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1.  กลุมวิชาเอก 
บังคับ 
COM  1301 การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 1 3(2-2) 
  Computer Programming 1 
  องคประกอบและหนาที่ของฮารดแวรและซอฟตแวรภาษาคอมพิวเตอรชนิดตางๆ 
หลัก การเขียนโปรแกรมและการทํางานของโปรแกรม  ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม  
และการเขียนผังการทํางานการวิเคราะหและออกแบบอัลกอริทึมแบบ Sequential , Decistion , 
Repetition , Monitor , Recursion 
 
COM  2601 การประมวลผลแฟมขอมูล  3(3-0) 
  File Processing 
  ศึกษาความหมาย ววิัฒนาการและหลักการประมวลผลขอมูล ชนิดและหนาที่ของ
หนวยความจําสํารองของการประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร รหัสทางคอมพิวเตอร ลักษณะ
โครงสรางขอมูลแบบตาง ๆ ความหมายลักษณะและชนิดของแฟมขอมูล เชน SEQUENTIAL, 
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RANDOM, INDEX, ISAM, TREE, B-TREE, INVERTED การเขาถึงขอมูล การคนหา และการ
จัดการแฟมขอมูล 
 
COM  1601 โครงสรางขอมูล  3(3-0) 
  Data Structure 
  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโครงสรางขอมูล การประมวลผลขอมูลสตริงก (String  
Processing) อะเรย เรคคอรด และ  พอยนเตอร (Arrays, Records and Pointers) ลิงคลิสก (Linked 
Lists) สแตก (Stacks) คิว (Queues) การเวียนเกิด (Recursion) ตนไม  (Tree) กราฟและการ
ประยุกตใช  (Graphs and Their Applications)        การเรียงและการคนหาขอมูล (Sorting and 
Searching)  
 
 
COM  2602 ระบบการจัดการฐานขอมูล 3(3-0) 
  Database Management System 
  ความรูเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล ความสัมพันธระหวาง Record ในฐานขอมูล การ
ใช Key มากกวา 1 Key ในการประมวลผล  รูปแบบ Relation ระบบ Hierachy   รูปแบบฐานขอมูล
เชิงวัตถุ และระบบ Network การปองกันขอมูล ระบบการสํารองขอมูลและการเรียกคืน การ
วิเคราะหออกแบบขอมูล การบริหารฐานขอมูล   
 
COM  3701 ระบบการสื่อสารขอมูล 3(3-0) 
  Data Communication System 
  ศึกษาการทํางานของระบบการเก็บขอมูลและการสื่อสาร อุปกรณที่ใชกับระบบ
เก็บขอมูล การวิเคราะหระบบการสื่อสาร อุปกรณที่ใชระบบสื่อสาร ระบบการสงขอมูลแบบทาง
เดียว แบบสองทางไมพรอมกัน แบบสองทางพรอมกัน ชนิดของการสงขอมูล Analog และ Digital 
สถาปตยกรรมของ Network Protocol ระบบเครือขาย, WAN, LAN และ Distributed 
 
INT 1303 งานชางพื้นฐาน 3(2-2) 
  Basic Skills for Technicians 
  ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือ (Hand tool) ที่ใชในการทํางานตามกระบวนการของงาน
ชางซึ่งประกอบดวย การบํารุงรักษาเบื้องตน การตดิตั้ง ประกอบ การซอมและการผลิต เพื่อใชใน
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ชีวิตประจําวัน เชน จักรยาน จักรยานยนต เครื่องใชไฟฟาภายในบาน อุปกรณการเกษตร อาทิ 
เครื่องฉีดพนสารเคมีแบบมือโยก และเครื่องจักรกลการเกษตรเบื้องตน 
 
INT 2401 ความปลอดภยัสําหรับงานอตุสาหกรรม 2(2-0) 
  Industrial Safety 
  ความหมาย ความสําคัญ ขอบขายของสวัสดิศึกษา สาเหตุและการควบคุมอุบัติภัย 
ระบบปองกันอุบัติภัยในโรงฝกงานและโรงงานอุตสาหกรรม โดยศึกษาในดานสวนบุคคลดาน
เครื่องมือ/เครื่องจักรและสภาพแวดลอมในการทํางาน  กฎระเบียบขอบังคับการใชโรงงานเพื่อความ
ปลอดภัย 
 
 
 
INT 2402 การบริหารคุณภาพสาํหรับงานอตุสาหกรรม 3(3-0) 
  Industrial Quality Management 
  ศึกษาเกี่ยวกับหลักการบริหารและเทคนิคในการควบคุมคุณภาพ  โดยใชสถิติใน
การควบคุมคุณภาพ   การสรางแผนภูมิควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑประเภทตางๆ  หลักการจัดซื้อ
วัตถุดิบ ปริมาณการจัดซื้อที่ประหยัดสําหรับองคกร และการบริหารวัสดุคงคลัง 
 
INT 5701 ปฏิบตัิการเทคโนโลยีพื้นฐาน 2(1-2) 
  Fundamental Technical  Practice 
  ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องมืออุตสาหกรรมตางๆ ไดแก
เครื่องมือวัด เครื่องมือเจาะ เครื่องมือไสและแตงผิว ตลอดจนฝกปฏิบัติการประกอบชิ้นงาน  สราง
ช้ินงานหรือส่ือการสอนตางๆ 
 
