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1.  ชื่อหลักสูตร 
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 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Education Program in Thai 
 
2.  ชื่อปริญญา 
 ช่ือเต็ม : ครุศาสตรบัณฑิต  (ภาษาไทย) 
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1.  กลุมวิชาเอก 
บังคับ 

THAI  1102 การฟงและการพูดเพื่อผลสมัฤทธิ์  3(3-0) 
  Listening and Speaking for Achievement 

   ศึกษาทักษะการพูดการฟงในงานพิธีการและงานบันเทิงตางๆ  ฝกทักษะการฟง
แบบสรุปความ  วิเคราะห ตีความ ประเมินคาจากเรื่องตางๆ ฟงจากรายการวิทยุ โทรทัศนและจาก
วิทยากรบรรยาย  อภิปรายในโอกาสตางๆ ฝกการพูดแสดงความรูความคิดเห็น  ความรูสึก  การพูด
อธิบายชี้แนะการพูดประชาสัมพันธ  การพูดวิจารณ จากเรื่องที่ไดฟง  ฝกพูดในสถานการณตางๆ 
เนนการพูดในสถานการณจริง    ฝกปฏิบัติทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน        

THAI  1104 การอานการเขียนรอยแกว  3(2-2) 
   Reading and Writing Thai Prose 
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    ศึกษาหลักการและกระบวนการอานการเขยีนรอยแกว  ฝกอานงานเขยีนร อ ย แก ว
ประเภทตางๆ  ฝกอานในใจเพื่อสรุปความ  ตีความ  วิเคราะห สังเคราะหและประเมินคางานเขียน
รอยแกวประเภทตางๆ  ฝกเขียนรอยแกวประเภทตางๆ 

THAI  1204 หลักภาษาไทยสําหรับครู  3(3-0) 
   Principle of the Thai Language for Teachers  
   ความหมายและขอบขายของวิชาหลักภาษาไทยศึกษาลักษณะภาษาไทยในดาน
เสียง  คํา  ประโยค  ลักษณะของประโยค  การใชภาษา  คําราชาศัพทและคําสุภาพ  การใชภาษาให
ถูกตองตามความนิยมของสังคมไทย  หลักเกณฑการอานและการเขยีนภาษาไทย 
  
 
 

THAI  1401 พัฒนาการของวรรณคดไีทย  3(3-0) 
  Development of Thai Literature 
   ศึกษาพัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยถึงสมัยรัชกาลที่ 6  ดานรูปแบบ 
เนื้อหา แนวความคิด อารมณ จินตนาการ กลวิธีการประพันธ   ประเภทของวรรณคดีไทย ลักษณะเฉพาะ
ของวรรณคดี คุณคา โลกทัศน  ปรัชญา ความเชื่อ และคานิยม สภาพสังคมและการเมืองที่มีผลตอ
วรรณคดี แตละสมัย ศึกษาวิเคราะห สังเคราะหคุณคาของวรรณคดีไทย  บางเรื่องที่เหมาะสมตอการ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                           

THAI   2104 การอานการเขียนรอยกรอง  3(3-0) 
   Reading and Writing Thai Poetry 
   ศึกษาหลักการและกระบวนการอานและเขียนรอยกรองทุกชนิด  ฝกอานออกเสียงรอย
กรอง  ทั้งแบบปกติและแบบทํานองเสนาะตามฉันทลักษณและลีลาทวงทํานองรอยกรองแตละ
ประเภท  ฝกเขยีนรอยกรองทุกชนิดที่ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทยระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน                           
 
THAI  2107 การเขียนภาคนิพนธ 3(3-0) 
   Academic   Writing 
     ศึกษาหลักการเขียนภาคนิพนธสวนประกอบของภาคนิพนธ  กระบวน การเขียน 
ไดแก การเลือกเรื่อง  การวางโครงเรื่อง  การสํารวจและรวบรวมขอมูลการบันทึกขอมูล               
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การวิเคราะหขอมูล  การเขียนเรียบเรียงผลงาน  การเขียนอางอิง  การเขียนบรรณานุกรม  การเขียน
ภาคผนวก  การพิมพและการจัดทํารูปเลม 

