาปที่  1   การจัดการและบริหารงาน
ศูนยเด็กกอนวัยเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 
 
PE 4118 พลศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา 2(1-2) 
  Physical  Education for Elementary School Teachers 
  ศึกษาความหมายและประวัติความเปนมาของพลศกึษา  การเคล่ือนไหว  การจัด 
โปรแกรมการบริหารกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย  เกมเบ็ดเตล็ด  กิจกรรมเขาจังหวะ            
ฝกการเลนกีฬาไทย  กีฬาสากล  และกรีฑาสําหรับนักเรียนประถมศึกษา   ปลูกฝงความมีน้ําใจเปน
นักกีฬา  รูแพรูชนะ  เคารพความแตกตางระหวางบุคคลที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐานชวงช้ันท่ี 1 - 2 
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THAI  1204 หลักภาษาไทยสําหรับครู  3(3-0) 
   Principle of the Thai Language for Teachers  
   ความหมายและขอบขายของวิชาหลักภาษาไทยศกึษาลักษณะภาษาไทยในดาน
เสียง  คํา  ประโยค  ลักษณะของประโยค  การใชภาษา  คําราชาศัพทและคําสุภาพ  การใชภาษาให
ถูกตองตามความนิยมของสังคมไทย  หลักเกณฑการอานและการเขียนภาษาไทย  
 
ENG 3503 ภาษาองักฤษสําหรับครูประถมศึกษา 3(3-0) 
  English for Elementary School Teachers  
  This focus on English phonetic symbols, stress, intonation and problem 
sounds.  Vocabularies,  expressions  and grammatical structures found in Basic  Education 
Curriculum level 1- 2  will  be practised  and studied in details.  It also aims to develop  
students’ receptive and expressive language skills.   
 
GART 1103 ทัศนศิลปสําหรับครูประถมศึกษา 2(1-2) 
   Arts for Elementary School Teachers    
    ศึกษาความหมาย และความสําคัญของทัศนศิลป พัฒนาการทางทัศนศิลปของ
เด็กไทยวัยประถมศึกษา หลักการจัดองคประกอบทางทัศนศิลป  ฝกการเขียนภาพและระบายสี     
การพิมพภาพ ภาพปะติด  การปนและแกะสลัก  งานสาน  ถัก  และทอ งานสรางสรรคและ              
งานประดิษฐและงานทัศนศิลปท่ีสอดคลองหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานชวงช้ันท่ี 1 - 2   
 
DM 2606  นาฏศิลปสําหรับครูประถมศกึษา  2(1-2) 
  Drama for Elementary School Teachers 
    ศึกษาความหมาย และความสําคัญของนาฏศิลป ประเภทของนาฏศิลป  นาฏยศัพท 
การละครสําหรับเด็ก  ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับนาฏศิลปไทย  การละเลนพ้ืนเมือง  และนาฏศิลปของชาติ
ใกลเคียง ท่ีสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานชวงช้ันท่ี 1 - 2    
 
MUS 2127 ดนตรีสําหรับครูประถมศึกษา  2(1-2) 
  Music for Elementary School  Teachers 
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    ศึกษาความหมาย และความสําคัญของดนตรี แนวคิดและทฤษฎีเบ้ืองตนเกี่ยวกับ
ดนตรี  บทเพลงบรรเลงและบทเพลงขับรอง  การจัดกิจกรรมทางดนตรีท่ีสอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานชวงช้ันท่ี 1-2  ฝกปฏิบัติการเลนเครื่องดนตรีและการขับรองบทเพลง 
 
GSOC 2201 สังคมศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา 3(3-0) 
  Social Study for Elementary School Teachers  
  ศึกษาความหมายและความสําคัญของสังคมศึกษา    ประวัติและความสําคัญของ
พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น  ระบบการเมืองการปกครองของประทศ  การปฏิบัติตามหนาท่ีของ
การเปนพลเมืองดี  หลักการบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  ระบบและสถาบัน
ทางเศรษฐกิจ  เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร  ประวัติความเปนมาของชนชาติไทย  ลักษณะ
ทางกายภาพของโลก  ความสัมพันธของสรรพส่ิงในระบบธรรมชาติ  การปฏิสัมพันธระหวาง
มนุษยกับสภาพแวดลอม  และสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ในหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานชวงช้ันท่ี 1 - 2 
 
 
GSC 3101  วิทยาศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา 3(2-2)  

Science for Elementary School Teachers  
    ศึกษาสาร และสมบัติสาร  น้ําและสมบัติของน้ํา  วัฏจักรของน้ํา  อากาศและสมบัติ
ของอากาศ  เครื่องมือท่ีใชวัดสวนประกอบของดิน  หิน  แร  สมบัติและประโยชนของดิน  หิน  แร  
สารเคมีในชีวิตประจําวัน  วิธีใชและผลกระทบจากการใชสารเคมีตอส่ิงแวดลอม  ความรอนและ
เครื่องใชท่ีใหความรอน  แสงและการมองเห็น  เสียงและการไดยิน  เครื่องใชไฟฟาในบาน แรงและ
การเคล่ือนท่ี  เครื่องผอนแรง  ระบบสุริยะจักรวาล  ดาราศาสตร  และอวกาศชีวิตกับส่ิงแวดลอม  
และระบบนิเวศน  ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต  มนุษยและการดํารงชีวิต  และสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานชวงช้ันท่ี 1- 2 
 
HSC 3332 สุขศึกษาสําหรับครูประถมศกึษา 2(2-0) 
    Health Science for Elementary School Teachers 
  ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  และขอบขายของสุขศึกษา  การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการทางรางกาย  เกณฑมาตรฐานการเจริญเติบโตและพัฒนาการในแตละวัย  การทํางานของ
ระบบตาง ๆ ของรางกาย  ทันตสุขภาพ  พฤติกรรมและสุขอนามัยทางเพศ  สารเสพติด  อุบัติเหตุ
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และการปองกัน การปฐมพยาบาลเบื้องตน  อาหารและโภชนาการ  โรคติดตอและโรคไมติดตอ  
การปองกันโรค  การใชยาและการดูแลตนเองเบื้องตนเมื่อเจ็บปวยท่ีสอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานชวงช้ันท่ี  1 - 2 
 
MATH 1609  คณิตศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา  3(3-0) 
  Mathematics for Elementary School Teachers  
    ศึกษาระบบคณิตศาสตร ตรรกศาสตรเบ้ืองตน เซตเบื้องตน ระบบเลขฐาน แนวคิด
ทางคณติศาสตรตามสาระการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานชวงช้ันท่ี 1 - 2  
 
COM 3621 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครูประถมศกึษา  2(2-0)
  Information Technology for Elementary School Teachers 
  ศึกษาความหมาย   ความสําคัญ  และขอบขายของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ความสําคัญของขอมูลและแหลงขอมูล  การรวบรวมขอมูล  การจัดเก็บขอมูลและการนําเสนอ
ขอมูลในรูปแบบที่เหมาะสม  อุปกรณพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฝกการนําคอมพิวเตอรไป
ประยุกตใชงานดานการสอน  การวัดผลประเมินผลการเรียน  และการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ    
การสรางบทเรียนบนเครือขายอินเตอรเน็ตที่สอดคลองกับเทคโนโลยีสารสนเทศในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานชวงช้ันท่ี 1 - 2 
 