HCA 1304 งานประดิษฐ 3(1-3) 
  Crafting 
  ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบผลิตภัณฑ บรรจุภณัฑ การประดิษฐของเลน   
ของใช ของตกแตงและสือ่การสอนที่เปนการประดษิฐทั่วไปและที่เปนเอกลักษณไทย โดยเนน
ความคิดสรางสรรค ความประณีตสวยงาม การเลือกใชวัสดุทองถ่ิน โดยเนนการอนุรักษและสืบ
สานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณไีทย ตามภูมิปญญาทองถ่ินและสากล 
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HCA 3503 งานออกแบบศิลปหัตถกรรม 2(1-2) 
  Native Crafts Design 
  องคประกอบของการออกแบบงานศิลปหัตถกรรมเบื้องตน โดยศึกษาลายไทย 
ลายสากลเพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรค ในเรื่องของรูปแบบ เนื้อหาและคานิยมในงานสาขา
ศิลปหัตถกรรม โดยเฉพาะในครัวเรือนและทองถ่ินเพื่อใหมีประสบการณในการแกปญหา รูจัก
บํารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องใชในการปฏิบัติงานศิลปหัตถกรรม ตลอดจนสามารถดัดแปลง
เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุที่มีอยูในทองถ่ิน 
 
 
 
 
PD 3501 หลักการออกแบบ 2(1-2) 
  Principle of Design 
  ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะแขนงตางๆ  ผลงาน แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑสาขา
ตางๆของแตละยุคแตละสมัยที่มีอิทธิผลตอการออกแบบ  ศึกษาเกี่ยวกับสวนประกอบ  
องคประกอบ หลักการจัดองคประกอบ การใชสี แสงและเงา โดยฝกทักษะปฏิบัติการออกแบบ 
 
PD 3502 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2(1-2) 
  Industrial Design 

 วิชาที่ตองเรียนกอน  : ARCH 3501  หลักการออกแบบ  2(1-2) 
  MCH 3505  งานเขียนแบบเทคนิค 2(1-2) 
  INT 5701  ปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน 2(1-2) 

  ศึกษารูปแบบและแนวคิดของการออกแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมและอุตสาหกรรม
ของประเทศไทยและตางประเทศ ฝกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑกลุมดังกลาว ใหมี
รูปแบบและประโยชนใชสอยท่ีเหมาะสม สามารถผลิตไดในระบบอุตสาหกรรม โดยเนนการฝก
ออกแบบรางSketch Design และเสริมสรางความคิดสรางสรรค 
 
PD 3504 ออกแบบบรรจุภัณฑ 2(1-2) 
  Package Design 
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  ศึกษาเกี่ยวกับหนาที่  รูปแบบและโครงสรางของบรรจุภัณฑชนิดตางๆ  ศึกษาวัสดุ
หลักที่สามารถนํามาใชทําบรรจุภัณฑ เชน  กระดาษ  พลาสติก  ไม  แกว  ฯลฯ   ฝกปฏิบัติการ
ออกแบบบรรจุภัณฑโดยเนนการศึกษาเรื่องโครงสรางที่มีความสลับซับซอนเขากับตัวบรรจุภัณฑได
อยางเหมาะสม    ฝกปฏิบัติออกแบบบรรจุภัณฑที่ใชในชีวิตประจําวันทั่วๆ ไป โดยการวางแบบ 
Patternและกราฟกใหมีความเหมาะสม   พรอมวิเคราะหการนําวัสดุมาใช และฝกปฏิบัติการทํา
หุนจําลองเทาจริง 
 
 
 
 
 
 
ARCH 1301 งานเคหสถาน 3(2-2) 
  House works 
  ศึกษาเกี่ยวกับการทํางานที่จาํเปนตอการดาํรงชีวิตในครอบครัว ซ่ึงประกอบดวย
บานเรือนที่อยูอาศัย เครื่องมือเครื่องใชภายในบาน แสงสวาง ทิศทางลม หลังคาชนิดตางๆ ผาและ
เครื่องแตงกาย ตามลักษณะของภูมิอากาศ  มาตรฐานอาหารและโภชนาการ พลังงานและ
ส่ิงแวดลอม โดยเนนการปลกูฝงลักษณะนสัิยการทํางาน ทักษะ กระบวนการทํางาน การแกปญหา
ในการทํางาน 
 
CONS 3507 งานเขียนแบบกอสรางและสถาปตยกรรม 2(1-2) 
  Architecture and Construction Drawing 
    ศึกษางานอานแบบสถาปตยกรรมเบื้องตน  งานทางครุภณัฑเบื้องตน  ปฏิบัติงาน
เขียนแบบครภุณัฑเบื้องตน งานเขียนแบบโครงสรางบานพักอาศัยช้ันเดยีว ทั้งไมและคอนกรีต  งาน
เขียนทัศนยีภาพภายในและภายนอก  การทําหุนจําลองชิ้นสวนของอาคาร 
 
ELPW 5704 เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 3(2-2) 
  Industrial Electrical Technology 
  ศึกษาเกีย่วกับการกําเนดิไฟฟาดวยวิธีการตางๆ ระบบไฟฟาหนึง่เฟส สามเฟส  
หลักการทาํงานของหมอแปลงไฟฟา การคํานวณหาขนาดหมอแปลง อุปกรณปองกนัหมอแปลง การ
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ดูแลบาํรุงรักษาหมอแปลง ชนิด-ประเภท ของสายไฟฟา การคํานวณหาขนาดของสายประธานและสาย
จายยอยอุปกรณปองกันและควบคุมระบบไฟฟา ตลอดจนฝกปฏิบตัิการตอวงจรควบคุมเครื่องจักร
แบบตางๆ 
 
MCH 3505 งานเขียนแบบเทคนิค 2(1-2) 
  Technical Drawing 
  ศึกษาเกี่ยวกับ เครื่องมือและอุปกรณในการเขียนแบบเบื้องตน ทฤษฎีและ
หลักการเขียนแบบ รวมท้ังเกี่ยวกับมาตรฐานสากลของการเขียนแบบปฏิบัติการเบื้องตนในการ
เขียนแบบภาพ Isometric, Orthographic Projection, Oblique และ Perspective ในการเขียนแบบ
ช้ินสวนของอุปกรณตางๆ 
 
