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1. กลุมวิชาเอก
บังคับ
CI 1216 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
2(2-0)
School Curriculum Development
ศึกษาความหมายและความมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษา หลักการ จุดหมาย
และโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 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 การติดตอสื่อสารโดยใชเทคโนโลยี การจัดเก็บเอกสาร
การใชเครื่องใชสํานัก งาน การซื้อขายสิน คาและบริก าร ไดแก การซื้อตรง และการขายตรง
การรักษาและคุมครองสิทธิผูบริโภค ฝกปฏิบัติการจัดทํางบประมาณและการทําบัญชีเบื้องตนและ
เนื้อหางานธุรกิจในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 1 – 2

CI

3209 การวิเคราะหหนังสือเรียนและการสรางหนังสือเสริมประสบการณ
ในชั้นประถมศึกษา
2(2-0)
Analysis of Texts and Writing for Elementary School Children
ศึก ษาความหมาย ความสําคัญ และประเภทของหนัง สือ ที่ใ ชใ นโรงเรีย น
การสํารวจหนังสือที่ใชในโรงเรียนสําหรับ 8 กลุมสาระการเรียนรู หลักการและเทคนิคการใช
หนังสือเรียนประกอบการจัด กิจ กรรมการเรีย นรู ลัก ษณะของหนังสือเรีย นที่ดี การวิเคราะห
และประเมิน หนัง สือเรีย น ความรูเ บื้องตน เกี่ย วกับ การจัด ทําหนังสือ ฝก การจัด ทําหนังสือ
เสริมประสบการณและนําไปทดลองใชกับนักเรียน
2(2-0)
3401 การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุในโรงเรียนประถมศึกษา
Executive Fiscal and Commodity Administration in Elementary School
ศึก ษาความหมาย ความสําคัญ และขอบขายของงานธุรการ การเงินและพัสดุ
แนวคิด และหลักการเกี่ย วกับการบริหารงานธุรการ การเงิน และพัสดุ ระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ย วกับงานธุรการ การเงิน และพัส ดุ ฝก ปฏิบัติก ารออกหนัง สือ ราชการ งานสารบรรณ
การจัด สรรงบประมาณ การตั้ง ฎีก าเบิก จา ยเกี่ย วกับ การเงิน และการจัด ทํา บัญ ชีพัส ดุ
ครุภัณ ฑข องโรงเรียนประถมศึกษา

CI
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CI

4401 การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนประถมศึกษาและชุมชน
2(2-0)
Elementary School and Community Relationship
ศึกษาบทบาท และความสําคัญของชุมชนที่มีตอโรงเรียนประถมศึกษา การนํา
ทรัพยากรในชุมชนมาใชใ นการจัดการศึกษา บทบาทของบุค ลากรในชุมชนในฐานะกรรมการ
ฝายตาง ๆ ของโรงเรียน บทบาทของครูและผูบริหารโรงเรียนในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เทคนิค และวิธีก ารสรางความสัมพัน ธร ะหวางโรงเรียนประถมศึก ษาและชุมชน
การจัดโรงเรียนเพื่อเปนศูนยกลางในการพัฒนาชุมชน
PG

4403 การปกครองชั้นเรียนและการปรับพฤติกรรมนักเรียน
2(2-0)
Classroom Management and Behavior Modification
ศึกษาพัฒนาการและบุคลิกภาพของเด็กระดับประถมศึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพ
การสรางพฤติกรรมที่พึงประสงคและลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค การพัฒนาวินัยในชั้นเรียน
การจัดกิจกรรมที่สงเสริมประชาธิปไตยและการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู
EC 3702 การจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนประถมศึกษา
2(2-0)
Pre-School Education in Elementary School
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และจุดมุงหมายของการอนุบาลศึก ษา ประวัติ
ความเปน มาของการอนุ บาลศึก ษาในประเทศไทย หลัก การ จุ ด หมาย คุณ ลั ก ษณะตามวั ย
และโครงสร า งของหลัก สูต รการศึก ษาปฐมวัย ที ่ใ ชอ ยู ใ นปจ จุบ ัน การจัด ประสบการณ
และกิจกรรมประจําวัน การประเมินพัฒนาการและการจัดสภาพแวดลอมสําหรับเด็ก ปฐมวัย
การเชื่อมตอระหวางการศึกษาปฐมวัยและชั้น ประถมศึก ษาปที่ 1 การจัด การและบริหารงาน
ศูนยเด็กกอนวัยเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
PE

4118 พลศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา
2(1-2)
Physical Education for Elementary School Teachers
ศึกษาความหมายและประวัติความเปนมาของพลศึกษา การเคลื่อนไหว การจัด
โปรแกรมการบริหารกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย เกมเบ็ดเตล็ด กิจ กรรมเขาจังหวะ
ฝกการเลนกีฬาไทย กีฬาสากล และกรีฑาสําหรับนักเรียนประถมศึกษา ปลูกฝงความมีน้ําใจเปน
นัก กีฬ า รู แพ รูช นะ เคารพความแตกต างระหว างบุค คลที่ สอดคลอ งกั บหลัก สูต รการศึก ษา
ขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 1 - 2
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THAI 1204

หลักภาษาไทยสําหรับครู
3(3-0)
Principle of the Thai Language for Teachers
ความหมายและขอบขายของวิชาหลักภาษาไทยศึกษาลักษณะภาษาไทยในดาน
เสียง คํา ประโยค ลักษณะของประโยค การใชภาษา คําราชาศัพทและคําสุภาพ การใชภาษาให
ถูกตองตามความนิยมของสังคมไทย หลักเกณฑการอานและการเขียนภาษาไทย
ENG 3503 ภาษาอังกฤษสําหรับครูประถมศึกษา
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
ศึก ษาความหมาย และความสําคัญของทัศนศิลป พัฒนาการทางทัศนศิลปข อง
เด็กไทยวัยประถมศึกษา หลัก การจัดองคประกอบทางทัศนศิลป ฝกการเขียนภาพและระบายสี
การพิ ม พ ภ าพ ภาพปะติ ด การป น และแกะสลั ก งานสาน ถั ก และทอ งานสร า งสรรค แ ละ
งานประดิษฐและงานทัศนศิลปที่สอดคลองหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 1 - 2

2(1-2)
2606 นาฏศิลปสําหรับครูประถมศึกษา
Drama for Elementary School Teachers
ศึกษาความหมาย และความสําคัญของนาฏศิลป ประเภทของนาฏศิลป นาฏยศัพท
การละครสําหรับเด็ก ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับนาฏศิลปไทย การละเลนพื้นเมือง และนาฏศิลปของชาติ
ใกลเคียง ที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 1 - 2
DM