HOME 2401  งานบานสําหรับครูประถมศึกษา  2(1-2) 
  House Work for Elementary School Teachers    
    ศึกษาอาหารและโภชนาการสําหรับครอบครัว การเลือกซื้ออาหาร การเตรียม 
การปรุงและการจัดอาหาร สุขาภิบาลอาหาร  เส้ือผาและเครื่องแตงกายของเด็ก  การตัดเย็บอยางงาย ๆ 
ดวยมือและจักร การซอมแซม การดูแลและรักษาเครื่องแตงกาย  การจัดการเกี่ยวกับรายรับ รายจาย 
และทรัพยากรของครอบครัว เครื่องมือและเครื่องใชท่ีอํานวยความสะดวกภายในบาน  การดแูลและ
เก็บรักษา การจัดตกแตงภายในบานและบริเวณบาน  ปญหาและความเปนอยูของครอบครัวไทย
ปจจุบัน  การเปล่ียนแปลงตาง ๆ ท่ีเปนปญหาตอการดําเนินชีวิตประจําวัน ความสัมพันธใน
ครอบครัวท่ีสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานชวงช้ันท่ี 1 - 2   
 
GAG 1401  งานเกษตรสําหรับครูประถมศึกษา  2(1-2) 
  Agriculture for Elementary School Teachers   
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    ศึกษาความหมายและความสําคัญของการเกษตร สถิติและขอมูลเกี่ยวกับผลผลิต
ทางการเกษตร  เกษตรทฤษฎีใหม หลักการปลูกพืช หลักการเล้ียงสัตว การขยายพันธุพืช             
หลักเศรษฐกิจการเกษตร การปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรในประเทศไทย หลักการถนอมผลิตผล
การเกษตรที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานชวงช้ันท่ี 1 - 2  ฝกปฏิบัติปลูกพืชโดยใช
ดินและไมใชดิน ฝกการใชเครื่องมือการเกษตร 

 
GIT 3201 งานประดษิฐและงานชางสําหรับครูประถมศึกษา 2(1-2) 
  Vocational Tasks for Elementary School Teachers 
  ศึกษาการอานและเขียนแบบอยางงาย  เครื่องมือและหลักการใชเครื่องมือท่ีจําเปน
สําหรับงานประดิษฐและงานชาง  หลักความปลอดภัย  การอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม  
การวางแผนการผลิตการตรวจสอบคุณภาพและบรรจุภัณฑ  ฝกปฏิบัติงานประดิษฐและ  
งานชางเบื้องตนท่ีสอดคลองกับในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานชวงช้ันท่ี 1 - 2 
 
 
 
เลือก 
กลุมยอยที่  1  ภาษาไทย 
THAI 1101 หลักภาษาไทย   3(3-0) 
  Principles  of  Thai Language   
  ศึกษาความหมายและขอบขายของหลักภาษาไทย  ศึกษาลักษณะภาษาไทยใน   
ดานเสียง  พยางค  คํา  วลี  ประโยค  ลักษณะประโยค  หลักเกณฑการอาน การเขียนคําไทย           
คําราชาศัพท  คําสุภาพ  หลักการนําความรูหลักภาษาไทยไปใชภาษาใหถูกตอง เหมาะสมกับ
สังคมไทย ศึกษา สํารวจ วิเคราะหการใชภาษาที่ปรากฏ แลววิพากษ เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ 

THAI  1104 การอานการเขียนรอยแกว  3(2-2) 
   Reading and Writing Thai Prose 
    ศึกษาหลักการและกระบวนการอานการเขียนรอยแกว  ฝกอานงานเขียนร อ ย แก ว
ประเภทตางๆ  ฝกอานในใจเพื่อสรุปความ  ตีความ  วิเคราะห สังเคราะหและประเมินคางานเขียน
รอยแกวประเภทตางๆ  ฝกเขียนรอยแกวประเภทตางๆ 
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THAI  1401 พัฒนาการของวรรณคดีไทย  3(3-0) 
  Development of Thai Literature 
   ศึกษาพัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยถึงสมัยรัชกาลท่ี 6  ดานรูปแบบ 
เนื้อหา แนวความคิด อารมณ จินตนาการ กลวิธีการประพันธ   ประเภทของวรรณคดไีทย ลักษณะเฉพาะ
ของวรรณคดี คุณคา โลกทัศน  ปรัชญา ความเชื่อ และคานิยม สภาพสังคมและการเมืองท่ีมีผลตอ
วรรณคดี แตละสมัย ศึกษาวิเคราะห สังเคราะหคุณคาของวรรณคดีไทย  บางเรื่องท่ีเหมาะสมตอการ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทยระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                           
 
THAI   2104 การอานการเขียนรอยกรอง  3(3-0) 
   Reading and Writing Thai Poetry 
   ศึกษาหลักการและกระบวนการอานและเขียนรอยกรองทกุชนิด  ฝกอาน ออกเสียงรอย
กรอง  ท้ังแบบปกติและแบบทํานองเสนาะตามฉันทลักษณและลีลาทวงทํานองรอยกรองแตละ
ประเภท  ฝกเขียนรอยกรองทกุชนิดท่ีปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทยระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน                           
 
 
THAI  2107 การเขียนภาคนิพนธ 3(3-0) 
   Academic   Writing 
     ศึกษาหลักการเขียนภาคนิพนธสวนประกอบของภาคนิพนธ  กระบวน การเขียน 
ไดแก การเลือกเรื่อง  การวางโครงเรื่อง  การสํารวจและรวบรวมขอมูลการบันทึกขอมูล               
การวิเคราะหขอมูล  การเขียนเรียบเรียงผลงาน  การเขียนอางอิง  การเขียนบรรณานุกรม  การเขียน
ภาคผนวก  การพิมพและการจัดทํารูปเลม 
 
THAI  2412 ภูมิปญญาทองถิ่นดานภาษาและวรรณกรรมไทย  3(3-0) 
   Folk Wisdom 
   ศึกษาความรูท่ัวไปเกี่ยวกับคติชนวิทยา  วิธีศึกษาขอมูลทางคติชนวิทยา  ความหมาย
และประเภทของภูมิปญญาทองถ่ิน  ศึกษาภูมิปญญาทองถ่ินทุกประเภท   ศึกษาภูมิปญญาไทย
เปรียบเทียบกับภูมิปญญาทองถ่ินในดานคุณคาของการสรางสรรคพัฒนา  การวิเคราะหและสืบสาน
ภูมิปญญาทองถ่ินแลวนําเสนอผลงานอยางมีคุณคา  แนวคิดการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินสูภูมิปญญา
สากล  การเพิ่มมูลคาภูมิปญญาทองถ่ินอยางเปนรูปธรรมเนนการฝกปฏิบัติ  
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THAI  2601 ภาษาศาสตรและการประยุกต 3 (3-0) 
  Linguistics  and  Application 
  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับภาษาศาสตร  วิเคราะหโครงสรางของภาษาทั้งในดานระบบ
เสียง  ระบบพยางค  ระบบคํา  ระบบกลุมคํา  การประยุกตใชความรูทางภาษาศาสตรในดานตางๆ  
เชน  การเรียนการสอนภาษา  การแกปญหาการใชภาษาในสังคม  การเก็บขอมูลทางภาษา           
การวิเคราะหวิจัยทางภาษา 
 