 
MCH 3506 งานเขียนแบบแผนคล่ี 2(1-2) 
  Metal Sheet Drawing 

 หลักการเขียนแบบแผนคลี่แบบตางๆ   เชน  การเขียนตามระบบเสนขนาน การ
โคงทํามุมและระบบสามเหลี่ยม  ออกแบบแผนคลี่โลหะใหเปนรูปทรงตางๆ  เชน รูปกรวย ขอตอ 
ของอ ทอในระบบการผลักดันของกาซ ทอเครื่องทําความเย็น เปนตน  เขียนแบบแผนคลี่รูปทรง
โลหะแผนโดยวิธีฉายเสนชิ้นงานทอส่ีเหล่ียม ทอหลายเหลี่ยม  ทอทรงกระบอก  กรวย   ทั้งรูปทรง
ตัดตรงและรูปทรงตัดเฉียง  และงานแผนคล่ีช้ิน งานสวมตอมุมฉากของทอส่ีเหล่ียม ทอหลาย
เหล่ียม และทอทรงกระบอก 
 
PDT 5705 เทคโนโลยีการผลิตเบื้องตน 2(1-2) 
  Introduction to Production Technology 
  ศึกษาวิเคราะหกระบวนการและกรรมวิธีการผลิต ผลิตภัณฑตางๆ จากภูมิปญญา
ทองถ่ิน ตลอดจนชิ้นสวนและการทํางานทางกลของเครื่องมือและผลิตภัณฑ  ฝกปฏิบัติการแปรรูป 
การขึ้นรูปชิ้นงาน เชนการกลึง ไส ตัด และหลอ โดยการปรับปรุงหรือพัฒนาขอบกพรองของ 
วัตถุดิบ (Material) กระบวนการหรือกรรมวิธีการผลิต (Process) ใหดียิ่งขึ้น 
 
PT 5708 เทคนิคการทําพิมพ 2 (1-2) 
  Mold-making Technique 
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  ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุที่นํามาใชในการทําพิมพ เชนโลหะ ปูนปลาสเตอร 
ทรายยางพารา ฯลฯ  เครื่องมือและอุปกรณในการทําพิมพ กรรมวิธีและเทคนิคในการทําพิมพแบบ
ตางๆ ฝกปฏิบัติการในการออกแบบและสรางแบบพิมพชนิดตางๆ  โดยนํามาทดลองใชในการหลอ
(Casting Mold) และการกดพิมพ (Pressing Mold) เพื่อหา ขอบกพรองในการปรับปรุงแกไขใหดี
ยิ่งขึ้น 
 
ICOM 5702 คอมพิวเตอรในการออกแบบเขียนแบบ 2(1-2) 
  Computer Graphics   
  ศึกษาการสรางภาพดวยคอมพิวเตอร 2 มิติ และ 3 มิติ โดยเนนการออกแบบเขียน
แบบ เชิงอุตสาหกรรม เชนการเขียนแบบแปลน รูปดน รูปตัด แบบขยาย การเขียนภาพไอโซเมตริก
(Isometric) ออบบลิก (Oblique)  การเขียนทัศนียภาพ (Perspective) ฝกปฏิบัติการใชคอมพิวเตอร
เพื่อชวยในการออกแบบ เขียนแบบ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ 
ICOM 5703 คอมพิวเตอรสําหรับงานอตุสาหกรรม 2(1-2) 
  Industrial Computer   
  ศึกษาการนําคอมพิวเตอรมาใชในงานอุตสาหกรรม ระบบการประมวลขอมูล การ
นําโปรแกรมมาใชกับการจัดการอุตสาหกรรม การออกแบบตางๆ ตลอดจนการนําขอมูล จาก
อินเตอรเน็ตมาใชในงานอุตสาหกรรม จนสามารถพัฒนางานดานอุตสาหกรรมในแผนงานที่
เกี่ยวของ  
 
เลือก 
GIT 2411 การศึกษาการทํางาน 3(3-0) 
  Work  Study 
  ศึกษาเวลาการทํางานของคน  วิธีจัดเวลาทํางาน  เทคนิคการสรางแผนภูมิ  การ
ผลิตหลักการเคลื่อนไหวแบบประหยัด  ความเมื่อยลา  การพักผอนในขณะปฏิบัติและวิธีการทํางาน
ใหงายขึ้น  วิเคราะหการเคลื่อนไหวอยางละเอียด  การจัดงาน ทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา
เวลาและหาเวลามาตรฐานในการทํางานของคน 
 
GIT 2412 การเขียนรายงานดานเทคนิค 2(2-0) 
  Technical Report 
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  ศึกษารูปแบบของการเขียนรายงานดานเทคนิค ไดแก รายงานผลตอการผลิต การ
รายงานการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล  การรายงานผลการตรวจซอมเครื่องจักรกล  สภาพการทํางาน  
การเกิดอุบัติเหตุ  ปญหาและอุปสรรคในการทํางาน ตลอดจนรายงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับงาน
อุตสาหกรรม 
 

GIT 2413 มนุษยสัมพันธในการบริหารงานอตุสาหกรรม 3(3-0) 
  Human Relation in Industrial Management 
  ความหมายและความสําคัญของหลักการมนุษยสัมพันธ   ความตองการ
กระบวนการกลุม  ความพึงพอใจ  แรงจูงใจ  การสื่อสารในองคการอุตสาหกรรม  บทบาทของ
มนุษยสัมพันธตอ  การจัดการอุตสาหกรรมในปจจุบันและอนาคต 
 
 
 