MUS 2127 ดนตรีสําหรับครูประถมศึกษา
Music for Elementary School Teachers

2(1-2)
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ศึกษาความหมาย และความสําคัญของดนตรี แนวคิดและทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับ
ดนตรี บทเพลงบรรเลงและบทเพลงขับรอง การจัดกิจกรรมทางดนตรีที่สอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 1-2 ฝกปฏิบัติการเลนเครื่องดนตรีและการขับรองบทเพลง
GSOC 2201 สังคมศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา
3(3-0)
Social Study for Elementary School Teachers
ศึกษาความหมายและความสําคัญของสังคมศึกษา ประวัติและความสําคัญของ
พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ระบบการเมืองการปกครองของประทศ การปฏิบัติตามหนาที่ของ
การเปนพลเมืองดี หลักการบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค ระบบและสถาบัน
ทางเศรษฐกิจ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร ประวัติความเปนมาของชนชาติไทย ลักษณะ
ทางกายภาพของโลก ความสัมพัน ธข องสรรพสิ่งในระบบธรรมชาติ การปฏิสัมพัน ธระหวาง
มนุษยกับสภาพแวดลอม และสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 1 - 2

GSC 3101 วิทยาศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา
3(2-2)
Science for Elementary School Teachers
ศึกษาสาร และสมบัติสาร น้ําและสมบัติของน้ํา วัฏจักรของน้ํา อากาศและสมบัติ
ของอากาศ เครื่องมือที่ใชวัดสวนประกอบของดิน หิน แร สมบัติและประโยชนของดิน หิน แร
สารเคมีในชีวิตประจําวัน วิธีใชและผลกระทบจากการใชสารเคมีตอสิ่งแวดลอม ความรอนและ
เครื่องใชที่ใหความรอน แสงและการมองเห็น เสียงและการไดยิน เครื่องใชไฟฟาในบาน แรงและ
การเคลื่อนที่ เครื่องผอนแรง ระบบสุริยะจักรวาล ดาราศาสตร และอวกาศชีวิตกับสิ่งแวดลอม
และระบบนิเวศน สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต มนุษยและการดํารงชีวิต และสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 1- 2
2(2-0)
HSC 3332 สุขศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา
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
การปองกัน โรค การใช ยาและการดู แลตนเองเบื้องตน เมื่อเจ็บป ว ยที่ สอดคลอ งกับ หลัก สูต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 1 - 2
MATH 1609 คณิตศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา
3(3-0)
Mathematics for Elementary School Teachers
ศึกษาระบบคณิตศาสตร ตรรกศาสตรเบื้องตน เซตเบื้องตน ระบบเลขฐาน แนวคิด
ทางคณิตศาสตรตามสาระการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 1 - 2
COM 3621 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครูประถมศึกษา
2(2-0)
Information Technology for Elementary School Teachers
ศึ ก ษาความหมาย ความสํ า คั ญ และขอบข า ยของเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ความสําคัญ ของขอมูลและแหลงขอมูล การรวบรวมขอมูล การจัด เก็บขอมูลและการนําเสนอ
ขอมูลในรูปแบบที่เหมาะสม อุปกรณพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝกการนําคอมพิวเตอรไป
ประยุกตใชงานดานการสอน การวัดผลประเมินผลการเรีย น และการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
การสรางบทเรียนบนเครือขายอิน เตอรเน็ต ที่สอดคลองกับเทคโนโลยีสารสนเทศในหลัก สูต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 1 - 2
HOME 2401 งานบานสําหรับครูประถมศึกษา
2(1-2)
House Work for Elementary School Teachers
ศึกษาอาหารและโภชนาการสําหรับครอบครัว การเลือกซื้ออาหาร การเตรีย ม
การปรุงและการจัดอาหาร สุขาภิบาลอาหาร เสื้อผาและเครื่องแตงกายของเด็ก การตัดเย็บอยางงาย ๆ
ดวยมือและจักร การซอมแซม การดูแลและรักษาเครื่องแตงกาย การจัดการเกี่ยวกับรายรับ รายจาย
และทรัพยากรของครอบครัว เครื่องมือและเครื่องใชที่อํานวยความสะดวกภายในบาน การดูแลและ
เก็บรักษา การจัดตกแตงภายในบานและบริเวณบาน ปญหาและความเปนอยูของครอบครัวไทย
ปจ จุบั น การเปลี่ย นแปลงตาง ๆ ที่เ ปน ปญ หาต อการดําเนิ น ชีวิต ประจําวัน ความสัมพั น ธใ น
ครอบครัวที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 1 - 2
GAG 1401 งานเกษตรสําหรับครูประถมศึกษา
Agriculture for Elementary School Teachers

2(1-2)
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ศึกษาความหมายและความสําคัญของการเกษตร สถิติและขอมูลเกี่ยวกับผลผลิต
ทางการเกษตร เกษตรทฤษฎี ใ หม หลั ก การปลู ก พื ช หลั ก การเลี้ ย งสั ต ว การขยายพั น ธุ พื ช
หลักเศรษฐกิจการเกษตร การปฏิรูปที่ดิน เพื่อการเกษตรในประเทศไทย หลักการถนอมผลิตผล
การเกษตรที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 1 - 2 ฝกปฏิบัติปลูกพืชโดยใช
ดินและไมใชดิน ฝกการใชเครื่องมือการเกษตร
GIT 3201 งานประดิษฐและงานชางสําหรับครูประถมศึกษา
2(1-2)
Vocational Tasks for Elementary School Teachers
ศึกษาการอานและเขียนแบบอยางงาย เครื่องมือและหลักการใชเครื่องมือที่จําเปน
สําหรับงานประดิษ ฐและงานชาง หลัก ความปลอดภัย การอนุรัก ษพลังงานและสิ่งแวดลอ ม
การวางแผนการผลิต การตรวจสอบคุณ ภาพและบรรจุภ ัณ ฑ ฝก ปฏิบัติง านประดิษ ฐแ ละ
งานชางเบื้องตน ที่สอดคลองกับในหลัก สูต รการศึก ษาขั้น พื้น ฐานชว งชั้น ที่ 1 - 2