THAI 2602 ภาษากบัวัฒนธรรม  3(3-0) 
  Language and Culture  
  การใชภาษาที่สัมพันธกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ท้ังในดานการส่ือสารท่ีเหมาะสม
กับกาลเทศะ บุคคล  สถานการณ  สุนทรียภาพ  ความคิดสรางสรรค  วิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางภาษากับสังคมและวัฒนธรรมไทย  รวมทั้งวัฒนธรรมตางชาติ  ความสําคัญของภาษาในการ
สืบทอดวัฒนธรรมไทย เนนการนํามาใชไดอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค  
 
 
THAI 3402 วรรณกรรมวิจารณ  3(3-0) 
  Literary  Criticism 
  ศึกษาทฤษฎีการวิจารณ และพัฒนาการการวิจารณวรรณกรรมของไทยและ
ตะวันตก  ศึกษาบทวิจารณวรรณกรรมตางๆ  ฝกวิเคราะหวรรณกรรมและเขียนบทวิจารณ
วรรณกรรม   
 
กลุมยอยที่  2  คณิตศาสตร 
MATH 1101 หลักการคณิตศาสตร    3(3-0) 
  Principles of Mathematics 

ตรรกศาสตร วิธีการพิสูจนทางคณิตศาสตร ระบบจํานวนจริง  ความสัมพันธ  ฟงกช่ัน  
เซตจํากัดและเซตอนันต 
 
MATH 2102 ระบบจํานวน    3(3–0) 
  Number System 
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  การสรางระบบจํานวน จํานวนธรรมชาติ จํานวนเต็ม สมบตัิตาง  ๆ  ของจํานวน
เต็ม จํานวนตรรกยะ จํานวนจริง จํานวนเชิงซอน 
 
MATH 2501 เรขาคณิตเบือ้งตน   3(3-0) 
  Introduction to Geometry 
  ระบบสัจพจน เรขาคณิตแบบยุคลิค พัฒนาการเรขาคณิตแบบยุคลิค  พัฒนา
เรขาคณติแบบยุคลิคโดยใชแนวทางอ่ืน  วิเคราะหเนื้อหาเรขาคณติแบบยุคลิคโดยใชระบบสัจพจน 
การคนพบเรขาคณิตนอกแบบยุคลิค 
 
MATH 3702 คอมพิวเตอรชวยสอนคณิตศาสตร 3(2-2) 
  Computer Assisted Instruction in Mathematics 

ศึกษาวิธีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอน  การสรางโปรแกรมหรือ 
การนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาพัฒนาการเรียนการสอน  และการบริหารการศึกษา 

 
 
 

STAT 2101 ความนาจะเปนสถิติเบื้องตน   3(3-0) 
  Introduction to Probability and Statistics 
  ความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจงความนาจะเปน คาคาดหมายทาง
คณิตศาสตร การแจกแจงคาท่ีไดจากตวัอยาง หลักการประมาณคาพารามิเตอร การทดสอบ
สมมุติฐาน สหสัมพันธ และการถดถอยเชิงเสนเชิงเดียว 
 
กลุมยอยที่  3  วิทยาศาสตร 
PHYS 1201 ฟสิกสในชีวิตประจําวัน 2(1-2) 
  Physics for Everyday Life 
  ศึกษาเครื่องมือทางฟสิกสท่ีจําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน เกี่ยวกับหลักการ
ทํางานสวนประกอบ  หลักการใช และการบํารุงรักษา  จนสามารถใชไดอยางถูกตองและปลอดภัย  
สามารถตรวจสอบขอบกพรองและซอมแซมไดตามสมควร  สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนแกทองถ่ิน 
 



  
44 
 

 
  

PHYS 1202 วิทยาศาสตรพลงังานเบือ้งตน 3(3-0) 
  Introduction to Science Energy 
  แหลงพลังงานที่ เกิดขึ้นใหมไดและเกิดขึ้นใหมไมได  เ ช้ือเพลิงฟอสซิล             
ถานหินปโตเลียม และกาซธรรมชาติ พลังงานจากใตพิภพ พลังงานจากน้ํา ลม ชีวเช้ือเพลิง 
แสงอาทิตย และพลังงานนิวเคลียร วิกฤติการณพลังงาน สภาพการณปจจุบัน ศักยภาพและปญหา
ของแหลงพลังงานตาง ๆ  และพลังงานทดแทน 
 
CHEM 1201 เคมีเพ่ือชีวิต  2(2-0) 

Chemistry for Life      
   สารเคมีในชีวิตประจาํวันและผลกระทบ สารเคมีในอาหาร เครื่องสําอาง สารทํา
ความสะอาด พลาสติก และสารเคมีทางการเกษตร รวมท้ังอันตราย   สารเคมีท่ีมีผลตอส่ิงแวดลอม  
 
 
 
 
 
BIO 1101 ชีววิทยา 1 3(3-0) 
  Biology 1 
  สารประกอบในสิ่งมีชีวิต  คุณสมบัติของส่ิงมีชีวิต  กําเนิดของส่ิงมีชีวิตและ
วิวัฒนาการ  ความรูเกี่ยวกับเซลลและเนื้อเยื่อ  การสืบพันธุ  การเจริญและการพัฒนาของตัวออน  
อิทธิพลตอการเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิต  การจําแนกส่ิงมีชีวิต 
 
BIO 1102 ปฏิบัตกิารชีววิทยา 1 1(0-3) 
  Biological Laboratory 1     
  ศึกษาเกี่ยวกับกลองจุลทรรศน  อินทรียสารภายในเซลล  เซลลพืช  เซลลสัตว     
การแบงเซลลแบบไมโทซิส  การแบงเซลลแบบไมโอซิส  เนื้อเยื่อพืช  เนื้อเยื่อสัตว  การเจริญ       
การสืบพันธุและการจดัจําแนกส่ิงมีชีวิต 
 
ASTR 2101 ดาราศาสตรและอวกาศ 2(1-2) 
  Astronomy and space 
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  ประวัติการคนพบทางดาราศาสตร ระบบพิกัดทางดาราศาสตร   และเวลาของ   
ดาราศาสตร ทัศนอุปกรณทางดาราศาสตร ระบบสุริยะ เนบิวลา ดาวฤกษ กาแลกซี เอกภพ
เทคโนโลยีอวกาศ 
 