GIT 2414 การฝกอบรมและสัมมนาบุคลากรในงานอตุสาหกรรม 3(2-2) 
  Industrial Training and Seminar to staff Development 
    รูปแบบของการฝกอบรมและสัมมนา  บทบาทหนาที่ของงานบริหารบุคคล 
ความสําคัญของการฝกอบรม สัมมนา และการพัฒนาบุคลากรในงานอุตสาหกรรม การวางแผน
พัฒนาการฝกอบรมและสัมมนา เทคนิคการจัดการ และการประเมิน โดยฝกปฏิบัติการจัดอบรมและ
สัมมนาจากการสถานการณจําลอง 
 
INT 2410 งานเชื่อมประสาน 2(1-2) 
  Welding 
  หลักการเชื่อมกาซ คุณสมบัติของกาซที่ใชในงานเชื่อม ลวดเชื่อม น้ําประสาน 
อุปกรณที่ใชในงานเชื่อมกาซ ความปลอดภัย การบํารุงรักษา การประกอบและการติดตั้งอุปกรณ 
ปฏิบัติการฝกทักษะในการตดั และการเชื่อมดวยกาซ  หลักการเชื่อมไฟฟา เครื่องเชื่อมและอุปกรณที่ 
ใชในการเชื่อมไฟฟา ความปลอดภัยและการบํารุงรักษา คุณสมบัติและการใชงานลวดเชื่อมไฟฟา 
ปฏิบัติงานประกอบดวยการเชื่อมเหล็กเหนียว 
 
HCA 2403 หัตถกรรมประจําทองถิ่น 2(1-2) 
  Native Crafts  
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  ศึกษาถึงคุณคาของงานอุตสาหกรรมในครอบครัวท่ีมีอยูในสวนตางๆ ของ
ประเทศ โดยเฉพาะในทองถ่ินของตน การปรับปรุง ออกแบบ แกไข กรรมวิธีสําหรับการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการผลิตอุตสาหกรรมในครอบครัว เชนงานประดิษฐ งานจักสาน ถักทอ แกะสลัก งานหนัง 
งานหวาย ฯลฯ ทั้งนี้ใหมุงไปในทางสงเสริมอุตสาหกรรมพื้นเมือง โดยใหผูเรียนเกิดทักษะใน    
งานหัตถกรรม 
 
HCA 2405 งานโลหะประดิษฐ 2(1-2) 
  Metal  Crafts 
  ศึกษาถึงคุณสมบัติของโลหะ การทําเครื่องใช  เครื่องประดับตกแตงดวยโลหะ
ชนิดตางๆ เชนทองเหลือง ทองแดง อลูมินั่ม ดีบุก เหล็ก เปนตน การขึ้นรูปหรือทําลวดลายโลหะ
ดวยวิธี บุเคาะ หลอ พิมพ  กัดลาย ฉลุ ฯลฯ ศึกษากระบวนการและกรรมวิธีการออกแบบ และการ
ตกแตงในขั้นสําเร็จ เชนการเคลือบ การใชสี  ตลอดจนกรรมวิธีทางเคมีและความรอน 
 
HCA 2406 งานไมไผและงานหวาย  2(1-2) 
  Bamboo and Rattan 

ศึกษาคนควาและปฏิบัติงานดานการประยุกตงานไมไผและงานหวาย  การใช
เคมีภัณฑในการรักษาเนื้อไมไผและหวายใหคงทนถาวร  การเคลือบผลิตภัณฑของใชลายสาน     
อัดพลาสติก  อัดเรซิน  การอัดแบบดวยกาว ฯลฯ   เทคนิคการยอมสี  การประยุกตงานการออกแบบ
ตลอดจนกรรมวิธี การทําพิมพ  การอัดพิมพ  รวมไปถึงการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช
ในงานผลิตภัณฑไมไผและหวายในงานหัตถกรรมและอุตสาหกรรม 
 
HCA 2409 งานกระดาษ 2(1-2) 
  Paper Work 
  ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณและกรรมวิธีการผลิตกระดาษ ชนิดของกระดาษที่มี
อยูในทองตลาด การออกแบบอุปกรณของใช ของประดับตกแตง ที่เหมาะสมกับวัสดุกระดาษตางๆ การ
พับใหเกิดรูปทรงตางๆ การใชกระดาษประกอบวัสดุอ่ืนเพื่อประดิษฐเปนของใช ที่แสดงออกถึงความ
ประณีตและความคิดสรางสรรค  เทคนิคการทํางานเกี่ยวกับกระดาษตางๆ เชนการพับ ตัด ดัน ดุนและ
ติดตอโดยวิธีตางๆ 
 

PDT 2415   ระบบการผลิตในงานอุตสาหกรรม 2(2-0) 
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  Industrial Training and Seminar to Staff Development 
  ความหมายและประเภทของอุตสาหกรรม  วิวัฒนาการของอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีการผลิต  ระบบการผลิตในงานอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ ปจจัยการผลิต  การวางแผน 
การคํานวณหาปริมาณการสั่งซ้ือที่ประหยัด  การควบคุมการผลิต  ตลาด และการจัดจําหนาย 
 
PT 2407 งานซิลคสกรนี 2(1-2) 
  Silk Screen 
  ศึกษาวิวัฒนาการของงานพิมพ วัสดุอุปกรณ  เคมีภัณฑ  เครื่องมือ/เครื่องใช การ
บํารุงรักษา คุณสมบัติของวัสดุที่ใชในงานพิมพ กระบวนการพิมพ  และกระบวนการพิมพโดยใช
สกรีน การเลือกชนิด/ขนาดของผาสกรีน  ปฏิบัติงานพิมพสีเดียวและแยกสี การนําเทคโนโลยีมาใช
กับงานสกรีน เชน การพิมพสติกเกอร การทําแมพิมพแลกเกอรฟลม เปนตน 
 