THAI  2411 วรรณกรรมปจจุบันสําหรับครู  3(3-0) 
  Contemporary Literature for Teachers 
   ศึกษาวรรณกรรมไทยทั้งประเภทสารคดีและบันเทิงคดีโดยเนนลักษณะที่เปน
วรรณกรรมในทางวรรณศิลป  ความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับวิวัฒนาการของ
วรรณกรรม  บทบาทของวรรณกรรมในการเสริมสรางความเจริญงอกงามทางปญญาของบุคคลใน
สังคม ทฤษฎีการวิจารณวรรณกรรมฝกวิจารณวรรณกรรมทั้งรอยแกวและรอยกรอง การนําสาระ
คุณคาจากการศึกษารายวิชามาใชพัฒนาการเรียนการสอน  และสรางสรรควรรณกรรมใหม ๆ  
 
 
 

THAI  2412 ภูมิปญญาทองถิ่นดานภาษาและวรรณกรรมไทย  3(3-0) 
   Folk Wisdom 
   ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับคติชนวิทยา  วิธีศึกษาขอมูลทางคติชนวิทยา  ความหมาย
และประเภทของภูมิปญญาทองถ่ิน  ศึกษาภูมิปญญาทองถ่ินทุกประเภท   ศึกษาภูมิปญญาไทย
เปรียบเทียบกับภูมิปญญาทองถ่ินในดานคุณคาของการสรางสรรคพัฒนา  การวิเคราะหและสืบสาน
ภูมิปญญาทองถ่ินแลวนําเสนอผลงานอยางมีคุณคา  แนวคิดการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินสูภูมิปญญา
สากล  การเพิ่มมูลคาภูมิปญญาทองถ่ินอยางเปนรูปธรรมเนนการฝกปฏิบัติ  
 
THAI  2601 ภาษาศาสตรและการประยุกต 3 (3-0) 
  Linguistics  and  Application 
  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษาศาสตร  วิเคราะหโครงสรางของภาษาทั้งในดานระบบ
เสียง  ระบบพยางค  ระบบคํา  ระบบกลุมคํา  การประยุกตใชความรูทางภาษาศาสตรในดานตางๆ  
เชน  การเรียนการสอนภาษา  การแกปญหาการใชภาษาในสังคม  การเก็บขอมูลทางภาษา           
การวิเคราะหวิจัยทางภาษา 

THAI  3105  การสืบคนขอมูลภาษาไทยดวยเทคโนโลยสีมัยใหม  3(2-2) 
  Electronic Information Retrieval in Thai 
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   ความรูเกี่ยวกับการเก็บขอมูล  การใชโปรแกรมสําเร็จรูปจัดการฐานขอมูลจัดระบบ
การเก็บรักษาขอมูล  การปรับปรุงขอมูลในระบบการจัดเก็บรักษา การสรางฐานขอมูลภาษาไทย  
การบริการขอมูล  ปฏิบัติการจัดระบบการจัดเก็บรักษาขอมูล 
   
THAI  3106 การสรางบทเรียนภาษาไทย  3(3-0) 
   Developing Thai Textbooks and Teaching Materials 
  ศึกษาพัฒนาการของเอกสารประกอบหลักสูตรพอสังเขปศึกษาหนังสือเรียน
ภาษาไทยคูมือการสอนภาษาไทย   หนังสือเสริมประสบการณและหนังสืออานนอกเวลาตามรายชื่อ
ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  ดานเนื้อหา    กิจกรรมและแบบฝกหัด  ฝกวิเคราะหความคิดหลัก
และความคิดเสริมเพื่อเปน แนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมฝก
เขียนบทเรียนภาษาไทยสําหรับเด็กระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                    

 

THAI  4403 การวิจัยทางภาษาไทย  3(3-0) 
   Research in the Thai Language 
   วิธีและรูปแบบการวิจัยทางภาษาไทย   การเลือกหัวขอ   และการเขียนเคา
โครงการวิจัย การกําหนดวัตถุประสงคและกรอบความคิด  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแบบตางๆ  
การจําแนก  วิเคราะหและการตีความขอมูล  การเขียนรายงาน   การวิจัย  ฝกวิจัยทางภาษาไทย     
การนําผลการวิจัยไปประยุกตใช  
   