ESC 2101 ธรณีวิทยาเบื้องตน 2(1-2) 
  Introduction to Geology 

ความหมาย ประวัติ และขอบเขตของธรณวีิทยา ประวัติการกําเนิดโลก การกําเนดิ
และการเปล่ียนแปลงของแร หินและดิน รูปราง ขนาด การเคล่ือนไหวโครงสราง สวนประกอบ   
ท่ัวไปและทางเคมีของโลก  เช้ือเพลิงธรรมชาต ิ
 
ESC 2102 อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน 2(1-2) 
  Meteorology 

ความหมายของอุตุนิยมวิทยา  โครงสรางและสวนประกอบของบรรยากาศ สาเหตุ
และปจจัยของการเปลี่ยนแปลงลมฟาอากาศ   การพยากรณอากาศ  การศึกษาวิทยาศาสตรเบ้ืองตน  
การศึกษาสภาพภูมิอากาศของไทย ปฏิบัติการทางอุตุนิยมวิทยาเบื้องตน 
 
กลุมยอยที่  4  สังคมศึกษา 
HIST 2102 ประวัติศาสตรไทย                                                                                          3(3-0) 
  Thai History  
    ศึกษาประวัติศาสตรไทยกอนสมัยสุโขทัย  ลักษณะการปกครองเศรษฐกิจ สังคม 
และความสัมพันธกับตางประเทศในสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี   จนถึงรัตนโกสินทรตอนตน
โดยสังเขป การปรับตัวเขาสูยุคใหมนับ ตั้งแต รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ท้ัง
ดานการเมือง การ ปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม จนถึงปจจุบัน 
 
SOC 1102 หลักสังคมวิทยา           3(3-0) 
  Principles of Sociology 
               ศึกษาเกี่ยวกับนิยาม  ขอบเขต  ประวัติความเปนมา  และแนวคิดของ      นักสังคม
วิทยา   วิธีการศึกษาสังคมวิทยา  ความสําคัญของสังคมวิทยาในฐานะที่เปนแขนงหนึ่งของ
สังคมศาสตร  การจัดระเบียบทางสังคม  การจัดลําดับช้ันทางสังคม  กลุมสังคม  สถาบันสังคม  
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วัฒนธรรม  การขัดเกลาทางสังคม  กระบวนการทางสังคม  พฤติกรรมรวมหมู  พฤติกรรมเบี่ยงเบน  
การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  เนนการศึกษาทั้งในเชิงทฤษฎีและการวิเคราะห 
 
SOC 2102 สังคมและวัฒนธรรมไทย  3(3-0) 

Thai  Society and Culture 
   ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของสังคมและวัฒนธรรมไทย  เอกลักษณของ
สังคมไทย การรักษาเสถียรภาพของสังคม  วัฒนธรรมของชาติและวัฒนธรรมของทองถ่ินท่ีสําคัญ  
การพัฒนาและการสืบทอดวัฒนธรรม การเปล่ียนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมไทย 
 
ANTH 1301 ประเพณีประจําทองถิน่  2(2-0) 
  Local Tradition 
  ศึกษาประวัติของประเพณีทองถ่ินในภาคตาง ๆ ของประเทศไทย (เนนหนัก
ทองถ่ินของตน)  รูปแบบการจัดกิจกรรม  ความเชื่ออันเปนบอเกิดของแกนแทของประเพณี           
ใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมในงานประเพณีเพ่ือเปนผูแนะนําสงเสริมประเพณีเหลานั้นในโอกาส
ตอไป 
 
 
GEO 1301 ภูมิศาสตรกายภาพ    3(3-0) 
  Physical Geography 
  ศึกษาสัณฐานของโลกและปรากฏการณท่ีเกิดเนื่องจากความสัมพันธระหวางโลก
กับดวงอาทิตยและดวงจันทร สมบัติทางดานกายภาพ  และการเปล่ียนแปลงของธรณีภาค 
(Lithosphere) อุทกภาค (Hydrosphere) บรรยากาศภาค (Atmosphere) และชีวภาค (Biosphere)  
 
GEO    1600 การอานและการแปลความหมายจากแผนที ่    3(2-2) 
  Map Reading and Interpretation 
  ศึกษาความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับแผนที่ องคประกอบของแผนที่ การอาน การตีความ     
การใชแผนที่ภูมิประเทศมาตราสวนตาง ๆ ใหฝกฝนการอาน การตีความ และใหมีการปฏิบัติ
ภาคสนามโดยใชแผนที่ภูมิประเทศประกอบการพิจารณา 
 
LAW 1201       กฎหมายกับชีวิต                                                                               2(2-0) 
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                             Law and Life 
          ศึกษากฎหมายที่มีความสัมพันธกับชีวิตในดานตางๆ อันไดแก ความสําคัญของ
กฎหมายชีวิต การจัดทํากฎหมายของรัฐสภา กฎหมายวาดวยบุคคล กฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กฎหมายวาดวยการซ้ือขาย การกูยืม ค้ําประกัน ครอบครัว มรดก 
กฎหมายประกันสังคม สิทธิหนาท่ีผูเสียหายและผูตองหาตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความ
อาญา เพ่ือเปนพ้ืนฐาน 
 
ECON 1103 เศรษฐศาสตรเบือ้งตน  3(3-0) 

           An Introduction to Economics 
            ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร  อุปสงค อุปทาน ความยืดหยุน การผลิต ตนทุน
การผลิต   ตลาด ผลิตภัณฑมวลรวม การเงิน การธนาคาร การคลัง การรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ การคาระหวางประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
กลุมยอยที่  5 ภาษาอังกฤษ 
ENG 1103 สัทศาสตรเพ่ือการใช           3(2-2) 

Practical English Phonetics 
  Definition of phonetics and its basic principles.  Characteristics of vowels and 
consonants, phonetic symbols, and transcription.  Transcription of words, phrases and sentences.  
Study segmental and non-segmental features.  Survey of speech sound difficulties in English for 
Thai speakers.  Practical exercises in the language laboratory are required. 
 
ENG  1216 รูปและการใชภาษาอังกฤษ 1 3(3-0)  

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

Introduction to English Literature             
  A general introduction to the reading of literary texts.  Basic concepts and 
terminology used in prose, poetry and drama will be discussed through readings of selected 
literary works. 
 
ENG  2302 วรรณคดีสําหรับเด็ก 3(3-0) 

Literature for Children              
  A general survey and critical study of literature for children including folklore, 
fairy tales, riddles, lullabies, nursery rhymes, children’s poetry and stories.  Study of the major 
elements of children’s literature.  A detailed study of classic and contemporary children’s 
literature is required. 
 
 
ENG  3218 ทักษะบูรณาการ      3(3-0) 

Integrated Skills of English 
  A developing of proficiency by integrating of the four skills using the more 
advanced and complex language patterns to communicate and prepare themselves for courses in 
the higher level. 
 