เลือก
กลุมยอยที่ 1 ภาษาไทย
THAI 1101 หลักภาษาไทย
3(3-0)
Principles of Thai Language
ศึก ษาความหมายและขอบขายของหลักภาษาไทย ศึกษาลักษณะภาษาไทยใน
ดานเสีย ง พยางค คํา วลี ประโยค ลัก ษณะประโยค หลั ก เกณฑก ารอาน การเขีย นคําไทย
คําราชาศัพท คําสุภ าพ หลัก การนําความรูหลัก ภาษาไทยไปใชภ าษาใหถูก ตอง เหมาะสมกับ
สังคมไทย ศึกษา สํารวจ วิเคราะหการใชภาษาที่ปรากฏ แลววิพากษ เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ
THAI 1104

การอานการเขียนรอยแกว
3(2-2)
Reading and Writing Thai Prose
ศึกษาหลักการและกระบวนการอานการเขียนรอยแกว ฝกอานงานเขียนร อย แก ว
ประเภทตางๆ ฝกอานในใจเพื่อสรุปความ ตีความ วิเคราะห สังเคราะหและประเมินคางานเขียน
รอยแกวประเภทตางๆ ฝกเขียนรอยแกวประเภทตางๆ
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THAI 1401 พัฒนาการของวรรณคดีไทย
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 ทั้งแบบปกติและแบบทํานองเสนาะตามฉัน ทลักษณและลีลาท วงทํานองรอยกรองแตละ
ประเภท ฝกเขียนรอยกรองทุกชนิดที่ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทยระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

THAI 2107 การเขียนภาคนิพนธ
3(3-0)
Academic Writing
ศึกษาหลักการเขียนภาคนิพนธสวนประกอบของภาคนิพนธ กระบวน การเขียน
ไดแ ก การเลือ กเรื่อ ง การวางโครงเรื่อ ง การสํ ารวจและรวบรวมขอ มูล การบั น ทึ ก ข อมู ล
การวิเคราะหขอมูล การเขียนเรียบเรียงผลงาน การเขียนอางอิง การเขียนบรรณานุกรม การเขียน
ภาคผนวก การพิมพและการจัดทํารูปเลม
THAI 2412

ภูมิปญญาทองถิ่นดานภาษาและวรรณกรรมไทย
3(3-0)
Folk Wisdom
ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับคติชนวิทยา วิธีศึกษาขอมูลทางคติชนวิทยา ความหมาย
และประเภทของภูมิปญญาทองถิ่น ศึก ษาภูมิปญญาทองถิ่น ทุก ประเภท ศึกษาภูมิปญญาไทย
เปรียบเทียบกับภูมิปญญาทองถิ่นในดานคุณคาของการสรางสรรคพัฒนา การวิเคราะหและสืบสาน
ภูมิปญญาทองถิ่นแลวนําเสนอผลงานอยางมีคุณคา แนวคิดการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นสูภูมิปญญา
สากล การเพิ่มมูลคาภูมิปญญาทองถิ่นอยางเปนรูปธรรมเนนการฝกปฏิบัติ
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THAI 2601 ภาษาศาสตรและการประยุกต
3 (3-0)
Linguistics and Application
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษาศาสตร วิเคราะหโครงสรางของภาษาทั้งในดานระบบ
เสียง ระบบพยางค ระบบคํา ระบบกลุมคํา การประยุกตใชความรูทางภาษาศาสตรในดานตางๆ
เชน การเรีย นการสอนภาษา การแกปญหาการใชภ าษาในสังคม การเก็บขอมูลทางภาษา
การวิเคราะหวิจัยทางภาษา
THAI 2602 ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0)
Language and Culture
การใชภาษาที่สัมพันธกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ทั้งในดานการสื่อสารที่เหมาะสม
กับกาลเทศะ บุค คล สถานการณ สุน ทรีย ภาพ ความคิด สรางสรรค วิเคราะหค วามสัมพัน ธ
ระหวางภาษากับสังคมและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งวัฒนธรรมตางชาติ ความสําคัญของภาษาในการ
สืบทอดวัฒนธรรมไทย เนนการนํามาใชไดอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค

THAI 3402 วรรณกรรมวิจารณ
3(3-0)
Literary Criticism
ศึก ษาทฤษฎี ก ารวิจ ารณ และพั ฒ นาการการวิ จ ารณว รรณกรรมของไทยและ
ตะวัน ตก ศึ ก ษาบทวิ จ ารณว รรณกรรมต างๆ ฝ ก วิ เคราะห ว รรณกรรมและเขี ยนบทวิ จ ารณ
วรรณกรรม
กลุมยอยที่ 2 คณิตศาสตร
MATH 1101 หลักการคณิตศาสตร
3(3-0)
Principles of Mathematics
ตรรกศาสตร วิธีการพิสูจนทางคณิตศาสตร ระบบจํานวนจริง ความสัมพันธ ฟงกชนั่
เซตจํากัดและเซตอนันต
MATH 2102 ระบบจํานวน
Number System

3(3–0)
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การสรางระบบจํานวน จํานวนธรรมชาติ จํานวนเต็ม สมบัติตาง ๆ ของจํานวน
เต็ม จํานวนตรรกยะ จํานวนจริง จํานวนเชิงซอน
MATH 2501 เรขาคณิตเบือ้ งตน
3(3-0)
Introduction to Geometry
ระบบสั จ พจน เรขาคณิ ต แบบยุค ลิ ค พั ฒ นาการเรขาคณิ ต แบบยุ ค ลิ ค พั ฒ นา
เรขาคณิตแบบยุคลิคโดยใชแนวทางอื่น วิเคราะหเนื้อหาเรขาคณิตแบบยุคลิคโดยใชร ะบบสั จ พจน
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 การแจกแจงคาที่ไดจากตัวอยาง หลักการประมาณคาพารามิเตอร การทดสอบ
สมมุติฐาน สหสัมพันธ และการถดถอยเชิงเสนเชิงเดียว
กลุมยอยที่ 3 วิทยาศาสตร
PHYS 1201 ฟสิกสในชีวิตประจําวัน
2(1-2)
Physics for Everyday Life
ศึก ษาเครื่องมือทางฟสิก สที่จําเปน ตองใชใ นชีวิตประจําวัน เกี่ย วกับหลัก การ
ทํางานสวนประกอบ หลักการใช และการบํารุงรักษา จนสามารถใชไดอยางถูกตองและปลอดภัย
สามารถตรวจสอบขอบกพรองและซอมแซมไดตามสมควร สามารถนําไปประยุกตใ ชใหเกิด
ประโยชนแกทองถิ่น
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PHYS 1202 วิทยาศาสตรพลังงานเบือ้ งตน
3(3-0)
Introduction to Science Energy
แหล ง พลั ง งานที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม ไ ด แ ละเกิ ด ขึ้ น ใหม ไ ม ไ ด เชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล
ถา นหิ น ป โตเลี ย ม และกา ซธรรมชาติ พลั งงานจากใตพิ ภ พ พลั งงานจากน้ํ า ลม ชี ว เชื้อ เพลิ ง
แสงอาทิตย และพลังงานนิวเคลียร วิกฤติการณพลังงาน สภาพการณปจจุบัน ศักยภาพและปญหา
ของแหลงพลังงานตาง ๆ และพลังงานทดแทน
CHEM 1201 เคมีเพื่อชีวิต
2(2-0)
Chemistry for Life
สารเคมีในชีวิตประจําวันและผลกระทบ สารเคมีในอาหาร เครื่องสําอาง สารทํา
ความสะอาด พลาสติก และสารเคมีทางการเกษตร รวมทั้งอันตราย สารเคมีที่มีผลตอสิ่งแวดลอม

