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1. กลุมวิชาเอก
บังคับ
THAI 1102 การฟงและการพูดเพื่อผลสัมฤทธิ์
Listening and Speaking for Achievement

3(3-0)

ศึกษาทักษะการพูดการฟงในงานพิธีการและงานบันเทิงตางๆ ฝกทักษะการฟง
แบบสรุปความ วิเคราะห ตีความ ประเมินคาจากเรื่องตางๆ ฟงจากรายการวิทยุ โทรทัศนและจาก
วิทยากรบรรยาย อภิปรายในโอกาสตางๆ ฝกการพูดแสดงความรูความคิดเห็น ความรูสึก การพูด
อธิบายชี้แนะการพูดประชาสัมพันธ การพูดวิจารณ จากเรื่องที่ไดฟง ฝกพูดในสถานการณตางๆ
เนนการพูดในสถานการณจริง ฝกปฏิบัติทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน
THAI 1104

การอานการเขียนรอยแกว
Reading and Writing Thai Prose

3(2-2)
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ศึกษาหลักการและกระบวนการอานการเขียนรอยแกว ฝกอานงานเขียนร อ ย แ ก 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 หลักเกณฑการอานและการเขียนภาษาไทย

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 ทั้งแบบปกติ และแบบทํานองเสนาะตามฉันทลักษณและลี ลาท วงทํ านองร อยกรองแต ละ
ประเภท ฝกเขียนรอยกรองทุกชนิดที่ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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
และประเภทของภูมิ ป ญญาทองถิ่น ศึ กษาภูมิป ญญาท องถิ่นทุก ประเภท ศึก ษาภูมิปญญาไทย
เปรียบเทียบกับภูมิปญญาทองถิ่นในดานคุณคาของการสรางสรรคพัฒนา การวิเคราะหและสืบสาน
ภูมิปญญาทองถิ่นแลวนําเสนอผลงานอยางมีคุณคา แนวคิดการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นสูภูมิปญญา
สากล การเพิ่มมูลคาภูมิปญญาทองถิ่นอยางเปนรูปธรรมเนนการฝกปฏิบัติ
THAI 2601 ภาษาศาสตรและการประยุกต
3 (3-0)
Linguistics and Application
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษาศาสตร วิเคราะหโครงสรางของภาษาทั้งในดานระบบ
เสียง ระบบพยางค ระบบคํา ระบบกลุมคํา การประยุกตใชความรูทางภาษาศาสตรในดานตางๆ
เชน การเรียนการสอนภาษา การแกปญหาการใชภาษาในสังคม
การเก็บขอมูลทางภาษา
การวิเคราะหวิจัยทางภาษา
THAI 3105 การสืบคนขอมูลภาษาไทยดวยเทคโนโลยีสมัยใหม
Electronic Information Retrieval in Thai

3(2-2)
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ความรูเกี่ยวกับการเก็บขอมูล การใชโปรแกรมสําเร็จรูปจัดการฐานขอมูลจัดระบบ
การเก็บรักษาขอมูล การปรับปรุงขอมูลในระบบการจัดเก็บรักษา การสรางฐานขอมูลภาษาไทย
การบริการขอมูล ปฏิบัติการจัดระบบการจัดเก็บรักษาขอมูล
THAI 3106 การสรางบทเรียนภาษาไทย
3(3-0)
Developing Thai Textbooks and Teaching Materials
ศึ ก ษาพั ฒ นาการของเอกสารประกอบหลั ก สู ต รพอสั ง เขปศึ ก ษาหนั ง สื อ เรี ย น
ภาษาไทยคูมือการสอนภาษาไทย หนังสือเสริมประสบการณและหนังสืออานนอกเวลาตามรายชื่อ
ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ดานเนื้อหา กิจกรรมและแบบฝกหัด ฝกวิเคราะหความคิดหลัก
และความคิดเสริมเพื่อเปน แนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมฝก
เขียนบทเรียนภาษาไทยสําหรับเด็กระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