ENG  3901 คายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ 2(90) 
  Skill Development through English Camp 
  Language development outside the classroom in a free and relaxing atmosphere.  
Students have an opportunity to learn how to organize camps (orientation, camping, assessment 
and follow-up as well as practice), and to practice their English with native and non-native 
speakers in a natural and realistic setting. 
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2.  กลุมวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ 
กลุมวิชาชีพครู 
บังคับ 
FE   1106 ความเปนครู 3(3-0) 
  Self-actualization for Teachers 
  ความหมาย  และความสําคัญของครู  การพัฒนาจิตวิญญาณแหงความเปนครู 
แบบองครวม  สภาวะและสถานการณทางสังคม  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  และปจจัยอ่ืน ๆ     ซ่ึงมี
อิทธิพลตอคุณภาพครู  บทบาทของครูตอการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย 
 
FE   3508 แหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 2(2-0) 
  Learning Resources and Local Wisdom 
  ความหมาย ความสําคัญ  ขอบขายของแหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
ประเภทของแหลงการเรียนรูท่ีสําคัญในทองถ่ิน โครงสรางพื้นฐานเพื่อการเรียนรูองคความรูและ
ทักษะที่สําคัญในการถายทอดความรู บทบาทของภูมิปญญาทองถ่ินในฐานะทรัพยากรการเรียนรู 
บทบาทของภูมิปญญาที่มีตอการถายทอดความรู    จุดมุงหมาย  และกระบวนการการถายทอด
ความรูในทองถ่ิน   การใชแหลงการเรียนรู  และภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อประโยชนทางการศึกษา 
 
CI   1207 หลักการศึกษาและหลักสูตร 3(3-0) 
  Principles of Education and Curriculum 
  ความหมาย  ความสําคัญ  และความมุงหมายของการศึกษา  ปรัชญาการศึกษา  
ความหมายและความสําคัญของหลักสูตร  ประเภทของหลักสูตร  องคประกอบของหลักสูตร            
และพื้นฐานในการจัดทําหลักสูตร   กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการประเมินผลหลักสูตร  
หลักการ  จุดหมาย  และโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การจัดประสบการณและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับหลักสูตร  แนวทางในการวัดผลและประเมินผลการเรียน  การเลือกใช
แหลงวิทยาการเสริมหลักสูตร    การบริหารหลักสูตร  และการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
 

CI   2303 หลักการจัดการเรียนรู 3(3-0) 
  Principles of  Learning Management 
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  ความหมายและความสําคัญของการจัดการเรียนรู  ระบบการเรียนรู กระบวน     
การจัดการเรียนรู  รูปแบบ  เทคนิค  และวิธีการจัดการเรียนรู   กิจกรรมการเรียนรู     การจัดบรรยากาศ    
การเรียนรู   ส่ือการเรียนรู  การวัดผลและประเมินผล   การวางแผนการจัดการเรียนรู  
 

ETI   2101 เทคโนโลยกีารศึกษา 3(3-0) 
  Educational Technology 
  ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ ประโยชน และพัฒนาการของเทคโนโลยี
การศึกษา   นวัตกรรมการศึกษา   กระบวนการส่ือความหมายและการเรียนรู   ส่ือการสอนประเภท
ตาง ๆ     การเลือก   การแสวงหา  การผลิต การใช  การพัฒนา และการเก็บรักษาส่ือการสอน การใช
แหลงทรัพยากรในทองถ่ินเพื่อการเรียนรู   การเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู 
แนวโนมของเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต 
 

ER   2104 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(3-0) 
  Principles of  Learning Measurement and Evaluation 

 ความหมายและบทบาทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู  พฤติกรรมการเรียนรู
ของผูเรียน   หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู   เครื่องมือท่ีใชในการวัดผล    
การเรียนรู   ฝกปฏิบัติการวางแผนการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง   การสรางเครื่องมือชนดิ
ตาง ๆ  สถิติเบ้ืองตนในการวัดและประเมินผลการเรียนรู     การวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือ     
การแปลความหมายจากการวัดผลการเรียนรู      การวิเคราะหปญหาและการแกปญหา    การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูในโรงเรียน 
ER   3409 การวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) 
  Research for Teaching and Learning Development 
  ความหมายและลักษณะของการวิจัย  วิวัฒนาการของการแสวงหาความรู 
ประโยชนความสําคัญ  และประเภทของการวิจัย     ขั้นตอนการวิจัย     จรรยาบรรณของนักวิจัย   
ฝกปฏิบัติ    การวางแผนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน โดยมุงเนนใหสามารถทําวิจัยใน      
ช้ันเรียน  การเขียนรายงานการวิจัย   การนําเสนอผลการวิจัย    การประเมินผลงานวิจัยและการนํา
ผลการวิจัยไปใชพัฒนาการเรียนการสอน 
 
PG   1203 การประยุกตจิตวิทยาเพื่อการเรียนรู 3(3-0) 
  Applied Psychology for Learning  
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 ธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา อิทธิพลของ
พันธุกรรมและส่ิงแวดลอมท่ีมีตอความแตกตางระหวางบุคคลในการเรียนรูของมนุษย    ทฤษฎี   
การเรียนรูและการประยุกตใช กระบวนการทางจิตวิทยาที่ทําใหเกิดการเรียนรู  ปจจัยท่ีสงผลตอ 
การเรียนรู      การจัดสภาพแวดลอมท่ีสนับสนุนให เกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ                  
และการปรับพฤติกรรมผูเรียน  
 
PG   3703 การจัดกิจกรรมเพือ่พัฒนาผูเรียน 3(3-0) 
  Activity Organization for Student Development 
  ความหมาย   หลักการ   ความสําคัญ   และจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรม                   
เพ่ือพัฒนาผูเรียน  หลักการ  และรูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนและกิจกรรมนักเรียน     
ฝกปฏิบัตกิารจัดกิจกรรม  และการประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน 
 
EA   3305 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0)  
  Educational Quality Assurance  

 ความหมาย ความสําคัญ  จุดมุงหมายและหลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ความเปนมาของการประกันคุณภาพการศึกษา  องคกร  สถาบัน  ดานการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา   ปจจัย  ตัวช้ีวัดของ
การกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา    บทบาทของครูกับการประกันคณุภาพการศึกษา   ปญหา
และแนวโนมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของไทย 
 
SPE   3601 การศึกษาแบบเรียนรวม 2(2-0) 
  Inclusive Education 
  ความหมาย  ปรัชญา หลักการ  ประเภท  ลักษณะ  และการเรียนรูของเด็กท่ีมีความ
ตองการพิเศษ  ความหมายและความมุงหมายของการศึกษาแบบเรียนรวม   การปรับเปล่ียน
หลักสูตร  ส่ือและกระบวนการเรียนรูเพ่ือการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  เทคนิคการสอนและ    
การจัดการพฤติกรรมผูเรียนในชั้นเรียนรวม   ความรวมมือระหวางโรงเรียน  ผูปกครอง และชุมชน
ในการใหบริการสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
 