BIO 1101 ชีววิทยา 1
3(3-0)
Biology 1
สารประกอบในสิ่ง มีชีวิ ต คุณ สมบัติ ข องสิ่งมี ชีวิต กํ าเนิ ด ของสิ่ง มีชีวิ ต และ
วิวัฒนาการ ความรูเกี่ยวกับเซลลและเนื้อเยื่อ การสืบพันธุ การเจริญและการพัฒนาของตัวออน
อิทธิพลตอการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต การจําแนกสิ่งมีชีวิต
BIO 1102 ปฏิบัตกิ ารชีววิทยา 1
1(0-3)
Biological Laboratory 1
ศึกษาเกี่ยวกับกลองจุลทรรศน อินทรียสารภายในเซลล เซลลพืช เซลลสัตว
การแบงเซลลแบบไมโทซิส การแบงเซลลแบบไมโอซิส เนื้อเยื่อพืช เนื้อเยื่อสัตว การเจริญ
การสืบพันธุและการจัดจําแนกสิ่งมีชีวิต
ASTR 2101 ดาราศาสตรและอวกาศ
Astronomy and space

2(1-2)
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ประวัติการคนพบทางดาราศาสตรระบบพิ กั ด ทางดาราศาสตร และเวลาของ
ดาราศาสตร ทัศ นอุป กรณท างดาราศาสตร ระบบสุริ ย ะ เนบิว ลา ดาวฤกษ กาแลกซี เอกภพ
เทคโนโลยีอวกาศ
ESC 2101 ธรณีวิทยาเบื้องตน
2(1-2)
Introduction to Geology
ความหมาย ประวัติ และขอบเขตของธรณีวิทยา ประวัติการกําเนิดโลก การกําเนิด
และการเปลี่ยนแปลงของแร หินและดิน รูปราง ขนาด การเคลื่อนไหวโครงสราง สวนประกอบ
ทั่วไปและทางเคมีของโลก เชื้อเพลิงธรรมชาติ
ESC 2102 อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน
2(1-2)
Meteorology
ความหมายของอุตุนิยมวิทยา โครงสรางและสวนประกอบของบรรยากาศ สาเหตุ
และปจจัยของการเปลี่ยนแปลงลมฟาอากาศ การพยากรณอากาศ การศึกษาวิทยาศาสตรเบื้องตน
การศึกษาสภาพภูมิอากาศของไทย ปฏิบัติการทางอุตุนิยมวิทยาเบื้องตน
กลุมยอยที่ 4 สังคมศึกษา
HIST 2102 ประวัติศาสตรไทย
3(3-0)
Thai History
ศึกษาประวัติศาสตรไทยกอนสมัยสุโขทัย ลักษณะการปกครองเศรษฐกิจ สังคม
และความสัมพันธกับตางประเทศในสมัย สุโ ขทัย อยุธยา ธนบุรี จนถึงรัต นโกสินทรต อนตน
โดยสังเขป การปรับตัวเขาสูยุคใหมนับ ตั้งแต รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทั้ง
ดานการเมือง การ ปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม จนถึงปจจุบัน
SOC 1102 หลักสังคมวิทยา
3(3-0)
Principles of Sociology
ศึกษาเกี่ยวกับนิยาม ขอบเขต ประวัติความเปนมา และแนวคิดของ นักสังคม
วิท ยา วิ ธีก ารศึก ษาสั งคมวิ ทยา ความสํ า คัญ ของสั งคมวิ ทยาในฐานะที่เ ปน แขนงหนึ่ งของ
สังคมศาสตร การจัดระเบียบทางสังคม การจัด ลําดับชั้นทางสังคม กลุมสังคม สถาบันสังคม
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วัฒนธรรม การขัดเกลาทางสังคม กระบวนการทางสังคม พฤติกรรมรวมหมู พฤติกรรมเบี่ยงเบน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เนนการศึกษาทั้งในเชิงทฤษฎีและการวิเคราะห
SOC 2102 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0)
Thai Society and Culture
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะทั่ ว ไปของสั ง คมและวั ฒ นธรรมไทย เอกลั ก ษณ ข อง
สังคมไทย การรักษาเสถียรภาพของสังคม วัฒนธรรมของชาติและวัฒนธรรมของทองถิ่นที่สําคัญ
การพัฒนาและการสืบทอดวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมไทย
ANTH 1301 ประเพณีประจําทองถิน่
2(2-0)
Local Tradition
ศึก ษาประวัติข องประเพณี ทองถิ่น ในภาคต าง ๆ ของประเทศไทย (เนน หนั ก
ทองถิ่น ของตน) รูปแบบการจัด กิจกรรม ความเชื่ออัน เปนบอเกิด ของแกนแทของประเพณี
ใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมในงานประเพณีเพื่อเปนผูแนะนําสงเสริมประเพณีเหลานั้น ในโอกาส
ตอไป

GEO 1301

ภูมิศาสตรกายภาพ
3(3-0)
Physical Geography
ศึกษาสัณฐานของโลกและปรากฏการณที่เกิดเนื่องจากความสัมพันธระหวางโลก
กั บ ดวงอาทิ ต ย แ ละดวงจั น ทร สมบั ติ ท างด า นกายภาพ และการเปลี่ ย นแปลงของธรณี ภ าค
(Lithosphere) อุทกภาค (Hydrosphere) บรรยากาศภาค (Atmosphere) และชีวภาค (Biosphere)

GEO 1600 การอานและการแปลความหมายจากแผนที่
3(2-2)
Map Reading and Interpretation
ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่ องคประกอบของแผนที่ การอาน การตีความ
การใชแผนที่ภูมิประเทศมาตราสว นตาง ๆ ใหฝก ฝนการอาน การตีค วาม และใหมีก ารปฏิบัติ
ภาคสนามโดยใชแผนที่ภูมิประเทศประกอบการพิจารณา
LAW 1201