THAI 4403

การวิจัยทางภาษาไทย
3(3-0)
Research in the Thai Language
วิ ธี แ ละรู ป แบบการวิ จั ย ทางภาษาไทย การเลื อ กหั ว ข อ และการเขี ย นเค า
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
Efficient Reading

3(3-0)
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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 การเขียนที่มีประสิทธิภาพ
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
Words and Idioms in the Thai Language

3(3-0)
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ศึกษาลักษณะและที่มาของถอยคํา สํานวน โวหาร คําพังเพย ภาษิต ทําความ
เขาใจความหมายและวิเคราะหทรรศนะของคนในสังคมวัฒนธรรม จากสํานวนไทยการนําไปใช
สื่อสารไดถูกตองเหมาะสม ตลอดจนสรางสรรค ถอยคําสํานวนใหมๆ ขึ้นใช
THAI 2208 ภาษาไทยธุรกิจ
3(3-0)
Business Thai
การใชภาษา สํานวน ที่เหมาะสมในการติดตอสื่อสารทางธุรกิจตามกาลเทศะ
บุคคลและเครื่องมือสื่อสาร การพูดทางโทรศัพท การสัมภาษณ การประชุมแถลงขาว การพูดชี้แจง
ขอเท็จจริง การเขียนบันทึกติดตอ การเขียนจดหมายทางธุรกิจ การเขียนขาวแจก การเขียนขอความ
โฆษณาและประชาสัมพันธ การเขียนและอานเอกสารเผยแพรทางธุรกิจ

THAI 2109 การเขียนสารคดี
3(3-0)
Non – Fiction Writing
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความสําคัญ ประวัติและที่มาของสารคดี ศึกษา
กระบวนการและกลวิ ธี ก ารเขี ย นสารคดี ป ระเภทต า ง ๆ ฝ ก เขี ย นสารคดี ป ระเภทต า งๆ อย า ง
สรางสรรค เพื่อนําสารคดีที่สรางสรรคขึ้นไปเผยแพร
THAI 2106 การอานเพื่อพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Reading for Life Development
ศึกษากระบวนการอาน ความสําคัญของการอานในฐานะเปนเครื่องมือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม ศึกษาหลักการและเทคนิคการอานงานเขียน แตละประเภท ฝกการอาน
เพื่ อ สรุ ป ความ วิ เ คราะห ตี ค วามและวิ จ ารณ ง านเขี ย น แล ว นํ า สาระที่ ไ ด จ ากการอ า นมา
สรางสรรคชิ้นงานที่มีคุณคาตอชีวิตและสังคม
THAI 2108 การอานตีความสําหรับครู
Interpretation Reading for Teachers

3(3-0)
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ศึกษาความหมาย หลักการและกระบวนการอานเพื่อตีความ ฝกอานวรรณกรรม
ทั้งรอยแกวและรอยกรองโดยพิจารณาบริบทของบทอาน จุดประสงคของผูประพันธ ความคิดหลัก
ความคิดแทรก ความหมายตรง ความหมายโดยนัยและน้ํ าเสี ยงของบทอ าน แล ว นํ า แก น ขององค
ความรูที่ตีความไดมาวางแผนเลือกสรรไปใชประโยชนตอชีวิตจริง
THAI 3104 ความคิดและการเขียนเชิงสรางสรรคทางภาษาไทย
3(3-0)
Creative Thinking and Writing in the Thai Language
ศึกษาความหมายและกระบวนการคิดเชิงสรางสรรค ศิลปะการใชถอยคําสํ า นวน
โวหารเรื่องราว และรูปแบบที่แสดงออกใหเห็นถึงความคิดสรางสรรค ทั้งการพูดและการเขียน
สํารวจการแสดงความคิดสรางสรรคทางภาษาจากวรรณกรรมและสื่อมวลชนตางๆ ฝกทําโครงงาน
สรางสรรคทางภาษาไทย รวมถึงวิธีการสงเสริมใหเยาวชนและบุคคลในชาติมีความคิดสรางสรรค
ทางภาษา