THAI  4901 สัมมนาทางภาษาและวรรณกรรมไทย 3(3-0) 
  Seminar  on  Thai Language  and  Literature 
  ศึกษากระบวนการสัมมนา  ปญหาภาษาและวรรณกรรมไทย  เลือกประเด็นปญหา
มาอภิปราย  และระดมความคิดเพื่อจัดเตรียมสัมมนาหาทางแกไข  การจัดสัมมนา  รายงานผล      
การสัมมนาและเผยแพร 
 
เลือก 
กลุมการใชภาษา 
THAI  1106 การอานที่มีประสิทธิภาพ 3(3-0) 
   Efficient Reading  
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    ศึกษาหลักการอานอยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการอาน  ทั้งการเขาใจศัพท   วลี  
โครงสรางและสํานวนภาษา การจับใจความ การตีความและการอานอยางมีวิจารณญาณ ฝกอานขาว 
วรรณกรรมชนิดตาง ๆ อยางกวางขวาง  และการนําสาระคุณคาที่ไดจากการอานไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอยางเหมาะสมกับสภาวะของแตละบุคคล                                

THAI  1103 หลักการอานการเขียนคําไทย  3(3-0) 
   Reading and Writing in the Thai Language 
  ศึกษาหลักเกณฑในการอานและเขียนคํา ฝกการอานและการเขียนสํารวจและ
รวบรวมคําที่มักเขียนหรืออานผิดเพี้ยนไปจากเกณฑเทาที่มีอยูในปจจุบันวิเคราะหและวิจัยขอมูลที่
ทําใหเกิดการอานและเขียนผิดเพี้ยนเปรียบเทียบคําที่อานและเขียนผิดกับคําที่อานและเขียนตาม
เกณฑ อภิปรายและสรุปผลเพื่อนําไปใชเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันและการนําไปเผยแพรกับ
บุคคลอื่นในสังคม  โดยวิธีการตางๆ  
 
THAI  1105 การเขียนท่ีมีประสิทธิภาพ 3(3-0) 
  Efficient Writing 
     ศึกษาหลักการเขียนที่มีประสิทธิภาพ  กระบวนการเขียน  รูปแบบงานเขียนแตละ
ประเภท ฝกเขียนบทความทางวิชาการ  หนังสือราชการ  สารคดี     บทความวิจารณ  โฆษณาและ
ประชาสัมพันธ  คําชี้แจงขอเท็จจริง  คํากลาวในโอกาสตางๆ  คําแนะนํา บทวิทยุโทรทัศนทาง
การศึกษา  
  
THAI  2105 การเขียนเพื่อจุดประสงคเฉพาะ 3(3-0) 
   Writing for Specific Purposes 
   ศึกษาหลักการและกระบวนการเขียนเพื่อจุดประสงคเฉพาะ ไดแก   การเขียนอธิบาย
กระบวนการทํางาน ความรูทั่วไปและความรูทางวิชาการ     การเขียนแผนงาน  โครงการ  การเขียน
รายงานชนิดตาง ๆ  การเขียนหนังสือราชการ  การเขียนแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ  การเขียนโนม
นาวใจ การเขียนขาว  โฆษณา ประชาสัมพันธ   เนนฝกปฏิบัติและประเมินผลงานเขียนตลอดภาคเรียน 

THAI  2102 คําและสํานวนไทย  3(3-0) 
   Words and Idioms in the Thai Language 
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   ศึกษาลักษณะและที่มาของถอยคํา  สํานวน  โวหาร  คําพังเพย  ภาษิต    ทําความ
เขาใจความหมายและวิเคราะหทรรศนะของคนในสังคมวัฒนธรรม     จากสํานวนไทยการนําไปใช
ส่ือสารไดถูกตองเหมาะสม  ตลอดจนสรางสรรค  ถอยคําสํานวนใหมๆ ขึ้นใช  
 