กฎหมายกับชีวิต

2(2-0)
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Law and Life
ศึกษากฎหมายที่มีความสัมพันธกับชีวิตในดานตางๆ อันไดแก ความสําคัญของ
กฎหมายชีวิต การจัดทํากฎหมายของรัฐสภา กฎหมายวาดวยบุคคล กฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิก สภาผูแ ทนราษฎร กฎหมายวา ดว ยการซื้อขาย การกู ยืม ค้ํ าประกั น ครอบครัว มรดก
กฎหมายประกันสังคม สิทธิหนาที่ผูเสียหายและผูตองหาตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความ
อาญา เพื่อเปนพื้นฐาน
ECON 1103

เศรษฐศาสตรเบือ้ งตน
3(3-0)
An Introduction to Economics
ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน ความยืดหยุน การผลิต ตนทุน
การผลิต ตลาด ผลิ ต ภัณ ฑม วลรวม การเงิ น การธนาคาร การคลัง การรัก ษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ การคาระหวางประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ

กลุมยอยที่ 5 ภาษาอังกฤษ
ENG 1103 สัทศาสตรเพื่อการใช
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. กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาชีพครู
บังคับ
FE 1106 ความเปนครู
3(3-0)
Self-actualization for Teachers
ความหมาย และความสําคัญ ของครู การพัฒ นาจิต วิญญาณแหงความเปน ครู
แบบองครวม สภาวะและสถานการณทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และปจจัยอื่น ๆ ซึ่งมี
อิทธิพลตอคุณภาพครู บทบาทของครูตอการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย
FE

3508 แหลงการเรียนรูและภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
2(2-0)
Learning Resources and Local Wisdom
ความหมาย ความสําคัญ ขอบขายของแหลงการเรีย นรูและภูมิปญญาทองถิ่น
ประเภทของแหลงการเรียนรูที่สําคัญในทองถิ่น โครงสรางพื้นฐานเพื่อการเรียนรูองคความรูและ
ทักษะที่สําคัญในการถายทอดความรู บทบาทของภูมิปญญาทองถิ่นในฐานะทรัพยากรการเรียนรู
บทบาทของภูมิปญญาที่มีตอการถายทอดความรู จุด มุงหมาย และกระบวนการการถายทอด
ความรูในทองถิ่น การใชแหลงการเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อประโยชนทางการศึกษา
CI

1207 หลักการศึกษาและหลักสูตร
3(3-0)
Principles of Education and Curriculum
ความหมาย ความสําคัญ และความมุงหมายของการศึก ษา ปรัชญาการศึก ษา
ความหมายและความสําคัญของหลัก สูต ร ประเภทของหลักสูต ร องคประกอบของหลัก สูต ร
และพื้นฐานในการจัดทําหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการประเมิน ผลหลัก สูต ร
หลักการ จุดหมาย และโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดประสบการณและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับหลักสูตร แนวทางในการวัดผลและประเมินผลการเรียน การเลือกใช
แหลงวิทยาการเสริมหลักสูตร การบริหารหลักสูตร และการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
CI

2303 หลักการจัดการเรียนรู
Principles of Learning Management

3(3-0)
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ความหมายและความสําคัญ ของการจัด การเรีย นรู ระบบการเรีย นรู กระบวน
การจัดการเรียนรู รูปแบบ เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู การจัดบรรยากาศ
การเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล การวางแผนการจัดการเรียนรู
ETI

2101 เทคโนโลยีการศึกษา
3(3-0)
Educational Technology
ความหมาย ขอบข าย ความสํ าคัญ ประโยชน และพั ฒนาการของเทคโนโลยี
การศึกษา นวัตกรรมการศึกษา กระบวนการสื่อความหมายและการเรียนรู สื่อการสอนประเภท
ตาง ๆ การเลือก การแสวงหา การผลิต การใช การพัฒนา และการเก็บรักษาสื่อการสอน การใช
แหลงทรัพยากรในทองถิ่นเพื่อการเรียนรู การเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู
แนวโนมของเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต

ER

2104 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู
3(3-0)
Principles of Learning Measurement and Evaluation
ความหมายและบทบาทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู พฤติกรรมการเรียนรู
ของผูเรียน หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู เครื่องมือที่ใชในการวัดผล
การเรียนรู ฝกปฏิบัติการวางแผนการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง การสรางเครื่องมือชนิด
ตาง ๆ สถิติเบื้องตนในการวัดและประเมินผลการเรียนรู การวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือ
การแปลความหมายจากการวัดผลการเรียนรู การวิเคราะหปญหาและการแกปญหา การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูในโรงเรียน
ER 3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
3(3-0)
Research for Teaching and Learning Development
ความหมายและลัก ษณะของการวิจั ย วิ วัฒนาการของการแสวงหาความรู
ประโยชนความสําคัญ และประเภทของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย
ฝกปฏิบัติ การวางแผนการวิจัย เพื่อพัฒ นาการเรียนการสอน โดยมุงเนน ใหสามารถทําวิจัยใน
ชั้นเรียน การเขียนรายงานการวิจัย การนําเสนอผลการวิจัย การประเมินผลงานวิจัยและการนํา
ผลการวิจัยไปใชพัฒนาการเรียนการสอน
PG

1203 การประยุกตจิตวิทยาเพื่อการเรียนรู
Applied Psychology for Learning

3(3-0)
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ธรรมชาติ แ ละพั ฒ นาการของมนุ ษ ย วิ ธี ก ารศึ ก ษาทางจิต วิ ท ยา อิ ท ธิพ ลของ
พันธุกรรมและสิ่งแวดลอมที่มีตอความแตกตางระหวางบุคคลในการเรียนรูของมนุษย ทฤษฎี
การเรียนรูและการประยุกตใช กระบวนการทางจิตวิทยาที่ทําใหเกิดการเรียนรู ปจจัยที่สงผลตอ
การเรี ย นรู การจั ด สภาพแวดล อ มที่ ส นั บ สนุ น ให เ กิ ด การเรี ย นรู อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และการปรับพฤติกรรมผูเรียน
PG

3703 การจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาผูเรียน
3(3-0)
Activity Organization for Student Development
ความหมาย หลั ก การ ความสํ า คั ญ และจุ ด มุ ง หมายของการจั ด กิ จ กรรม
เพื่อพัฒนาผูเรียน หลักการ และรูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนและกิจกรรมนักเรียน
ฝกปฏิบัตกิ ารจัดกิจกรรม และการประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน

EA

3305 การประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0)
Educational Quality Assurance
ความหมาย ความสําคัญ จุด มุงหมายและหลักการเกี่ย วกับการประกันคุณ ภาพ
การศึก ษา ความเปน มาของการประกัน คุณ ภาพการศึกษา องคก ร สถาบัน ดานการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ปจจัย ตัวชี้วัดของ
การกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา บทบาทของครูกับการประกันคุณภาพการศึกษา ปญหา
และแนวโนมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของไทย
SPE 3601 การศึกษาแบบเรียนรวม
2(2-0)
Inclusive Education
ความหมาย ปรัชญา หลักการ ประเภท ลักษณะ และการเรียนรูของเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ ความหมายและความมุงหมายของการศึ ก ษาแบบเรีย นรวม การปรับ เปลี่ย น
หลัก สูตร สื่อและกระบวนการเรีย นรูเพื่อการจัด การศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิค การสอนและ
การจัดการพฤติกรรมผูเรียนในชั้นเรียนรวม ความรวมมือระหวางโรงเรียน ผูปกครอง และชุมชน
ในการใหบริการสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
เลือก
FE 3203 การศึกษากับการพัฒนาประเทศ

2(2-0)
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Education and Development of the Country
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการศึ ก ษากั บ การพั ฒ นาประเทศ การศึ ก ษากั บ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม แนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
การเมือง การปกครอง หลักการพัฒนาชุมชน การจัดโรงเรียนเพื่อพัฒนาชุมชน ความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
FE

3204 กิจกรรมการศึกษาเพือ่ ทองถิ่น
2(2-0)
Educational Activity for Local
โครงสร า งระบบการศึ ก ษาส ว นท อ งถิ่น บทบาทของคนและองค ก รชุ ม ชน
ศิลปวัฒ นธรรมจารีต ประเพณีทองถิ่น กิจกรรมและการจัด กิจ กรรมเพื่อพัฒ นาคนและองคก ร
ชุมชนและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
FE

4901 การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา
2(2-0)
Independent Study in Education
นักศึกษาเลือกศึกษาปฏิบัติหรือทดลองเรื่องที่สนใจทางการศึกษา โดยจัดทําเปน
โครงการภายใตการควบคุมและนิเทศจากผูสอน
FE

4902 สัมมนาปญหาการศึกษา
Seminar in Educational Problems
ศึกษากระบวนการจัดสัมมนาและปฏิบัตกิ ารสัมมนาปญหาการศึกษา

3(3-0)

CI

3201 กิจกรรมรวมหลักสูตร
2(2-0)
Co-curriculum Activities
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความหมายและความมุ ง หมายของกิ จ กรรมร ว มหลั ก สู ต ร
ความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับกิจกรรมรวมหลักสูตร ลักษณะของผูนําและผูตาม ตามวิถีทาง
แหงประชาธิปไตย หลักการจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร การจัดและการบริหารกิจกรรมรวมหลักสูตร
การประเมินผลโครงการจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร

CI

3210 การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น

2(2-0)
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Curriculum Development for Local
ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต ร กระบวนการสร า งและพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
การประเมินผลหลักสูตร ความเปนมา และความสําคัญของหลักสูตร หลักการ จุดหมาย
โครงสรางของหลักสูตร การจัดประสบการณและกิจกรรมที่สอดคลองกับหลักสูตร หลักการ
และกระบวนการพัฒ นาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่น การฝกปฏิบัติก ารพัฒนาหลัก สูตรให
สอดคลองกับทองถิ่น
CI

3301 ทักษะและเทคนิคการสอน
2(1-2)
Teaching Skills and Techniques of Teaching
ความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของทักษะและเทคนิคการสอน ทักษะ
การนํา เขา สู บทเรีย น การเร า ความสนใจ การตั้ง คํ าถาม การใช สื่ อการเรี ย นการสอน
การเลา เรื่ อง การเสริม แรง การใชกิ ริย าท าทางและวาจา การใช ก ระดานดํา การอธิ บาย
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
3(2-2)
CI
4601 ทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร
Teaching Skills for Science Teachers
วิเคราะหคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูวิทยาศาสตร ทักษะสําคัญ และจําเปน
สําหรับครูวิทยาศาสตร ความสําคัญ ของทัก ษะสําหรับครูวิทยาศาสตร ฝก ทัก ษะในการจัด
กิจกรรมโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กิจกรรมวิทยาศาสตรเชิงเทคโนโลยี โครงงาน
วิทยาศาสตร การออกแบบและการสรา งสื่ อการสอนวิ ทยาศาสตร การจัด กิจ กรรมคา ย
วิทยาศาสตร การสรางขอสอบและการใชขอสอบ ทักษะการใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน ทักษะอื่น ๆ
ที่จําเปน การประเมินทักษะและแนวทางพัฒนาทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร
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ETI

1204 การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
2(2-0)
Utilization of Mass Media in Education
ศึกษาความสําคัญของสื่อมวลชนที่มีตอการจัดการศึกษา หลักการและวิธีการใช
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน สิ่งพิมพ หนังสือพิมพ ภาพยนตร เครือขายขอมูลสากล และสื่อสาร
สารสนเทศในรูปแบบอื่น เพื่อการศึก ษา การใชและเลือกรับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ
การเรียนรู การวิเคราะหขาวสารเพื่อการเรียนรู
3(2-2)
3301 การผลิตวัสดุกราฟก
Production of Graphic Materials
ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ ทฤษฎีและหลักการออกแบบวัสดุกราฟก วัสดุ
อุปกรณ และเครื่องมือในการผลิตวัสดุกราฟก การประดิษฐตัวอักษร การสรางภาพ หลักการผลิต
การใชและการเก็บรักษาวัสดุกราฟก ฝกปฏิบัตกิ ารเขียน การประดิษฐ การสรางภาพและอักษร
เพื่อนํามาใชในการเรียนการสอน
ETI

ETI

4101 การศึกษาโดยระบบสือ่ ทางไกล
2(2-0)
Telecommunications and Distance Learning
แนวคิดใหมในการจัดการศึกษาสําหรับมวลชน (Mass Education) การศึกษาตาม
อัธยาศัย การจั ด การศึก ษาโดยผา นระบบสื่อ ทางไกลในรูปแบบต าง ๆ การใช เครือ ขายสากล
(Internet) ในการสืบคน การติดตอสื่อสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซดเพื่อ
การเรียนการสอน การสงและการดาวนโหลดขอมูลเทคโนโลยีสําหรับการศึกษาทางไกล
ER