THAI 4101 การใชเทคโนโลยีสมัยใหมชว ยสอนภาษาไทย
3(2-2)
Electronic Information Retrieval for Teaching Thai
ศึ กษาโปรแกรมสํ าเร็ จรู ปที่ ใช ในการนํ าเสนอสารภาษาไทย การเขี ยนบทเรี ยน
สําเร็จรูปสอนภาษาไทยฝกปฏิบัติสรางสื่อประสมเพื่อสอนภาษาไทย ทดลองใช บ ทเรี ย นสํ า เร็ จ รู ป
ดวยคอมพิวเตอร การประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไขกลุมหลักภาษา
กลุมหลักภาษา
THAI 1206 พัฒนาการของภาษาไทย
3(3-0)
The Development of the Thai Language
ศึกษาพัฒนาการของภาษาไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยถึ งป จ จุบั นความสัมพัน ธของ
พั ฒ นาการทางภาษาไทยกั บ พั ฒ นาการของสั ง คมศึ ก ษา พั ฒ นาการด า นนโยบายรั ฐ เกี่ ย วกั บ
การศึกษา การทํานุบํารุงภาษาไทย ปญหา และแนวทาง การแกไขในการอนุรักษภาษาไทย
หนาที่บทบาทที่เหมาะสมของผูใชภาษาไทยตอการทํานุบํารุงภาษาไทย
THAI 1205 อักษรไทย

3(3-0)
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The Thai Alphabet
ศึกษาที่มาของตัวอักษรไทย วิวัฒนาการของตัวอักษรและอักขรวิธีไทย ตั้งแต
สมั ย พ อ ขุ น รามคํ า แหงจนถึ ง ป จ จุ บั น ศึ ก ษาลั ก ษณะอั ก ษรและอั ก ขรวิ ธี ไ ทยในท อ งถิ่ น โดย
เปรียบเทียบกับอักษรและอักขรวิธีไทยในปจจุบัน ฝกอานเอกสารไทยโบราณของทองถิ่นตาม
ความสนใจ
THAI 3210 ความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0)
Relationship between Language and Culture
ศึกษาการใชภาษาที่สัมพันธกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ทั้งในดานการสื่อสารที่
เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล สถานการณ ศึกษาสุนทรียภาพ
ความคิดสรางสรรควิเคราะห
ความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมทุกสาขา
รวมทั้งวัฒนธรรมตางชาติโดยศึกษาจาก
วรรณกรรมทองถิ่น วรรณคดี วรรณกรรมปจจุบัน ทั้งสื่อสิ่งพิมพและสื่อ อิเล็กทรอนิกส โดยเนน
อินเทอรเน็ต เนนศึกษาบทบาทของครูในการสงเสริมใหผูเรียนเห็นความสําคัญของภาษาไทยใน
การสื บทอดวัฒนธรรมไทย
ฝกและพัฒนาทักษะการใช ภาษาที่มีใชในอดีตทุกระดับ
เนนการนํามาใชไดอยางมีวิจารณญาณ เหมาะสมกับวัฒนธรรม สามารถสรางสรรคงานใหมได
กลุมภาษาศาสตร
THAI 2303 ภาษาศาสตรสาํ หรับครูสอนภาษาไทย
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 การใชภาษาในอาชีพและสังคมที่แตกตางกัน ศึ ก ษาสั ง เกตพั ฒ นาการและ
ความเปลี่ยนแปลงของภาษาถิ่นหนึ่งไปสูภาษาถิ่นหนึ่ ง ในสถานการณ ต า งๆ ฝ ก เก็ บ ข อ มู ล และ
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
กลุมวรรณกรรมและวรรณคดี
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
และทองถิ่น ประวัติความเปนมา รูปแบบ วรรณศิลป ทํานองเพลงสาระทางภาษาความสอดคลอง
กับหลักสูตร ฝกแตงและใชเพลงประกอบการสอนภาษาไทย