เลือก 
FE   3203 การศึกษากบัการพฒันาประเทศ 2(2-0) 
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  Education and  Development of the Country 
  ความสัมพันธระหว างการศึ กษากับการพัฒนาประเทศ   การศึกษากับ                  
การเปล่ียนแปลงของสังคม แนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ    สังคมและวัฒนธรรม 
การเมือง การปกครอง หลักการพัฒนาชุมชน การจัดโรงเรียนเพื่อพัฒนาชุมชน  ความเคล่ือนไหว
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
 

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

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

  ศึกษาเกี่ ยวกับความหมายและความมุงหมายของกิจกรรมรวมหลักสูตร  
ความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับกิจกรรมรวมหลักสูตร  ลักษณะของผูนําและผูตาม  ตามวิถีทาง
แหงประชาธิปไตย  หลักการจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร การจัดและการบริหารกิจกรรมรวมหลักสูตร  
การประเมนิผลโครงการจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร 
 
CI   3210 การพัฒนาหลกัสูตรทองถิ่น            2(2-0) 
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  Curriculum Development for Local 
  ความรู ท่ัวไปเกี่ยวกับหลักสูตร   กระบวนการสร างและพัฒนาหลักสูตร              
การประเมินผลหลักสูตร   ความเปนมา    และความสําคัญของหลักสูตร       หลักการ    จุดหมาย   
โครงสรางของหลักสูตร   การจัดประสบการณและกิจกรรมท่ีสอดคลองกับหลักสูตร    หลักการ     
และกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถ่ิน การฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับทองถ่ิน 
 
CI   3301 ทักษะและเทคนิคการสอน 2(1-2) 
  Teaching Skills and Techniques of Teaching 
  ความหมาย   ขอบขาย  และความสําคัญของทักษะและเทคนิคการสอน    ทักษะ
การนําเขาสูบทเรียน    การเราความสนใจ     การตั้งคําถาม     การใชส่ือการเรียนการสอน   
การเลาเรื่อง   การเสริมแรง   การใชกิริยาทาทางและวาจา  การใชกระดานดํา   การอธิบาย
ยกตัวอยาง   และสรุปบทเรียน   การสอนกลุมใหญ  การสอนกลุมยอย  การสอนรายบุคคล  การใช
เพลงประกอบการเรียนการสอน  บทบาทสมมติ  เทคนิคการสอนแบบมีสวนรวม  เทคนิคการสอน
โดยใชกระบวนการคิด 
 
CI   3302 การนิเทศการศึกษา 2(2-0) 
  Educational Supervision 
  ความหมาย     ความสําคัญ    และความมุงหมายของการนิเทศการศึกษา  ขอบขาย
ของการนิเทศการศึกษา       หลักและเทคนิควิธีการนิเทศการศึกษา     การพัฒนาการเรียนการสอน     
การนิเทศการสอน      การนิเทศภายใน 
CI   4601 ทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร            3(2-2) 
  Teaching Skills for Science Teachers 
  วิเคราะหคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูวิทยาศาสตร ทักษะสําคัญ และจําเปน
สําหรับครูวิทยาศาสตร   ความสําคัญของทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร     ฝกทักษะในการจัด
กิจกรรมโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กิจกรรมวิทยาศาสตรเชิงเทคโนโลยี   โครงงาน
วิทยาศาสตร    การออกแบบและการสรางส่ือการสอนวิทยาศาสตร     การจัดกิจกรรมคาย
วิทยาศาสตร การสรางขอสอบและการใชขอสอบ   ทักษะการใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน   ทักษะอ่ืน ๆ 
ท่ีจําเปน   การประเมินทักษะและแนวทางพัฒนาทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร 
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ETI   1204 การใชส่ือมวลชนเพื่อการศึกษา 2(2-0) 
          Utilization of Mass Media in Education  
          ศึกษาความสําคัญของส่ือมวลชนท่ีมีตอการจัดการศึกษา หลักการและวิธีการใช
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ส่ิงพิมพ หนังสือพิมพ ภาพยนตร เครือขายขอมูลสากล และส่ือสาร
สารสนเทศในรูปแบบอ่ืนเพื่อการศึกษา การใชและเลือกรับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ      
การเรียนรู   การวิเคราะหขาวสารเพื่อการเรียนรู  
 
ETI 3301 การผลิตวัสดุกราฟก 3(2-2) 
          Production of Graphic Materials  
  ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ ทฤษฎีและหลักการออกแบบวัสดกุราฟก วัสดุ
อุปกรณ และเครื่องมือในการผลิตวัสดกุราฟก การประดษิฐตัวอักษร การสรางภาพ หลักการผลิต 
การใชและการเก็บรักษาวัสดกุราฟก  ฝกปฏิบัตกิารเขียน การประดษิฐ การสรางภาพและอักษร          
เพ่ือนํามาใชในการเรียนการสอน 
 
ETI   4101 การศึกษาโดยระบบสือ่ทางไกล 2(2-0) 
          Telecommunications and Distance Learning  
  แนวคิดใหมในการจดัการศึกษาสําหรับมวลชน (Mass Education) การศึกษาตาม
อัธยาศัย การจัดการศึกษาโดยผานระบบส่ือทางไกลในรูปแบบตาง ๆ การใชเครือขายสากล 
(Internet) ในการสืบคน การติดตอส่ือสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนาเว็บไซดเพ่ือ         
การเรียนการสอน การสงและการดาวนโหลดขอมูลเทคโนโลยีสําหรับการศึกษาทางไกล 
 
ER   4105 การวิเคราะหและประเมินโครงการทางการศกึษา 2(2-0) 
  Project Analysis and Project Evaluation in Education 
  องคประกอบที่ สําคัญของโครงการและการเขียนโครงการทางการศึกษา           
วงจรการวางแผนโครงการ (Project Cycle) การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility 
Study)  รูปแบบและกระบวนการประเมินโครงการ  เทคนิคการควบคุม และการติดตามงานและ
โครงการ  
 
PG   2301 มนุษยสัมพันธสําหรับครู 2(2-0) 
  Human Relations for Teachers 
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  ความหมาย และความสําคัญของมนุษยสัมพันธสําหรับครู  หลักการ  องคประกอบ  
กระบวนและเทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสรางมนุษย
สัมพันธในโรงเรียนและชุมชน  การประเมินมนุษยสัมพันธสําหรับครู  เนนการฝกปฏิบัติสราง
มนุษยสัมพันธ   เพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรูท่ีดีและเสริมสรางสัมพันธภาพแหงการชวยเหลือ
นักเรียน 
 
PG   3101 ความคิดสรางสรรค                         2(2-0) 
  Creative Thinking 
  ความหมาย  ขอบขาย  ประเภท   ประโยชนของความคิดสรางสรรค      ลักษณะ
เด็กท่ีมีความคิดสรางสรรค เทคนิคและทักษะสําหรับครูในการพัฒนาความคิดสรางสรรค บทบาท
ของพอแมและครอบครัวกับการสงเสริมความคิดสรางสรรค      การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและ    
การประเมินความคิดสรางสรรค 
 