 
CONS 2408 งานสขุภัณฑและสุขาภิบาล 2(1-2) 
  Plumbing and Sanitation System 
  ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของทอน้ําชนิดตางๆ  ระบบทอ ทั้งทอแยกและทอแบง
จาย จํานวนหนวยน้ําสําหรับเครื่องสุขภัณฑ ชนิดและการใชงานของเครื่องสูบน้ํา วิธีซอมบริการ
และการบํารุงรักษาระบบทอและเครื่องสุขภัณฑ การจัดการสุขาภิบาลเรื่องน้ํา การทําน้ําใหสะอาด
โดยวิธีธรรมชาติและการบําบัดดวยสารเคมี การสรางสวมที่ถูกสุขลักษณะ การกําจัดน้ําโสโครก 
และการสุขาภิบาลบริเวณที่อยูอาศัย 
 

2.  กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
กลุมวิชาชีพครู 
บังคับ 
FE   1106 ความเปนคร ู 3(3-0) 
  Self-actualization for Teachers 
  ความหมาย  และความสําคัญของครู  การพัฒนาจิตวิญญาณแหงความเปนครู 
แบบองครวม  สภาวะและสถานการณทางสังคม  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  และปจจัยอ่ืน ๆ     ซ่ึงมี
อิทธิพลตอคุณภาพครู  บทบาทของครูตอการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย 
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FE   3508 แหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 2(2-0) 
  Learning Resources and Local Wisdom 
  ความหมาย ความสําคัญ  ขอบขายของแหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
ประเภทของแหลงการเรียนรูที่สําคัญในทองถ่ิน 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  และโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การจัดประสบการณและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับหลักสูตร  แนวทางในการวัดผลและประเมินผลการเรียน  การเลือกใช
แหลงวิทยาการเสริมหลักสูตร    การบริหารหลักสูตร  และการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
 
CI   2303 หลักการจัดการเรียนรู 3(3-0) 
  Principles of  Learning Management 
  ความหมายและความสําคัญของการจัดการเรียนรู  ระบบการเรียนรู กระบวน     
การจัดการเรียนรู  รูปแบบ  เทคนิค  และวิธีการจัดการเรียนรู   กิจกรรมการเรียนรู     การจัดบรรยากาศ    
การเรียนรู   ส่ือการเรียนรู  การวัดผลและประเมินผล   การวางแผนการจัดการเรียนรู  
 
ETI   2101 เทคโนโลยีการศึกษา 3(3-0) 
  Educational Technology 
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  ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ ประโยชน และพัฒนาการของเทคโนโลยี
การศึกษา   นวัตกรรมการศึกษา   กระบวนการสื่อความหมายและการเรียนรู   ส่ือการสอนประเภท
ตาง ๆ     การเลือก   การแสวงหา  การผลิต การใช  การพัฒนา และการเก็บรักษาสื่อการสอน การใช
แหลงทรัพยากรในทองถ่ินเพื่อการเรียนรู   การเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู 
แนวโนมของเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
ER   2104 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(3-0) 
  Principles of  Learning Measurement and Evaluation 

 ความหมายและบทบาทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู  พฤติกรรมการเรียนรู
ของผูเรียน   หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู   เครื่องมือท่ีใชในการวัดผล    
การเรียนรู   ฝกปฏิบัติการวางแผนการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง   การสรางเครื่องมือชนิด
ตาง ๆ  สถิติเบื้องตนในการวัดและประเมินผลการเรียนรู     การวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือ     
การแปลความหมายจากการวัดผลการเรียนรู      การวิเคราะหปญหาและการแกปญหา    การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูในโรงเรียน 
 
ER   3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) 
  Research for Teaching and Learning Development 
  ความหมายและลักษณะของการวิจัย  วิวัฒนาการของการแสวงหาความรู 
ประโยชนความสําคัญ  และประเภทของการวิจัย     ขั้นตอนการวิจัย     จรรยาบรรณของนักวิจัย   
ฝกปฏิบัติ    การวางแผนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยมุงเนนใหสามารถทําวิจัยใน      
ช้ันเรียน  การเขียนรายงานการวิจัย   การนําเสนอผลการวิจัย    การประเมินผลงานวิจัยและการนํา
ผลการวิจัยไปใชพัฒนาการเรียนการสอน 
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PG   1203 การประยุกตจิตวิทยาเพื่อการเรียนรู 3(3-0) 
  Applied Psychology for Learning  

 ธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา อิทธิพลของ
พันธุกรรมและสิ่งแวดลอมที่มีตอความแตกตางระหวางบุคคลในการเรียนรูของมนุษย    ทฤษฎี   
การเรียนรูและการประยุกตใช กระบวนการทางจิตวิทยาที่ทําใหเกิดการเรียนรู  ปจจัยที่สงผลตอ 
การเรียนรู      การจัดสภาพแวดลอมที่สนับสนุนให เกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ                  
และการปรับพฤติกรรมผูเรียน  
 
PG   3703 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน 3(3-0) 
  Activity Organization for Student Development 
  ความหมาย   หลักการ   ความสําคัญ   และจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรม                   
เพื่อพัฒนาผูเรียน  หลักการ  และรูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนและกิจกรรมนักเรียน     
ฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรม  และการประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน 
EA   3305 การประกันคณุภาพการศึกษา 2(2-0)  
  Educational Quality Assurance  

 ความหมาย ความสําคัญ  จุดมุงหมายและหลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ความเปนมาของการประกันคุณภาพการศึกษา  องคกร  สถาบัน  ดานการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา   ปจจัย  ตัวช้ีวัดของ
การกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา    บทบาทของครูกับการประกันคุณภาพการศึกษา   ปญหา
และแนวโนมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของไทย 
 