THAI 2414 วรรณคดีเอกของไทย
3(3-0)
Prominent Thai Literature
ศึกษาลักษณะของวรรณคดีสําคัญของแตละยุคทั้งรอยแกวและรอยกรองในแง
ประวัติ กลวิธีการแตง คุณคาและอิทธิพลที่มีตอการสรางสรรคงานของนักเขียนรุนหลัง ศึกษา
วรรณคดีที่ไดยกยองในรูปแบบตางๆ จากอดีตสูปจจุบัน เนนการศึกษาวรรณคดีเพื่อความซาบซึ้ง
ในคุ ณค าด านต างๆ และเพื่อประโยชนในการสอนวิ ชาภาษาไทยในระดับการศึกษาขั้ น พื้ น ฐาน
การประยุกตสาระคุณคาวรรณคดีเอกของไทยเพื่อการเผยแพรยกยองในรูปแบบตาง ๆ
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THAI 3412

การสรางหนังสือสําหรับเด็ก
3(3-0)
Writing for Children’s Books
ศึ ก ษาความหมาย จุดประสงค ลั ก ษณะ คุณ คา ประเภทและพั ฒ นาการของ
หนั ง สื อ สํ า หรั บ เด็ ก หลั ก การสร า งหนั ง สื อ สํ า หรั บ เด็ ก การนํ า ความรู ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น มา
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
ศึกษาอิทธิพลของวรรณคดีและวรรณกรรมตางประเทศทั้งชาติตะวันตกแ ล ะ ช า ติ
ตะวันออกที่มตี อวรรณกรรมไทย ศึกษาลักษณะและรูปแบบ วิเคราะหค ว า ม เ ข า ใ จ วั ฒ น ธ ร ร ม
ปรัชญาและแกนแทของวรรณคดีและวรรณกรรมต า งประเทศที่ ผ สมผสานในวรรณคดี แ ละ
วรรณกรรมไทย

2. กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาชีพครู
บังคับ
FE 1106 ความเปนครู
3(3-0)
Self-actualization for Teachers
ความหมาย และความสําคัญของครู การพัฒนาจิ ตวิญญาณแหงความเป นครู
แบบองครวม สภาวะและสถานการณทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และปจจัยอื่น ๆ ซึ่งมี
อิทธิพลตอคุณภาพครู บทบาทของครูตอการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย
FE

3508 แหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
2(2-0)
Learning Resources and Local Wisdom
ความหมาย ความสําคัญ ขอบขายของแหลงการเรีย นรูแ ละภูมิป ญญาท องถิ่น
ประเภทของแหลงการเรียนรูที่สําคัญในทองถิ่น โครงสรางพื้นฐานเพื่อการเรียนรูองคความรูและ
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ทักษะที่สําคัญในการถายทอดความรู บทบาทของภูมิปญญาทองถิ่นในฐานะทรัพยากรการเรียนรู
บทบาทของภูมิปญญาที่มีตอการถายทอดความรู จุดมุงหมาย และกระบวนการการถายทอด
ความรูในทองถิ่น การใชแหลงการเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อประโยชนทางการศึกษา
CI

1207 หลักการศึกษาและหลักสูตร
3(3-0)
Principles of Education and Curriculum
ความหมาย ความสําคัญ และความมุงหมายของการศึกษา ปรัชญาการศึกษา
ความหมายและความสําคัญของหลักสู ตร ประเภทของหลัก สูตร องคประกอบของหลัก สูตร
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 สื่อการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล การวางแผนการจัดการเรียนรู