THAI  2208 ภาษาไทยธุรกิจ 3(3-0) 
  Business Thai 
  การใชภาษา  สํานวน  ที่เหมาะสมในการติดตอสื่อสารทางธุรกิจตามกาลเทศะ
บุคคลและเครื่องมือส่ือสาร การพูดทางโทรศัพท  การสัมภาษณ  การประชุมแถลงขาว การพูดชี้แจง
ขอเท็จจริง  การเขียนบันทึกติดตอ  การเขียนจดหมายทางธุรกิจ   การเขียนขาวแจก    การเขียนขอความ
โฆษณาและประชาสัมพันธ  การเขียนและอานเอกสารเผยแพรทางธุรกิจ 
 
 
 
 
THAI  2109 การเขียนสารคด ี 3(3-0) 
  Non – Fiction   Writing 
  ศึกษาความหมาย  ลักษณะ  ความสําคัญ    ประวัติและที่มาของสารคดี   ศึกษา
กระบวนการและกลวิธีการเขียนสารคดีประเภทตาง ๆ   ฝกเขียนสารคดีประเภทตางๆ อยาง
สรางสรรค  เพื่อนําสารคดีที่สรางสรรคขึ้นไปเผยแพร 
 
THAI  2106 การอานเพื่อพฒันาชีวิต 3(3-0) 
  Reading for Life  Development  
  ศึกษากระบวนการอาน  ความสําคัญของการอานในฐานะเปนเครื่องมือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม  ศึกษาหลักการและเทคนิคการอานงานเขียน  แตละประเภท  ฝกการอาน
เพื่อสรุปความ  วิเคราะห  ตีความและวิจารณงานเขียน       แลวนําสาระที่ไดจากการอานมา
สรางสรรคช้ินงานที่มีคุณคาตอชีวิตและสังคม   
 
THAI  2108 การอานตีความสําหรับครู 3(3-0) 
  Interpretation Reading for Teachers 
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  ศึกษาความหมาย   หลักการและกระบวนการอานเพื่อตคีวาม    ฝกอานวรรณกรรม
ทั้งรอยแกวและรอยกรองโดยพิจารณาบริบทของบทอาน จุดประสงคของผูประพันธ ความคิดหลัก  
ความคิดแทรก  ความหมายตรง  ความหมายโดยนยัและน้ําเสียงของบทอาน  แลวนําแกนขององค
ความรูที่ตีความไดมาวางแผนเลือกสรรไปใชประโยชนตอชีวิตจริง 
 
THAI  3104 ความคิดและการเขียนเชิงสรางสรรคทางภาษาไทย 3(3-0) 
  Creative Thinking and Writing in the Thai Language 
   ศึกษาความหมายและกระบวนการคิดเชิงสรางสรรค  ศิลปะการใชถอยคําสํ านวน
โวหารเรื่องราว  และรูปแบบที่แสดงออกใหเห็นถึงความคิดสรางสรรค       ทั้งการพูดและการเขียน
สํารวจการแสดงความคิดสรางสรรคทางภาษาจากวรรณกรรมและสื่อมวลชนตางๆ  ฝกทําโครงงาน
สรางสรรคทางภาษาไทย รวมถึงวิธีการสงเสริมใหเยาวชนและบุคคลในชาติมีความคิดสรางสรรค
ทางภาษา  
 
 
 
THAI  4101 การใชเทคโนโลยีสมัยใหมชวยสอนภาษาไทย 3(2-2) 
  Electronic Information Retrieval for Teaching Thai 
  ศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการนําเสนอสารภาษาไทย   การเขียนบทเรียน
สําเร็จรูปสอนภาษาไทยฝกปฏิบัติสรางสื่อประสมเพื่อสอนภาษาไทย  ทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป
ดวยคอมพิวเตอร  การประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไขกลุมหลักภาษา 
 