SPE   3601 การศึกษาแบบเรียนรวม 2(2-0) 
  Inclusive Education 
  ความหมาย  ปรัชญา หลักการ  ประเภท  ลักษณะ  และการเรียนรูของเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ  ความหมายและความมุงหมายของการศึกษาแบบเรียนรวม   การปรับเปลี่ยน
หลักสูตร  ส่ือและกระบวนการเรียนรูเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  เทคนิคการสอนและ    
การจัดการพฤติกรรมผูเรียนในชั้นเรียนรวม   ความรวมมือระหวางโรงเรียน  ผูปกครอง และชุมชน
ในการใหบริการสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
 
เลือก 
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FE   3203 การศึกษากับการพัฒนาประเทศ 2(2-0) 
  Education and  Development of the Country 
  ความสัมพันธ ระหว างการศึกษากับการพัฒนาประเทศ   การศึกษากับ                  
การเปลี่ยนแปลงของสังคม แนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ    สังคมและวัฒนธรรม 
การเมือง การปกครอง หลักการพัฒนาชุมชน การจัดโรงเรียนเพื่อพัฒนาชุมชน  ความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
 

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

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

  ศึกษาเกี่ ยวกับความหมายและความมุ งหมายของกิจกรรมรวมหลักสูตร  
ความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับกิจกรรมรวมหลักสูตร  ลักษณะของผูนําและผูตาม  ตามวิถีทาง
แหงประชาธิปไตย  หลักการจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร การจัดและการบริหารกิจกรรมรวมหลักสูตร  
การประเมินผลโครงการจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร 
 
CI   3210 การพัฒนาหลกัสูตรทองถิ่น            2(2-0) 
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  Curriculum Development for Local 
  ความรูทั่ วไปเกี่ ยวกับหลักสูตร   กระบวนการสรางและพัฒนาหลักสูตร              
การประเมินผลหลักสูตร   ความเปนมา    และความสําคัญของหลักสูตร       หลักการ    จุดหมาย   
โครงสรางของหลักสูตร   การจัดประสบการณและกิจกรรมที่สอดคลองกับหลักสูตร    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 
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  วิเคราะหคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูวิทยาศาสตร ทักษะสําคัญ และจําเปน
สําหรับครูวิทยาศาสตร   ความสําคัญของทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร     ฝกทักษะในการจัด
กิจกรรมโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กิจกรรมวิทยาศาสตรเชิงเทคโนโลยี   โครงงาน
วิทยาศาสตร    การออกแบบและการสรางสื่อการสอนวิทยาศาสตร     การจัดกิจกรรมคาย
วิทยาศาสตร การสรางขอสอบและการใชขอสอบ   ทักษะการใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน   ทักษะอื่น ๆ 
ที่จําเปน   การประเมินทักษะและแนวทางพัฒนาทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร 
 
ETI   1204 การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา 2(2-0) 
          Utilization of Mass Media in Education  
          ศึกษาความสําคัญของสื่อมวลชนที่มีตอการจัดการศึกษา หลักการและวิธีการใช
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ส่ิงพิมพ หนังสือพิมพ ภาพยนตร เครือขายขอมูลสากล และส่ือสาร
สารสนเทศในรูปแบบอื่นเพื่อการศึกษา การใชและเลือกรับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ      
การเรียนรู   การวิเคราะหขาวสารเพื่อการเรียนรู  
ETI 3301 การผลิตวัสดุกราฟก 3(2-2) 
          Production of Graphic Materials  
  ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ ทฤษฎีและหลักการออกแบบวัสดุกราฟก วัสดุ
อุปกรณ และเครื่องมือในการผลิตวัสดุกราฟก การประดษิฐตัวอักษร การสรางภาพ หลักการผลิต 
การใชและการเก็บรักษาวัสดุกราฟก  ฝกปฏิบัติการเขยีน การประดิษฐ การสรางภาพและอักษร          
เพื่อนํามาใชในการเรียนการสอน 
 
ETI   4101 การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล 2(2-0) 
          Telecommunications and Distance Learning  
  แนวคิดใหมในการจัดการศึกษาสําหรับมวลชน (Mass Education) การศึกษาตาม
อัธยาศัย การจัดการศึกษาโดยผานระบบสื่อทางไกลในรูปแบบตาง ๆ การใชเครือขายสากล 
(Internet) ในการสืบคน การติดตอส่ือสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนาเว็บไซดเพื่อ         
การเรียนการสอน การสงและการดาวนโหลดขอมูลเทคโนโลยีสําหรับการศึกษาทางไกล 
 
ER   4105 การวิเคราะหและประเมินโครงการทางการศึกษา 2(2-0) 
  Project Analysis and Project Evaluation in Education 
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  องคประกอบที่ สําคัญของโครงการและการเขียนโครงการทางการศึกษา           
วงจรการวางแผนโครงการ (Project Cycle) การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility 
Study)  รูปแบบและกระบวนการประเมินโครงการ  เทคนิคการควบคุม และการติดตามงานและ
โครงการ  
 
PG   2301 มนุษยสัมพันธสําหรับครู 2(2-0) 
  Human Relations for Teachers 
  ความหมาย และความสําคัญของมนุษยสัมพันธสําหรับครู  หลักการ  องคประกอบ  
กระบวนและเทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสรางมนุษย
สัมพันธในโรงเรียนและชุมชน  การประเมินมนุษยสัมพันธสําหรับครู  เนนการฝกปฏิบัติสราง
มนุษยสัมพันธ   เพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรูที่ดีและเสริมสรางสัมพันธภาพแหงการชวยเหลือ
นักเรียน 
 
 
PG   3101 ความคิดสรางสรรค                         2(2-0) 
  Creative Thinking 
  ความหมาย  ขอบขาย  ประเภท   ประโยชนของความคิดสรางสรรค      ลักษณะ
เด็กที่มีความคิดสรางสรรค เทคนิคและทักษะสําหรับครูในการพัฒนาความคิดสรางสรรค บทบาท
ของพอแมและครอบครัวกับการสงเสริมความคิดสรางสรรค      การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและ    
การประเมินความคิดสรางสรรค 
 