ETI

2101 เทคโนโลยีการศึกษา
3(3-0)
Educational Technology
ความหมาย ขอบข า ย ความสํ า คั ญ ประโยชน และพั ฒ นาการของเทคโนโลยี
การศึกษา นวัตกรรมการศึกษา กระบวนการสื่อความหมายและการเรียนรู สื่อการสอนประเภท
ตาง ๆ การเลือก การแสวงหา การผลิต การใช การพัฒนา และการเก็บรักษาสื่อการสอน การใช
แหลงทรัพยากรในทองถิ่นเพื่อการเรียนรู การเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู
แนวโนมของเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต
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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
ความหมายและลักษณะของการวิจัย
วิวัฒนาการของการแสวงหาความรู
ประโยชนความสําคัญ และประเภทของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย
ฝกปฏิบัติ การวางแผนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยมุงเนนใหสามารถทําวิจัยใน
ชั้นเรียน การเขียนรายงานการวิจัย การนําเสนอผลการวิจัย การประเมินผลงานวิจัยและการนํา
ผลการวิจัยไปใชพัฒนาการเรียนการสอน
PG 1203 การประยุกตจติ วิทยาเพื่อการเรียนรู
3(3-0)
Applied Psychology for Learning
ธรรมชาติ แ ละพั ฒ นาการของมนุ ษ ย วิ ธี ก ารศึ ก ษาทางจิ ต วิ ท ยา อิ ท ธิ พ 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 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ รียน
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
ฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรม และการประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน
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EA

3305 การประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0)
Educational Quality Assurance
ความหมาย ความสําคัญ จุดมุงหมายและหลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ความเปนมาของการประกันคุณภาพการศึกษา องคกร สถาบัน ดานการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ปจจัย ตัวชี้วัดของ
การกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา บทบาทของครูกับการประกันคุณภาพการศึกษา ปญหา
และแนวโนมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของไทย
SPE

3601 การศึกษาแบบเรียนรวม
2(2-0)
Inclusive Education
ความหมาย ปรัชญา หลักการ ประเภท ลักษณะ และการเรียนรูของเด็กที่มีความ
ต อ งการพิ เ ศษ ความหมายและความมุ ง หมายของการศึ ก ษาแบบเรี ย นรวม การปรั บ เปลี่ ย น
หลักสูตร สื่อและกระบวนการเรียนรูเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอนและ
การจัดการพฤติกรรมผูเรียนในชั้นเรียนรวม ความรวมมือระหวางโรงเรียน ผูปกครอง และชุมชน
ในการใหบริการสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
เลือก
FE 3203 การศึกษากับการพัฒนาประเทศ
2(2-0)
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 กิจกรรมการศึกษาเพื่อทองถิ่น
2(2-0)
Educational Activity for Local
โครงสร า งระบบการศึ ก ษาส ว นท อ งถิ่ น บทบาทของคนและองค ก รชุ ม ชน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีทองถิ่น กิจกรรมและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคนและองคกร
ชุมชนและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
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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)
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
และกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่น การฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับทองถิ่น
CI

3301 ทักษะและเทคนิคการสอน
2(1-2)
Teaching Skills and Techniques of Teaching
ความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของทักษะและเทคนิคการสอน ทักษะ
การนํ า เข า สู บ ทเรี ย น การเร า ความสนใจ การตั้ ง คํ า ถาม การใช สื่ อ การเรี ย นการสอน
การเล า เรื่ อ ง การเสริ ม แรง การใช กิ ริ ย าท า ทางและวาจา การใช ก ระดานดํ า การอธิ บ าย
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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
วิ ท ยาศาสตร การออกแบบและการสร า งสื่ อ การสอนวิ ท ยาศาสตร การจั ด กิ จ กรรมค า ย
วิทยาศาสตร การสรางขอสอบและการใชขอสอบ ทักษะการใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน ทักษะอื่น ๆ
ที่จําเปน การประเมินทักษะและแนวทางพัฒนาทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร
ETI

1204 การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
2(2-0)
Utilization of Mass Media in Education
ศึกษาความสําคัญของสื่อมวลชนที่มีตอการจัดการศึกษา หลักการและวิธีการใช
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน สิ่งพิมพ หนังสือพิมพ ภาพยนตร เครือขายขอมูลสากล และสื่อสาร
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สารสนเทศในรู ปแบบอื่ นเพื่อการศึกษา การใชแ ละเลือกรับขอมูลข าวสารที่เ ปน ประโยชนตอ
การเรียนรู การวิเคราะหขาวสารเพื่อการเรียนรู
ETI