กลุมหลักภาษา 
THAI  1206 พัฒนาการของภาษาไทย 3(3-0) 
  The Development of the Thai Language 
  ศึกษาพัฒนาการของภาษาไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยถึงปจจุบันความสัมพันธของ
พัฒนาการทางภาษาไทยกับพัฒนาการของสังคมศึกษา  พัฒนาการดานนโยบายรัฐเกี่ยวกับ
การศึกษา  การทํานุบํารุงภาษาไทย  ปญหา  และแนวทาง     การแกไขในการอนุรักษภาษาไทย
หนาที่บทบาทที่เหมาะสมของผูใชภาษาไทยตอการทํานุบํารุงภาษาไทย 
 
THAI  1205 อักษรไทย 3(3-0) 
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  The Thai Alphabet 
  ศึกษาที่มาของตัวอักษรไทย  วิวัฒนาการของตัวอักษรและอักขรวิธีไทย   ตั้งแต
สมัยพอขุนรามคําแหงจนถึงปจจุบัน  ศึกษาลักษณะอักษรและอักขรวิธีไทยในทองถ่ินโดย  
เปรียบเทียบกับอักษรและอักขรวิธีไทยในปจจุบัน  ฝกอานเอกสารไทยโบราณของทองถ่ินตาม
ความสนใจ 
 
THAI  3210 ความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0) 
  Relationship between Language and Culture   
  ศึกษาการใชภาษาที่สัมพันธกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต  ทั้งในดานการสื่อสารที่
เหมาะสมกับกาลเทศะ  บุคคล  สถานการณ  ศึกษาสุนทรียภาพ    ความคิดสรางสรรควิเคราะห
ความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมทุกสาขา        รวมทั้งวัฒนธรรมตางชาติโดยศึกษาจาก
วรรณกรรมทองถ่ิน  วรรณคดี  วรรณกรรมปจจุบัน  ทั้งสื่อส่ิงพิมพและสื่อ  อิเล็กทรอนิกส  โดยเนน
อินเทอรเน็ต เนนศึกษาบทบาทของครูในการสงเสริมใหผูเรียนเห็นความสําคัญของภาษาไทยใน
การสืบทอดวัฒนธรรมไทย   ฝกและพัฒนาทักษะการใช ภาษาที่มีใชในอดีตทุกระดับ                     
เนนการนํามาใชไดอยางมีวิจารณญาณ  เหมาะสมกับวัฒนธรรม  สามารถสรางสรรคงานใหมได 
กลุมภาษาศาสตร 
THAI  2303 ภาษาศาสตรสาํหรับครูสอนภาษาไทย 3(3-0) 
   Linguistics for Thai Language Teachers 
   ศึกษาความหมาย  ความเปนมาและขอบขายของวิชาภาษาศาสตร  ศึกษาระบบเสียง  
ระบบคํา  และระบบกลุมคํา  การวิเคราะหภาษาตามวิธีการ  ทางภาษาศาสตร การประยุกตใชความรูและ
วิธีการทางภาษาศาสตรในการเรียนการสอนภาษาไทย 

THAI 3301 ภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา  3(3-0) 
   Sociological   Aspects of the Thai Language 
     ศึกษาความสัมพันธระหวางภาษาไทยกับสังคม   วิเคราะหการใชภาษาที่สัมพันธ
กับกาลเทศะและบุคคล  การใชภาษาในอาชีพและสังคมที่แตกตางกนั   ศึกษาสังเกตพัฒนาการและ
ความเปลี่ยนแปลงของภาษาถิ่นหนึ่งไปสูภาษาถิ่นหนึ่งในสถานการณตางๆ   ฝกเก็บขอมูลและ
วิเคราะหภาษาถิ่นในดานคํา    ประโยคและความหมายที่มีอิทธิพลตอการใชภาษาในปจจุบัน  และ
นําเสนอผลการวิเคราะหเพื่อเผยแพรสูสาธารณะ 

THAI  3302 ภาษาถิ่น  3(3-0) 
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  Dialectology 
   ศึกษาคําจํากัดความของคําวาภาษาถิ่น  ศึกษาภาษาถิ่นตระกูลไทยที่พบในประเทศ
ไทย  ศึกษาวิเคราะหภาษาถิ่น  ระบบเสียง  ระบบคํา  ระบบกลุมคํา    การกลายเสียง  การกลาย
ความหมาย  การยืมคํา  การเปลี่ยนแปลงรูปคําของ     ภาษาถิ่น  ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน   ฝกเก็บ
ขอมูลและวิเคราะหภาษาถิ่นเพื่อแกไขปญหาในการสื่อสาร  การประยุกตใชความรูวิชาภาษาถิ่นใน
การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
  