PG   3302 ทฤษฎีและปฏบิัติการทางจติวิทยาสังคม   2(2-0) 
  Theories and Practice in Social Psychology 
  ความหมาย    ความสําคัญ   ประโยชนของจิตวิทยาสังคม กลุมและกระบวน       
การกลุม  กระบวนการสังคมประกฤติ ปฏิบัติการทางจิตวิทยา บทบาท และการคลอยตาม                  
(เนนบทบาทของผูบริหาร ครู นักเรียน)   จิตวิทยาสําหรับการบริหารโรงเรียน การสื่อความหมาย
และการรับรูทางสังคม  เจตคติและการยอมรับนวัตกรรม  การสรางกําลังใจในการทํางานใหสําเร็จ   
แรงจูงใจในทางสังคม  การรวมมือ     การแขงขัน   การแกปญหาความขัดแยง   ความเปนผูนํา    
การนําความรูทางจิตวิทยาสังคมไปใชในการเรียนการสอน  
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PG   3501     จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน                     3(3-0) 
  Adolescence Guidance Psychology 
  วัยรุนและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุน พัฒนาการดานตาง ๆ ของวัยรุน    ปจจัยที่
สงผลตอพัฒนาการ   ปญหาเฉพาะวัย  บทบาทของครูกับการแนะแนวเด็กวัยรุนในโรงเรียน          
การจัดบริการแนะแนวเพื่อปองกัน    แกไขปญหา  และตอบสนองความตองการของวัยรุนดาน
การศึกษา  อาชีพ  สังคม สวนตัว แนวทางการพัฒนา    ความสามารถและศักยภาพของวัยรุนโดยใช
กระบวนการแนะแนว 

 
PG   3502      จิตวิทยาการแนะแนว                      2(2-0) 
  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   ทั้งที่เปนแบบทดสอบ
และไมใชแบบทดสอบ การปรับเครื่องมือที่เปนแบบทดสอบสําหรับนําออกใช การทดลองใช
เครื่องมือและเทคนิคการแนะแนวกับนักเรียน 
 
EA   1101  หลักการบริหารการศึกษา  2(2-0) 
  Principles of Educational Administration 
  ศึกษาความหมายการบริหารการศึกษา  แนวคิดและทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับ      
การบริหารการศึกษา  กระบวนการบริหารการศึกษา  ระบบบริหารการศึกษา  การจัดระบบภายใน
หนวยงานทางการศึกษา  มนุษยสัมพันธในการบริหาร ภาวะผูนํากับการบริหารการประชาสัมพันธ
หนวยงานทางการศึกษา   การนิเทศการศึกษา   การพัฒนาหลักสูตร  ปญหาตาง  ๆ และวิธีการ
แกปญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของไทย 
 
EA   1102  ภาวะผูนาํ               2(2-0)  
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  Leadership 
  ความหมายและความสําคัญของผูนํา     แบบของผูนํา     บทบาทหนาที่ของผูนํา
คุณลักษณะของผูนําที่ดี  การเสริมสรางภาวะผูนํา  จิตวิทยาผูนํา  การพัฒนาความสรางสรรค       
ของผูนํา  ผูนํากับการตัดสินใจ  ฝกทักษะการเปนผูนํา 
 
EA   2104  คุณธรรมสําหรับผูบริหาร   2(2-0) 
  Ethics for Administrators                
  ความหมายและความสําคัญของคุณธรรมสําหรับผูบริหาร  บทบาทหนาที่ 
คุณธรรมความรับผิดชอบ จรรยาบรรณและคุณธรรมสําหรับผูบริหาร ปญหาเกี่ยวกับคุณธรรมของ
ผูบริหาร  การสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมและคานิยมในการทํางาน  ผลการศึกษาเกี่ยวของกับ
คุณธรรมสําหรับผูบริหาร 
 
 
 
EA   3101  ธุรกิจการศึกษา 2(2-0) 
  Educational Business                   
  ศึกษาความหมาย   ขอบขาย   ประเภทและประโยชนของธุรกิจการศึกษา
วิวัฒนาการของธุรกิจการศึกษา     ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐกิจการศึกษา  การใชประโยชนจาก
สถิติทางการศึกษา  การระดมทรัพยากรมาใชในการจัดการศึกษา  ความสัมพันธระหวางการศึกษา
กับธุรกิจ  การบริหารและการจัดการทางธุรกิจศึกษาในโรงเรียน  ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา             
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 
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EC   1102 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเดก็ปฐมวัย 3(3-0) 
  Child Care and Child Development 
  ศึกษาถึงความสัมพันธของพอแม  สมาชิกในครอบครัว  และรูปแบบการอบรม
เล้ียงดูที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการเด็กปฐมวัย  หลักการและวิธีอบรม   การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงนิสัย   
และสงเสริมใหเด็กสามารถพัฒนาและปรับตนเองดวย      มีความเชื่อมั่นในการที่จะอยูรวมกับผูอ่ืนได 
 