3301 การผลิตวัสดุกราฟก
3(2-2)
Production of Graphic Materials
ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ ทฤษฎีและหลักการออกแบบวัสดุกราฟก วัสดุ
อุปกรณ และเครื่องมือในการผลิตวัสดุกราฟก การประดิษฐตัวอักษร การสรางภาพ หลักการผลิต
การใชและการเก็บรักษาวัสดุกราฟก ฝกปฏิบัติการเขียน การประดิษฐ การสรางภาพและอักษร
เพื่อนํามาใชในการเรียนการสอน
ETI

4101 การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล
2(2-0)
Telecommunications and Distance Learning
แนวคิดใหมในการจัดการศึกษาสําหรับมวลชน (Mass Education) การศึกษาตาม
อั ธ ยาศั ย การจั ด การศึ ก ษาโดยผ า นระบบสื่ อ ทางไกลในรู ป แบบต า ง ๆ การใช เ ครื อ ข า ยสากล
(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
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 ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม
2(2-0)
Theories and Practice in Social Psychology
ความหมาย ความสํา คั ญ ประโยชน ข องจิ ต วิท ยาสั ง คม กลุ ม และกระบวน
การกลุ ม กระบวนการสั ง คมประกฤติ ปฏิ บั ติ ก ารทางจิ ต วิ ท ยา บทบาท และการคล อ ยตาม
(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
สง ผลต อ พั ฒ นาการ ป ญ หาเฉพาะวั ย บทบาทของครู กั บ การแนะแนวเด็ ก วั ย รุน ในโรงเรี ย น
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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คุ ณ สมบั ติ แ ละจรรยาบรรณของครู แ นะแนว กลไกความสํ า เร็ จ ของการแนะแนว การใช
กระบวนการแนะแนวเพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพของผูเรียน
PG

3603 เครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว
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
ศึ ก ษาความหมายการบริ ห ารการศึ ก ษา แนวคิ ด และทฤษฎี เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ
การบริหารการศึกษา กระบวนการบริหารการศึกษา ระบบบริหารการศึกษา การจัดระบบภายใน
หนวยงานทางการศึกษา มนุษยสัมพันธในการบริหาร ภาวะผูนํากับการบริหารการประชาสัมพันธ
หนวยงานทางการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร ปญหาตาง ๆ และวิธีการ
แกปญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของไทย
EA

1102 ภาวะผูนาํ
2(2-0)
Leadership
ความหมายและความสําคัญของผูนํา แบบของผูนํา บทบาทหนาที่ของผูนํา
คุ ณ ลั ก ษณะของผู นําที่ ดี การเสริ มสร า งภาวะผู นํา จิตวิท ยาผู นํา การพั ฒ นาความสร า งสรรค
ของผูนํา ผูนํากับการตัดสินใจ ฝกทักษะการเปนผูนํา
EA

2104 คุณธรรมสําหรับผูบริหาร
2(2-0)
Ethics for Administrators
ความหมายและความสํ า คั ญ ของคุ ณ ธรรมสํ า หรั บ ผู บ ริ ห าร บทบาทหน า ที่
คุณธรรมความรับผิดชอบ จรรยาบรรณและคุณธรรมสําหรับผูบริหาร ปญหาเกี่ยวกับคุณธรรมของ
ผูบริหาร การสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมและคานิยมในการทํางาน ผลการศึกษาเกี่ยวของกับ
คุณธรรมสําหรับผูบริหาร
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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 การดําเนินการประเมินผลและติดตามผลการจัดการศึกษา 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