4105 การวิเคราะหและประเมินโครงการทางการศึกษา
2(2-0)
Project Analysis and Project Evaluation in Education
องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ของโครงการและการเขี ย นโครงการทางการศึ ก ษา
วงจรการวางแผนโครงการ (Project Cycle) การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility
Study) รูปแบบและกระบวนการประเมินโครงการ เทคนิคการควบคุม และการติดตามงานและ
โครงการ
PG

2301 มนุษยสัมพันธสําหรับครู
Human Relations for Teachers

2(2-0)
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ความหมาย และความสําคัญของมนุษยสัมพันธสําหรับครู หลักการ องคประกอบ
กระบวนและเทคนิคการสรางมนุษยสัมพัน ธสําหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสรางมนุษ ย
สัมพันธในโรงเรียนและชุมชน การประเมิน มนุษยสัมพันธสําหรับครู เนน การฝก ปฏิบัติสราง
มนุษยสัมพันธ เพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรูที่ดีและเสริมสรางสัมพันธภาพแหงการชวยเหลือ
นักเรียน
PG

3101 ความคิดสรางสรรค
2(2-0)
Creative Thinking
ความหมาย ขอบขาย ประเภท ประโยชนของความคิดสรางสรรค ลักษณะ
เด็กที่มีความคิดสรางสรรค เทคนิคและทักษะสําหรับครูในการพัฒนาความคิดสรางสรรค บทบาท
ของพอแมและครอบครัวกับการสงเสริมความคิด สรางสรรค การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒ นาและ
การประเมินความคิดสรางสรรค
PG

3302 ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม
2(2-0)
Theories and Practice in Social Psychology
ความหมาย ความสําคัญ ประโยชนข องจิต วิทยาสังคม กลุมและกระบวน
การกลุม กระบวนการสั ง คมประกฤติ ปฏิบั ติ ก ารทางจิต วิ ท ยา บทบาท และการคลอ ยตาม
(เนนบทบาทของผูบริหาร ครู นักเรียน) จิตวิทยาสําหรับการบริหารโรงเรียน การสื่อความหมาย
และการรับรูทางสังคม เจตคติและการยอมรับนวัตกรรม การสรางกําลังใจในการทํางานใหสําเร็จ
แรงจูงใจในทางสังคม การรว มมือ การแขงขัน การแกปญหาความขัดแยง ความเปน ผูนํา
การนําความรูทางจิตวิทยาสังคมไปใชในการเรียนการสอน
PG 3501 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน
3(3-0)
Adolescence Guidance Psychology
วัยรุนและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุน พัฒนาการดานตาง ๆ ของวัยรุน ปจจัยที่
สงผลตอพัฒนาการ ป ญหาเฉพาะวัย บทบาทของครูกับ การแนะแนวเด็ก วัย รุน ในโรงเรีย น
การจัดบริก ารแนะแนวเพื่อปองกัน แกไขปญ หา 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
คุณ สมบัติ แ ละจรรยาบรรณของครูแ นะแนว กลไกความสํ า เร็ จ ของการแนะแนว การใช
กระบวนการแนะแนวเพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพของผูเรียน
PG

3603 เครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว
2(2-0)
Tools and Techniques in Guidance
หลักการสรางและใชเครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว ประเภทของเครื่องมือ
และเทคนิคการแนะแนว การรวบรวมเครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว ทั้งที่เปนแบบทดสอบ
และไมใ ชแบบทดสอบ การปรับเครื่องมือที่เปนแบบทดสอบสําหรับนําออกใช การทดลองใช
เครื่องมือและเทคนิคการแนะแนวกับนักเรียน
EA

1101 หลักการบริหารการศึกษา
2(2-0)
Principles of Educational Administration
ศึก ษาความหมายการบริห ารการศึ ก ษา แนวคิ ด และทฤษฎี เบื้ องตน เกี่ ย วกั บ
การบริหารการศึกษา กระบวนการบริหารการศึกษา ระบบบริหารการศึกษา การจัดระบบภายใน
หนวยงานทางการศึกษา มนุษยสัมพันธในการบริหาร ภาวะผูนํากับการบริหารการประชาสัมพันธ
หนว ยงานทางการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒ นาหลัก สูต ร ปญหาตาง ๆ และวิธีการ
แกปญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของไทย
EA

1102 ภาวะผูนํา
2(2-0)
Leadership
ความหมายและความสําคัญของผูนํา แบบของผูนํา บทบาทหนาที่ของผูนํา
คุณ ลัก ษณะของผูนําที่ดี การเสริมสรางภาวะผูนํา จิต วิทยาผูนํา การพัฒ นาความสรา งสรรค
ของผูนํา ผูนํากับการตัดสินใจ ฝกทักษะการเปนผูนํา
EA

2104 คุณธรรมสําหรับผูบริหาร
Ethics for Administrators

2(2-0)
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ความหมายและความสํ า คั ญ ของคุ ณ ธรรมสํ า หรั บ ผู บ ริ ห าร บทบาทหน า ที่
คุณธรรมความรับผิดชอบ จรรยาบรรณและคุณธรรมสําหรับผูบริหาร ปญหาเกี่ยวกับคุณธรรมของ
ผูบริหาร การสงเสริมและพัฒ นาคุณธรรมและคานิย มในการทํางาน ผลการศึกษาเกี่ยวของกับ
คุณธรรมสําหรับผูบริหาร
EA

3101 ธุรกิจการศึกษา
2(2-0)
Educational Business
ศึ ก ษาความหมาย ขอบข า ย ประเภทและประโยชน ข องธุ ร กิ จ การศึ ก ษา
วิวัฒนาการของธุรกิจการศึกษา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐกิจการศึกษา การใชประโยชนจาก
สถิติทางการศึกษา การระดมทรัพยากรมาใชในการจัดการศึกษา ความสัมพันธระหวางการศึกษา
กับธุรกิจ การบริหารและการจัดการทางธุรกิจศึกษาในโรงเรียน ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา
การสรางเสริมฐานะของโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียน การจัดโครงการที่มีคุณคาทางการศึกษา
การควบคุม การดําเนินการประเมิน ผลและติดตามผลการจัด การศึกษา การศึกษาผลงานและ
ปญหาเกี่ยวกับธุรกิจดานการศึกษา
EA

4301 การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ
2(2-0)
Executive Fiscal and Commodity Administration
ความหมาย ความสําคัญ และขอบขายของงานธุรการ การเงิน และพัสดุ แนวคิด
และหลักการเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ ระเบียบ และการปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ธุรการ การเงินและพัสดุ