กลุมวรรณกรรมและวรรณคด ี
THAI 2410 วรรณคดีและวรรณกรรมวิจารณ 3(3-0) 
   Literary Criticism 
    ศึกษาทฤษฎีการวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรม  บทวิจารณวรรณกรรมเรื่องตาง ๆ  
ทั้งในอดีตและปจจุบัน  วิเคราะหสังเคราะหแนวคิดการวิจารณฝกเขียนบทวิจารณวรรณคดีและ
วรรณกรรม  ทั้งประเภทรอยแกวและรอยกรอง  

 

THAI  2413 นันทนาการทางภาษาและวรรณกรรมไทย  3(3-0) 
   Thai Language and Literature for Recreation 
  ศึกษาและสํารวจเพลงไทย  และการละเลนประกอบบทเรียนทั้งที่มีในสังคมทั่วไป
และทองถ่ิน  ประวัติความเปนมา  รูปแบบ  วรรณศิลป  ทํานองเพลงสาระทางภาษาความสอดคลอง
กับหลักสูตร  ฝกแตงและใชเพลงประกอบการสอนภาษาไทย 
 
THAI  2414 วรรณคดีเอกของไทย 3(3-0) 
   Prominent Thai Literature  
   ศึกษาลักษณะของวรรณคดีสําคัญของแตละยุคทั้งรอยแกวและรอยกรองในแง
ประวัติ  กลวิธีการแตง  คุณคาและอิทธิพลที่มีตอการสรางสรรคงานของนักเขียนรุนหลัง  ศึกษา
วรรณคดีที่ไดยกยองในรูปแบบตางๆ  จากอดีตสูปจจุบัน   เนนการศึกษาวรรณคดีเพื่อความซาบซึ้ง
ในคุณคาดานตางๆ และเพื่อประโยชนในการสอนวิชาภาษาไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน         
การประยุกตสาระคุณคาวรรณคดีเอกของไทยเพื่อการเผยแพรยกยองในรูปแบบตาง ๆ   
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THAI  3412 การสรางหนงัสือสําหรับเด็ก  3(3-0) 
  Writing for Children’s Books 
   ศึกษาความหมาย  จุดประสงค  ลักษณะ  คุณคา  ประเภทและพัฒนาการของ
หนังสือสําหรับเด็ก  หลักการสรางหนังสือสําหรับเด็ก การนําความรู  ภูมิปญญาทองถ่ินมา
ประยุกตใชในการสราง  โดยพิจารณาดานจิตวิทยาการเรียนรู  ขั้นตอนการสรางหนังสือสําหรับเด็ก  
เทคนิคการเลือกเรื่อง การสอดแทรกคุณธรรมหรือแนวคิด การกําหนดภาพประกอบ การเลือกขนาด
อักษร  และการจัดรูปเลม  สํารวจหนังสือนิตยสารสําหรับเด็กตามแหลงเรียนรูตาง ๆ  ฝกวิเคราะห
และประเมินคาหนังสือสําหรับเด็ก   ฝกทําหนังสือและนิตยสารสําหรับเด็ก   

THAI  3413 อิทธิพลของวรรณกรรมตางประเทศตอวรรณกรรมไทย  3(3-0) 
  Influence of Foreign Literature in Thai Literature 
  ศึกษาอิทธิพลของวรรณคดแีละวรรณกรรมตางประเทศทั้งชาติตะวนัตกแ ล ะ ช า ติ
ตะวนัออกที่มตีอวรรณกรรมไทย  ศึกษาลักษณะและรูปแบบ  วิเคราะหค ว า ม เ ข า ใ จ วั ฒ น ธ ร ร ม  
ปรัชญาและแกนแทของวรรณคดีและวรรณกรรมต า งประ เทศที่ ผสมผสานในวรรณคดีและ
วรรณกรรมไทย 
 