EC   2101 การศึกษาปฐมวัย 2(2-0) 
  Pre-school  Education 
  ความหมาย จุดมุงหมาย และนโยบายของการอนุบาลศึกษา  แนวคิดและทฤษฎี
ของนักการศึกษาที่มีอิทธิพลตอการจัดการอนุบาลศึกษา     ประวัติความเปนมาของการอนุบาล
ศึกษาของตางประเทศ   ประวัติความเปนมาของการอนุบาล      การศึกษาไทยและรูปแบบ           
การจัดการอนุบาลไทย    หนวยงานที่จัดลักษณะการดําเนินงานและความเคลื่อนไหวทางการ
อนุบาลศึกษา      นวัตกรรมทางการอนุบาลศึกษาของไทยและตางประเทศ 
EC   3501 การแนะแนวผูปกครองเด็กปฐมวัย 2(2-0) 
  Parents  Guidance for Pre-school  Children 
  ความหมายและความสําคัญของการแนะแนว  ความสัมพันธระหวางการแนะแนว
กับการศึกษา  สภาพสังคมไทยกับความจําเปนตองมีการแนะแนวผูปกครอง  ธรรมชาติของ 
เด็กปฐมวัยตอบทบาทหนาที่ของผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาการทางกาย  อารมณ  สังคมและ
สติปญญา ความรวมมือ ประสานสัมพันธที่ดีระหวางบานกับโรงเรียน  ยุทธวิธีการจัดกิจกรรม 
แนะแนวผูปกครองเด็กปฐมวัยในเขตเมืองและชนบท 
 
EC   4501 การใหการศึกษาแกผูปกครองเด็กปฐมวัย 2(2-0) 
  Education for Parents of Pre-school Children 
  ความสําคัญของพอแม   ผูปกครองตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย   ความจําเปนที่จะตอง
ใหการศึกษาแกพอแม   หลักการและแนวคิดในการจัดการศึกษาแกพอแมและการใหความรวมมือ
กับองคกรในชุมชน  เพื่อประสานงานการใหความรูดานการพัฒนาเด็กแกพอแม 
 
3. กลุมวิชาปฏบิัติการและฝกประสบการณวิชาชพี    
GED  3801 การศึกษาและการมีสวนรวมในสถานศึกษา 1(60) 
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  Study   and  Participation   in  School 
  ศึกษา   สังเกตเกี่ยวกับธรรมชาติ   และพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน การบริหาร
จัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาโดยมีสวนรวมในสถานศึกษาอยางนอย           
2  สัปดาห 
 
CI   4637 วิธีสอนอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1 2(1-2) 
  Methods of Teaching Vocational Works and Technology 1 
                   ศึกษาหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในระดับชวง
ช้ันที่ 1 - 2  การวิเคราะหหลักสูตร     หลักการจัดประสบการณเพื่อใหเกิดการเรียนรู   การใช
ทรัพยากรในทองถ่ินใหเหมาะสมกับการจัดการเรียนรูรูปแบบตางๆ  ทักษะการผลิตและการใชส่ือ  
อุปกรณและเครื่องมือพื้นฐานในการจัดการเรียนรู   การทดลองสอนในชั้นเรียน 
 
 
 
CI   4638 วิธีสอนอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2 2(1-2) 
  Methods of Teaching Vocational Works and Technology 2 
                   ศึกษาหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในระดับชวง
ช้ันที่ 3 - 4  การวิเคราะหหลักสูตร     หลักการจัดประสบการณเพื่อใหเกิดการเรียนรู   การใช
ทรัพยากรในทองถ่ินใหเหมาะสมกับการจัดการเรียนรูรูปแบบตางๆ  ทักษะการผลิตและการใชส่ือ  
อุปกรณและเครื่องมือพื้นฐานในการจัดการเรียนรู   การทดลองสอนในชั้นเรียน 

 
CI   4801 การทดลองสอน  1    1(60) 
  Teaching Practice   1 
  วางแผนและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  วิเคราะห อภิปราย  แผนการจัดการ
เรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูของแตละสาขาวิชาในระดับชวงชั้นที่ 1 - 2        แลวนําไปทดลองใช
ในสถานศึกษาอยางนอย 2  สัปดาหและนํามาปรับปรุงแกไขภายใตการนิเทศของผูทรงคุณวุฒิดาน
วิชาชีพครู 
หมายเหต ุ 1.  สําหรับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยัใหใชคําอธิบายรายวิชาดังนี ้
    ฝกการสอนระดับการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบตาง ๆ  ทดลองสอนใน 

  ช้ันเรียนและแหลงฝกประสบการณ  ทดลองสอนระดับการศึกษาปฐมวัยของรัฐ 
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  หรือเอกชนที่จดัการศึกษาสําหรับเด็กกลุมอายุ 0 - 3 ป หรือ  3 - 6  ป 
  2.  สําหรับสาขาวิชาการประถมศึกษา ใหเนนรายวิชาเอกเลือกรายวิชาที่หนึ่ง 
  3.  สําหรับสาขาวิชาการศึกษาพิเศษใหทําการทดลองสอนในโรงเรียนที่มี    
    การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CI   4802 การทดลองสอน  2 1(60) 
  Teaching Practice 2 
  วางแผนและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  วิเคราะห  อภิปราย  แผนการจัดการ
เรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูของแตละสาขาวิชาในระดับชวงชั้นที่ 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 ใหทดลองสอนในชวงชั้นที่ 1 -  2 และ 

     เนนรายวิชาเอกเลือกรายวิชาที่สอง 
  3.  สําหรับสาขาวชิาการศกึษาพเิศษ ใหทดลองสอนในโรงเรียนการศกึษาพเิศษ 
 
GED  5801 การปฏิบตัิการวิชาชพีครู  1      5(450)                           
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   Teaching  Professional  Externship 1 
   ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตามชวงชั้นและสาขาวิชา บันทึกผลการปฏิบัติงานครู
ตามขอบขายของงานในสถานศึกษา  ฝกแกปญหา   ประเมินผล  และพัฒนาการเรียนการสอนของ
ตนเอง 
 
GED  5802 การปฏิบตัิการวิชาชพีครู  2              5(450)                           
  Teaching  Professional  Externship  2 
  ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตอเนื่องจากการปฏิบัติการวิชาชีพครู 1  นําปญหาหรือ
ความตองการในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนมาวางแผนและดําเนินการแกไขและการพัฒนา
อยางเปนระบบโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน   สรุป  และรายงานผลการปฏิบัติงานอยางเปน
ระบบ 
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