EC

1102 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
3(3-0)
Child Care and Child Development
ศึกษาถึงความสัมพันธข องพอแม สมาชิกในครอบครัว และรูปแบบการอบรม
เลี้ยงดูที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการเด็กปฐมวัย หลักการและวิธีอบรม การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงนิสัย
และสงเสริมใหเด็กสามารถพัฒนาและปรับตนเองดวย มีความเชื่อมั่นในการที่จะอยูรวมกับผูอื่นได
EC

2101 การศึกษาปฐมวัย
Pre-school Education

2(2-0)
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ความหมาย จุดมุงหมาย และนโยบายของการอนุบาลศึกษา แนวคิด และทฤษฎี
ของนัก การศึก ษาที่มีอิทธิพลตอการจัดการอนุบาลศึกษา ประวัติความเปนมาของการอนุบาล
ศึก ษาของตา งประเทศ ประวัติ ค วามเปน มาของการอนุบ าล การศึก ษาไทยและรูป แบบ
การจัดการอนุบาลไทย หนว ยงานที่จัด ลัก ษณะการดําเนิน งานและความเคลื่อนไหวทางการ
อนุบาลศึกษา นวัตกรรมทางการอนุบาลศึกษาของไทยและตางประเทศ
EC

3501 การแนะแนวผูปกครองเด็กปฐมวัย
2(2-0)
Parents Guidance for Pre-school Children
ความหมายและความสําคัญของการแนะแนว ความสัมพันธระหวางการแนะแนว
กับการศึก ษา สภาพสั งคมไทยกับ ความจําเป น ตองมีก ารแนะแนวผูป กครอง ธรรมชาติข อง
เด็กปฐมวัยตอบทบาทหนาที่ของผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาการทางกาย อารมณ สังคมและ
สติปญญา ความรว มมือ ประสานสัมพันธที่ดีร ะหวางบานกับโรงเรียน ยุทธวิธีการจัดกิจกรรม
แนะแนวผูปกครองเด็กปฐมวัยในเขตเมืองและชนบท
EC

4501 การใหการศึกษาแกผูปกครองเด็กปฐมวัย
2(2-0)
Education for Parents of Pre-school Children
ความสําคัญของพอแม ผูปกครองตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย ความจําเปนที่จะตอง
ใหการศึกษาแกพอแม หลักการและแนวคิดในการจัดการศึกษาแกพอแมและการใหความรวมมือ
กับองคกรในชุมชน เพื่อประสานงานการใหความรูดานการพัฒนาเด็กแกพอแม

3. กลุมวิชาปฏิบัตกิ ารและฝกประสบการณวิชาชีพ
GED 3801 การศึกษาและการมีสวนรวมในสถานศึกษา
1(60)
Study and Participation in School
ศึกษา สังเกตเกี่ยวกับธรรมชาติ และพัฒนาการเรียนรูข องผูเรีย น การบริหาร
จัดการสถานศึกษาและการจัดการเรีย นรูในสถานศึกษาโดยมีสวนรวมในสถานศึกษาอยางนอย
2 สัปดาห
CI

4603 วิธีสอนการประถมศึกษา 1

2(1-2)
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Methods of Teaching in Elementary Education 1
ศึ ก ษาหลั ก สู ต รและเอกสารหลั ก สู ต รประถมศึ ก ษาในระดั บ ช ว งชั้ น ที่ 1
การวิเคราะหหลักสูต ร หลัก การจัด ประสบการณเพื่อใหเกิด การเรีย นรู การใชทรัพ ยากรใน
ทองถิ่นใหเหมาะสมกับการจัดการเรียนรูรูปแบบตาง ๆ ทักษะการผลิตและการใชสื่อ อุปกรณและ
เครื่องมือพื้นฐานในการจัดการเรียนรู การทดลองสอนในชั้นเรียน
CI

4604 วิธีสอนการประถมศึกษา 2
2(1-2)
Methods of Teaching in Elementary Education 2
ศึ ก ษาหลั ก สู ต รและเอกสารหลั ก สู ต รประถมศึ ก ษาในระดั บ ช ว งชั้ น ที่ 2
การวิเคราะหหลักสูตร หลักการจัดประสบการณเพื่อใหเกิดการเรียนรู การใชทรัพยากรในทองถิน่
ใหเหมาะสมกับการจัด การเรีย นรู รูปแบบต าง ๆ ทัก ษะการผลิต และการใช สื่อ อุป กรณและ
เครื่องมือพื้นฐานในการจัดการเรียนรู การทดลองสอนในชั้นเรียน

CI

4801 การทดลองสอน 1
1(60)
Teaching Practice 1
วางแผนและจัด ทําแผนการจัด การเรีย นรู วิเคราะห อภิปราย แผนการจัดการ
เรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูของแตละสาขาวิชาในระดับชวงชั้นที่ 1 - 2 แลวนําไปทดลองใช
ในสถานศึกษาอยางนอย 2 สัปดาหและนํามาปรับปรุงแกไขภายใตการนิเทศของผูทรงคุณวุฒิดาน
วิชาชีพครู
หมายเหตุ
1. สําหรับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยใหใชคําอธิบายรายวิชาดังนี้
ฝกการสอนระดับการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบตาง ๆ ทดลองสอนใน

60
ชั้นเรียนและแหลงฝกประสบการณ ทดลองสอนระดับการศึกษาปฐมวัยของรัฐ
หรือเอกชนที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กกลุมอายุ 0 - 3 ป หรือ 3 - 6 ป
2. สําหรับสาขาวิชาการประถมศึกษา ใหเนนในระดับชวงชั้นที่ 1
3. สําหรับสาขาวิชาการศึกษาพิเศษใหทําการทดลองสอนในโรงเรียนที่มี
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
CI

4802 การทดลองสอน 2
1(60)
Teaching Practice 2
วางแผนและจัดทําแผนการจัด การเรีย นรู 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 ใหเนนในระดับชวงชั้นที่ 2
3. สําหรับสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ใหทดลองสอนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ

GED 5801 การปฏิบัตกิ ารวิชาชีพครู 1
5(450)
Teaching Professional Externship 1
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตามชวงชั้นและสาขาวิชา บันทึก ผลการปฏิบัติงานครู
ตามขอบขายของงานในสถานศึกษา ฝกแกปญหา ประเมินผล และพัฒนาการเรียนการสอนของ
ตนเอง
GED 5802 การปฏิบัตกิ ารวิชาชีพครู 2
Teaching Professional Externship 2

5(450)
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ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตอเนื่องจากการปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 นําปญหาหรือ
ความตองการในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนมาวางแผนและดําเนินการแกไขและการพัฒนา
อยางเปนระบบโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานอยางเปน
ระบบ