 
2.  กลุมวิชาพืน้ฐานวชิาชพี 
กลุมวิชาชีพครู 
บังคับ 
FE   1106 ความเปนคร ู 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 
ประเภทของแหลงการเรียนรูที่สําคัญในทองถ่ิน โครงสรางพื้นฐานเพื่อการเรียนรูองคความรูและ
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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    
การเรยีนรู   ส่ือการเรียนรู  การวัดผลและประเมินผล   การวางแผนการจัดการเรียนรู  
 
ETI   2101 เทคโนโลยีการศึกษา 3(3-0) 
  Educational Technology 
  ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ ประโยชน และพัฒนาการของเทคโนโลยี
การศึกษา   นวัตกรรมการศึกษา   กระบวนการสื่อความหมายและการเรียนรู   ส่ือการสอนประเภท
ตาง ๆ     การเลือก   การแสวงหา  การผลิต การใช  การพัฒนา และการเก็บรักษาสื่อการสอน การใช
แหลงทรัพยากรในทองถ่ินเพื่อการเรียนรู   การเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู 
แนวโนมของเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต 
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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 
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 
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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 
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 
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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) 
  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
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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    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
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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 
  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
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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  
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 
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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)  
  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 
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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 
 
 
EA   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           
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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) 
  Study   and  Participation   in  School 
  ศึกษา   สังเกตเกี่ยวกับธรรมชาติ   และพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน การบริหาร
จัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาโดยมีสวนรวมในสถานศึกษาอยางนอย           
2  สัปดาห 

 
CI  4607 วิธีสอนภาษาไทย  1 2(1-2) 

Methods   of  Teaching  Thai  Language  1  
  ศึกษาหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรภาษาไทยในระดับชวงชั้นที่ 1 – 2   การวิเคราะห
หลักสูตร  หลักการจัดประสบการณเพื่อใหเกิดการเรียนรู การใชทรัพยากรในทองถ่ินใหเหมาะสม
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กับการจัดการเรียนรูรูปแบบตาง ๆ  ทักษะการผลิตและการใชส่ือ  อุปกรณและเครื่องมือพ้ืนฐานใน
การจัดการเรียนรู    การทดลองสอนในชั้นเรียน 
 
CI  4608 วิธีสอนภาษาไทย  2  2(1-2)  
 Methods  of   Teaching  Thai  Language  2 
  ศึกษาหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรภาษาไทยในระดับชวงชั้นที่ 3 – 4    การวิเคราะห
หลักสูตร  หลักการจัดประสบการณเพื่อใหเกิดการเรียนรู   การใชทรัพยากรในทองถ่ินใหเหมาะสม
กับการจัดการเรียนรูรูปแบบตาง ๆ  ทักษะการผลิตและการใชส่ือ  อุปกรณและเครื่องมือพ้ืนฐานใน
การจัดการเรียนรู      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 
  หรือเอกชนที่จดัการศึกษาสําหรับเด็กกลุมอายุ 0 - 3 ป หรือ  3 - 6  ป 

  2.  สําหรับสาขาวิชาการประถมศึกษา ใหเนนรายวิชาเอกเลือกรายวิชาที่หนึ่ง 
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  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)                           
   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
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อยางเปนระบบโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน   สรุป  และรายงานผลการปฏิบัติงานอยางเปน
ระบบ 
 
 
 
 


	     ศึกษาหลักการเขียนภาคนิพนธ์ส่วนประกอบของภาคนิพนธ์  กระบวน การเขียน ได้แก่ การเลือกเรื่อง  การวางโครงเรื่อง  การสำรวจและรวบรวมข้อมูลการบันทึกข้อมูล               การวิเคราะห์ข้อมูล  การเขียนเรียบเรียงผลงาน  การเขียนอ้างอิง  การเขียนบรรณานุกรม  การเขียนภาคผนวก  การพิมพ์และการจัดทำรูปเล่ม 
	THAI  2411 วรรณกรรมปัจจุบันสำหรับครู  3(3-0) 
	   Reading and Writing in the Thai Language 
	   Sociological   Aspects of the Thai Language 
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