
 
 

รหัสและคําอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช  2543 

 

เล่มที  1/1 
 

หมวดวิชาครุศาสตร์ 

(100 – 149) 
 

 



สารบัญ 
 

                 หนา 
คํานํา 
หมวดวิชาครุศาสตร (100-149) 
 100 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดได   1 
 101 หมูวิชาหลักการศึกษา   5 
 102 หมูวิชาหลักสูตรและการสอน  22 
 103 หมูวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา   64 
 104 หมูวิชาประเมินผลและวิจยัทางการศึกษา  82 
 105 หมูวิชาจติวิทยาและการแนะแนว 100 
 106 หมูวิชาการบริหารการศึกษา 121 
 107 หมูวิชาการศึกษาปฐมวยั 130 
 108 หมูวิชาการศึกษาพิเศษ 150 
 
หมวดวิชามนษุยศาสตร (150-199) 
 150 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชามนษุยศาสตร 172 
 151 หมูวิชาปรัชญา 176 
 152 หมูวิชาศาสนาและเทววิทยา 181 
 153 หมูวิชาภาษาศาสตร 206 
 154 หมูวิชาภาษาไทย 216 
 155 หมูวิชาภาษาอังกฤษ 257 
 156 หมูวิชาภาษาญ่ีปุน 301 
 157 หมูวิชาภาษาจนี 315 
 158 หมูวิชาภาษามาเลย 332 
 159 หมูวิชาภาษาฝรั่งเศส 336 
 161 หมูวิชาภาษาเยอรมัน 351 
 162 หมูวิชาภาษาอิตาเล่ียน 355 
 163 หมูวิชาบรรณารักษและสารนิเทศ 359 
 164 หมูวิชาประวัตศิาสตร 389 
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   53หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดได 
      (100) 

 
  หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดได  ซ่ึงอยูในหมวดวิชาครุศาสตร  ไดจัด 
ลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้ 
  1.                      (100-1--) 
  2.          (100-2--) 
  3.          (100-3--)
  4.                                                                                       (100-4--) 
  5.                                                                                                           (100-5--) 
  6.                                                                                                     (100-6--) 
  7.                                                                                                            (100-7--) 
  8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ       (100-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ  โครงการศึกษาเอกเทศ             
       การสัมมนา และการวิจัย                    (100-9--) 
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หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาครุศาสตร(100) 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) 
รหัสใหม รหัสเกา   
1001801 

 
 
 
 
 

1002801 
 

1003801 
 

1003802 
 
 

1004801 
 

1004802 

- 
2101801 
2101803 
2102805 
2102804 
2102806 
2102807 
2103808 

- 
2103809 

- 
2104810 
2104812 

- 
2104810 

- 

การศึกษาสังเกตและมีสวนรวม 1 
การศึกษาสังเกตและการมีสวนรวม 1 
การศึกษาและสังเกต 1 
การมีสวนรวม 1 
การศึกษาและสังเกต 2 
การมีสวนรวม 2 
การฝกประสบการณวิชาชีพครูเต็มรูป 1 
การศึกษาสังเกตและการมีสวนรวม 3 
การศึกษาสังเกตและการมีสวนรวม 2 
การศึกษาสังเกตและการมีสวนรวม 4 
การศึกษาสังเกตและการมีสวนรวม 3 
การฝกประสบการณวิชาชีพครูเต็มรูป 2 
การฝกประสบการณวิชาชีพครูเต็มรูป 4 
การฝกประสบการณวิชาชีพครูเต็มรูป 2 
การฝกประสบการณวิชาชีพครูเต็มรูป 3 
การฝกประสบการณวิชาชีพครูเต็มรูป 3 

1(60) 
1(70) 
1(70) 
1(70) 
1(70) 
1(70) 

3(250) 
1(70) 
1(60) 
1(70) 
1(60) 

3(250) 
3(250) 
3(250) 
6(450) 
5(450) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดได (100) 

 
รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
1001801 การศึกษาสังเกตและการมีสวนรวม 1     1(60) 
  Observation and Participation in School Practices 1 