EA

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

2101 การศึกษาปฐมวัย
2(2-0)
Pre-school Education
ความหมาย จุดมุงหมาย และนโยบายของการอนุบาลศึกษา แนวคิดและทฤษฎี
ของนักการศึกษาที่มีอิทธิพลตอการจัดการอนุบาลศึกษา ประวัติความเปนมาของการอนุบาล
ศึ ก ษาของต า งประเทศ ประวั ติ ค วามเป น มาของการอนุ บ าล การศึ ก ษาไทยและรู ป แบบ
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การจัดการอนุบาลไทย หนวยงานที่จัด ลักษณะการดําเนินงานและความเคลื่อนไหวทางการ
อนุบาลศึกษา นวัตกรรมทางการอนุบาลศึกษาของไทยและตางประเทศ
EC

3501 การแนะแนวผูป กครองเด็กปฐมวัย
2(2-0)
Parents Guidance for Pre-school Children
ความหมายและความสําคัญของการแนะแนว ความสัมพันธระหวางการแนะแนว
กั บ การศึ ก ษา สภาพสั ง คมไทยกั บ ความจํ า เป น ต อ งมี ก ารแนะแนวผู ป กครอง ธรรมชาติ ข อง
เด็กปฐมวัยตอบทบาทหนาที่ของผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาการทางกาย อารมณ สังคมและ
สติปญญา ความรวมมือ ประสานสัมพันธที่ดีระหวางบานกับโรงเรียน ยุทธวิธีการจัดกิจกรรม
แนะแนวผูปกครองเด็กปฐมวัยในเขตเมืองและชนบท
EC

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

3. กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
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 การใชทรัพยากรในทองถิ่นใหเหมาะสม
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กับการจัดการเรียนรูรูปแบบตาง ๆ ทักษะการผลิตและการใชสื่อ อุปกรณและเครื่องมือพื้นฐานใน
การจัดการเรียนรู การทดลองสอนในชั้นเรียน
CI 4608

วิธีสอนภาษาไทย 2
2(1-2)
Methods of Teaching Thai Language 2
ศึกษาหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรภาษาไทยในระดับชวงชั้นที่ 3 – 4 การวิเคราะห
หลักสูตร หลักการจัดประสบการณเพื่อใหเกิดการเรียนรู การใชทรัพยากรในทองถิ่นใหเหมาะสม
กับการจัดการเรียนรูรูปแบบตาง ๆ ทักษะการผลิตและการใชสื่อ อุปกรณและเครื่องมือพื้นฐานใน
การจัดการเรียนรู การทดลองสอนในชั้นเรียน

CI

4801 การทดลองสอน 1
1(60)
Teaching Practice 1
วางแผนและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู วิเคราะห อภิปราย แผนการจัดการ
เรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูของแตละสาขาวิชาในระดับชวงชั้นที่ 1 - 2 แลวนําไปทดลองใช
ในสถานศึกษาอยางนอย 2 สัปดาหและนํามาปรับปรุงแกไขภายใตการนิเทศของผูทรงคุณวุฒิดาน
วิชาชีพครู
หมายเหตุ
1. สําหรับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยใหใชคําอธิบายรายวิชาดังนี้
ฝกการสอนระดับการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบตาง ๆ ทดลองสอนใน
ชั้นเรียนและแหลงฝกประสบการณ ทดลองสอนระดับการศึกษาปฐมวัยของรัฐ
หรือเอกชนที่จดั การศึกษาสําหรับเด็กกลุมอายุ 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. สําหรับสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ใหทดลองสอนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ

GED 5801 การปฏิบตั ิการวิชาชีพครู 1
5(450)
Teaching Professional Externship 1
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตามชวงชั้นและสาขาวิชา บันทึกผลการปฏิบัติงานครู
ตามขอบขายของงานในสถานศึกษา ฝกแกปญหา ประเมินผล และพัฒนาการเรียนการสอนของ
ตนเอง
GED 5802 การปฏิบตั ิการวิชาชีพครู 2
5(450)
Teaching Professional Externship 2
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตอเนื่องจากการปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 นําปญหาหรือ
ความตองการในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนมาวางแผนและดําเนินการแกไขและการพัฒนา
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อยางเปนระบบโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานอยางเปน
ระบบ