PG   3302 ทฤษฎแีละปฏบิัติการทางจิตวิทยาสงัคม   2(2-0) 
  Theories and Practice in Social Psychology 
  ความหมาย    ความสําคัญ   ประโยชนของจิตวิทยาสังคม กลุมและกระบวน       
การกลุม  กระบวนการสังคมประกฤติ ปฏิบัติการทางจิตวิทยา บทบาท และการคลอยตาม                  
(เนนบทบาทของผูบริหาร ครู นักเรียน)   จิตวิทยาสําหรับการบริหารโรงเรียน การส่ือความหมาย
และการรับรูทางสังคม  เจตคติและการยอมรับนวัตกรรม  การสรางกําลังใจในการทํางานใหสําเร็จ   
แรงจูงใจในทางสังคม  การรวมมือ     การแขงขัน   การแกปญหาความขัดแยง   ความเปนผูนํา    
การนําความรูทางจิตวิทยาสังคมไปใชในการเรียนการสอน  
PG   3501     จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน                     3(3-0) 
  Adolescence Guidance Psychology 
  วัยรุนและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุน พัฒนาการดานตาง ๆ ของวัยรุน    ปจจัยท่ี
สงผลตอพัฒนาการ   ปญหาเฉพาะวัย  บทบาทของครูกับการแนะแนวเด็กวัยรุนในโรงเรียน          
การจัดบริการแนะแนวเพื่อปองกัน    แกไขปญหา  และตอบสนองความตองการของวัยรุนดาน
การศึกษา  อาชีพ  สังคม สวนตัว แนวทางการพัฒนา    ความสามารถและศักยภาพของวัยรุนโดยใช
กระบวนการแนะแนว 

 
PG   3502      จิตวิทยาการแนะแนว                      2(2-0) 
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  Guidance Psychology 
  ความหมาย   ความสําคัญ   ปรัชญาและหลักการแนะแนว    ประเภทของการแนะแนว  
บริหารแนะแนวที่จัดขึ้นในสถานศึกษา   การบริหารงานและการประเมินผลการจัดบริการแนะแนว 
คุณสมบัติและจรรยาบรรณของครูแนะแนว   กลไกความสําเร็จของการแนะแนว     การใช
กระบวนการแนะแนวเพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพของผูเรียน 
 
PG   3603 เคร่ืองมือและเทคนิคการแนะแนว 2(2-0) 
  Tools and Techniques in Guidance 
  หลักการสรางและใชเครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว  ประเภทของเครื่องมือ
และเทคนิคการแนะแนว     การรวบรวมเครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว   ท้ังท่ีเปนแบบทดสอบ
และไมใชแบบทดสอบ การปรับเครื่องมือท่ีเปนแบบทดสอบสําหรับนําออกใช การทดลองใช
เครื่องมือและเทคนิคการแนะแนวกับนักเรียน 
 
EA   1101  หลักการบริหารการศกึษา  2(2-0) 
  Principles of Educational Administration 
  ศึกษาความหมายการบริหารการศึกษา  แนวคิดและทฤษฎีเบ้ืองตนเกี่ยวกับ      
การบริหารการศึกษา  กระบวนการบริหารการศึกษา  ระบบบริหารการศึกษา  การจัดระบบภายใน
หนวยงานทางการศึกษา  มนุษยสัมพันธในการบริหาร ภาวะผูนํากับการบริหารการประชาสัมพันธ
หนวยงานทางการศึกษา   การนิเทศการศึกษา   การพัฒนาหลักสูตร  ปญหาตาง  ๆ และวิธีการ
แกปญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของไทย 
 
EA   1102  ภาวะผูนํา               2(2-0)  
  Leadership 
  ความหมายและความสําคัญของผูนํา     แบบของผูนํา     บทบาทหนาท่ีของผูนํา
คุณลักษณะของผูนําท่ีดี  การเสริมสรางภาวะผูนํา  จิตวิทยาผูนํา  การพัฒนาความสรางสรรค       
ของผูนํา  ผูนํากับการตัดสินใจ  ฝกทักษะการเปนผูนํา 
 
EA   2104  คุณธรรมสําหรับผูบริหาร   2(2-0) 
  Ethics for Administrators                
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  ความหมายและความสําคัญของคุณธรรมสําหรับผูบริหาร  บทบาทหนาท่ี 
คุณธรรมความรับผิดชอบ จรรยาบรรณและคุณธรรมสําหรับผูบริหาร ปญหาเกี่ยวกับคุณธรรมของ
ผูบริหาร  การสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมและคานิยมในการทํางาน  ผลการศึกษาเกี่ยวของกับ
คุณธรรมสําหรับผูบริหาร 
 
EA   3101  ธุรกิจการศึกษา 2(2-0) 
  Educational Business                   
  ศึกษาความหมาย   ขอบขาย  ประเภทและประโยชนของธุรกิจการศึกษา
วิวัฒนาการของธุรกิจการศึกษา     ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับเศรษฐกิจการศึกษา  การใชประโยชนจาก
สถิติทางการศึกษา  การระดมทรัพยากรมาใชในการจัดการศึกษา  ความสัมพันธระหวางการศึกษา
กับธุรกิจ  การบริหารและการจัดการทางธุรกิจศึกษาในโรงเรียน  ประสิทธิภาพของการจดัการศกึษา             
การสรางเสริมฐานะของโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  การจัดโครงการที่มีคุณคาทางการศึกษา     
การควบคุม   การดําเนินการประเมินผลและติดตามผลการจัดการศึกษา  การศึกษาผลงานและ
ปญหาเกี่ยวกับธุรกิจดานการศึกษา 
 
EA   4301  การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสด ุ        2(2-0) 
  Executive Fiscal and Commodity Administration 
  ความหมาย ความสําคัญ และขอบขายของงานธุรการ การเงิน และพัสดุ   แนวคิด
และหลักการเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ ระเบียบ และการปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ธุรการ การเงินและพัสดุ 
 
 
EC   1102 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดเูดก็ปฐมวัย 3(3-0) 
  Child Care and Child Development 
  ศึกษาถึงความสัมพันธของพอแม  สมาชิกในครอบครัว  และรูปแบบการอบรม
เล้ียงดูท่ีมีอิทธิพลตอพัฒนาการเด็กปฐมวัย  หลักการและวิธีอบรม   การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงนิสัย   
และสงเสริมใหเด็กสามารถพัฒนาและปรับตนเองดวย      มีความเชื่อม่ันในการที่จะอยูรวมกับผูอ่ืนได 
 
EC   2101 การศึกษาปฐมวยั 2(2-0) 
  Pre-school  Education 
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  ความหมาย จุดมุงหมาย และนโยบายของการอนุบาลศึกษา  แนวคิดและทฤษฎี
ของนักการศึกษาที่มีอิทธิพลตอการจัดการอนุบาลศึกษา     ประวัติความเปนมาของการอนุบาล
ศึกษาของตางประเทศ   ประวัติความเปนมาของการอนุบาล      การศึกษาไทยและรูปแบบ           
การจัดการอนุบาลไทย    หนวยงานที่จัดลักษณะการดําเนินงานและความเคลื่อนไหวทางการ
อนุบาลศกึษา      นวัตกรรมทางการอนุบาลศึกษาของไทยและตางประเทศ 
 
EC   3501 การแนะแนวผูปกครองเดก็ปฐมวยั 2(2-0) 
  Parents  Guidance for Pre-school  Children 
  ความหมายและความสําคัญของการแนะแนว  ความสัมพันธระหวางการแนะแนว
กับการศึกษา  สภาพสังคมไทยกับความจําเปนตองมีการแนะแนวผูปกครอง  ธรรมชาติของ 
เด็กปฐมวัยตอบทบาทหนาท่ีของผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาการทางกาย  อารมณ  สังคมและ
สติปญญา ความรวมมือ ประสานสัมพันธท่ีดีระหวางบานกับโรงเรียน  ยุทธวิธีการจัดกิจกรรม 
แนะแนวผูปกครองเด็กปฐมวัยในเขตเมืองและชนบท 
 
EC   4501 การใหการศึกษาแกผูปกครองเดก็ปฐมวยั 2(2-0) 
  Education for Parents of Pre-school Children 
  ความสําคัญของพอแม   ผูปกครองตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย   ความจําเปนท่ีจะตอง
ใหการศึกษาแกพอแม   หลักการและแนวคิดในการจัดการศึกษาแกพอแมและการใหความรวมมือ
กับองคกรในชุมชน  เพ่ือประสานงานการใหความรูดานการพัฒนาเด็กแกพอแม 
 
 
 
3. กลุมวิชาปฏบิัตกิารและฝกประสบการณวิชาชีพ    
GED  3801 การศึกษาและการมีสวนรวมในสถานศกึษา 1(60) 
  Study   and  Participation   in  School 
  ศึกษา   สังเกตเกี่ยวกับธรรมชาติ   และพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน การบริหาร
จัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาโดยมีสวนรวมในสถานศึกษาอยางนอย           
2  สัปดาห 

 
CI 4603 วิธีสอนการประถมศึกษา 1 2(1-2) 
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  Methods of Teaching in  Elementary Education  1 
  ศึกษาหลักสูตรและเอกสารหลัก สูตรประถมศึกษาในระดับชวง ช้ันท่ี  1               
การวิเคราะหหลักสูตร   หลักการจัดประสบการณเพ่ือใหเกิดการเรียนรู   การใชทรัพยากรใน
ทองถ่ินใหเหมาะสมกับการจัดการเรียนรูรูปแบบตาง ๆ  ทักษะการผลิตและการใชส่ือ  อุปกรณและ
เครื่องมือพ้ืนฐานในการจัดการเรียนรู   การทดลองสอนในชั้นเรียน 
 
CI 4604 วิธีสอนการประถมศึกษา 2 2(1-2)
  Methods of Teaching in Elementary Education  2 
  ศึกษาหลักสูตรและเอกสารหลัก สูตรประถมศึกษาในระดับชวง ช้ันท่ี  2               
การวิเคราะหหลักสูตร   หลักการจัดประสบการณเพ่ือใหเกิดการเรียนรู  การใชทรัพยากรในทองถ่ิน
ใหเหมาะสมกับการจัดการเรียนรูรูปแบบตาง ๆ  ทักษะการผลิตและการใชส่ือ  อุปกรณและ
เครื่องมือพ้ืนฐานในการจัดการเรียนรู   การทดลองสอนในชั้นเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CI   4801 การทดลองสอน  1    1(60) 
  Teaching Practice   1 
  วางแผนและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  วิเคราะห อภิปราย  แผนการจัดการ
เรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูของแตละสาขาวิชาในระดับชวงช้ันท่ี 1 - 2        แลวนําไปทดลองใช
ในสถานศึกษาอยางนอย 2  สัปดาหและนํามาปรับปรุงแกไขภายใตการนิเทศของผูทรงคุณวุฒิดาน
วิชาชีพครู 
หมายเหตุ 1.  สําหรับสาขาวิชาการศกึษาปฐมวัยใหใชคําอธิบายรายวชิาดังนี ้
    ฝกการสอนระดับการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบตาง ๆ  ทดลองสอนใน 
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  ช้ันเรียนและแหลงฝกประสบการณ  ทดลองสอนระดับการศึกษาปฐมวัยของรัฐ 
  หรือเอกชนที่จัดการศึกษาสําหรับเดก็กลุมอายุ 0 - 3 ป หรือ  3 - 6  ป 

  2.  สําหรับสาขาวิชาการประถมศึกษา ใหเนนในระดับชวงช้ันท่ี  1 
  3.  สําหรับสาขาวิชาการศึกษาพิเศษใหทําการทดลองสอนในโรงเรียนท่ีมี    
    การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

 
CI   4802 การทดลองสอน  2 1(60) 
  Teaching Practice 2 
  วางแผนและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  วิเคราะห  อภิปราย  แผนการจัดการ
เรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูของแตละสาขาวิชาในระดับชวงช้ันท่ี 3 – 4   แลวนําไปทดลองใชใน
สถานศึกษาอยางนอย 2  สัปดาหและนํามาปรับปรุงแกไขภายใต การนิเทศของผูทรงคุณวุฒิดาน
วิชาชีพครู 
หมายเหตุ      1.   สําหรับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยใหใชคําอธิบายรายวิชาดังนี้ 

ฝกการสอนระดับการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบตาง ๆ ตอจากการทดลองสอน 1 
ทดลองสอนในชั้นเรียนและแหลงฝกประสบการณ  ทดลองสอนระดับ   

     การศึกษาปฐมวัยของรัฐหรือเอกชนที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กกลุมอายุ 0 - 3 ป  
     หรือ  3 - 6  ป 
2.  สําหรับสาขาวิชาการประถมศึกษา ใหเนนในระดับชวงช้ันท่ี  2 

  3.  สําหรับสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ใหทดลองสอนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
 
 
 
GED  5801 การปฏิบัตกิารวิชาชีพครู  1      5(450)                           
   Teaching  Professional  Externship 1 
   ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตามชวงช้ันและสาขาวิชา บันทึกผลการปฏิบัติงานครู
ตามขอบขายของงานในสถานศึกษา  ฝกแกปญหา   ประเมินผล  และพัฒนาการเรียนการสอนของ
ตนเอง 
 
GED  5802 การปฏิบัตกิารวิชาชีพครู  2              5(450)                           
  Teaching  Professional  Externship  2 
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  ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตอเนื่องจากการปฏิบัติการวิชาชีพครู 1  นําปญหาหรือ
ความตองการในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนมาวางแผนและดําเนินการแกไขและการพัฒนา
อยางเปนระบบโดยใชกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน   สรุป  และรายงานผลการปฏิบัติงานอยางเปน
ระบบ 
 