การศึกษาและการสังเกตสภาพท่ัวไปของโรงเรียน   งานในหนาท่ีครูผูสอน  
งานในหนาท่ีครูประจําช้ัน  พฤติกรรมการสอน   และพฤติกรรมท่ัวไปของนักเรียน
ในสถานการณจริง   การฝกเปนผูชวยครูทางดานธุรการช้ันเรียน  การเรียนการสอน
หรือสนับสนุนการเรียนการสอน 

 
1002801 การฝกประสบการณวิชาชีพครูเต็มรูป 1                3(250) 
  Full Time Professional Experience 1 

   การฝกประสบการณวิชาชีพครูเต็มรูปในหนาท่ีของครู
อยางครบถวนท้ังานสอนงานกิจการนักเรียน  งานธุรการ และงานอ่ืน ๆ  

 
1003801 การศึกษาสังเกตและการมีสวนรวม 2     1(60) 
  Observation and Participation in School Practices 2 

การศึกษาและสังเกตงานในหนาท่ีครูผูสอน        งานในหนาท่ีครูประจําวัน   
งานบริหารและบริการของโรงเรียน  สภาพชุมชนและความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนในสถานการณจริง  การฝกเปนผูชวยครูทางดานการเรียนการ
สอนหรือสนับสนุนการเรียนการสอน  กิจกรรมนักเรียน และการแนะแนว  การ
พัฒนาโรงเรียนและชุมชน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
1003802 การศึกษาสังเกตและการมีสวนรวม 3     1(60) 
  Observation and Participation in School Practices 3 
   การศึกษาและสังเกตสภาพท่ัวไปของโรงเรียน งานในหนาท่ีครู งานบริหาร 

งานบริการของโรงเรียน    สภาพชุมชนและความสัมพันธกับโรงเรียน       การฝก
เปนผูชวยครูในงานตาง ๆ       การศึกษาสังเกตการปฏิบัติงานเทคนิคการศึกษาเฉพาะ
ดานการบริหารและการจัดการ งานเทคนิคการศึกษาเฉพาะดาน    ตลอดจนการฝก
เปนผูชวยปฏิบัติงานเทคนิคการศึกษานั้น ๆ  

 
 
1004801 การฝกประสบการณวชิาชีพครูเต็มรูป 2                3(250) 
  Full Time Professional Experience 2 

การฝกประสบการณวิชาชีพครูเต็มรูปในงานหนาท่ีของครูอยางครบถวน     
ท้ังงานสอน  งานกิจกรรมนักเรียน  งานธุรการ  งานพัฒนาโรงเรียนและชุมชน 

 
1004802 การฝกประสบการณวิชาชีพครูเต็มรูป 3                5(450) 
  Full Time Professional Experience 3 

การฝกประสบการณวิชาชีพครูเต็มรูปในงานหนาท่ีของครูอยางครบถวน      
ท้ังงานสอน  งานกิจกรรมนักเรียน  งานธุรการ  งานพัฒนาโรงเรียนและชุมชน 
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หมูวิชาหลักการศึกษา   
(101) 

 
  หมูวิชา หลักการศึกษา  ซ่ึงอยูในหมวดวิชาครุศาสตร ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้ 
  1.   หลักการศึกษาท่ัวไป      (101-1--) 
  2.   การศึกษากับสังคม      (101-2--) 

3. (101-3--) 
4. (101-4--) 

 5.   หลักการศึกษานอกระบบ     (101-5--) 
 6.         (101-6--) 

7. (101-7--) 
8. (101-8--) 
9.   โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ 
      โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย   (101-9--) 
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หมูวิชาการศึกษานอกระบบ  (101) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   
1011101  ความเปนครู           2(2-0) 
1011102  การศึกษาไทย              2(2-0) 
1011103  การส่ือความหมายสําหรับครู 2(2-0) 
1011104  การประถมศึกษา 3(3-0) 
1011105  การมัธยมศึกษา 3(3-0) 
1011106  การศึกษาและความเปนครูไทย 3(2-2) 
1011201  สังคมวิทยาการศึกษา 2(2-0) 
1011501  ปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบ 3(3-0) 
1012101  การศึกษาสงเคราะหในประเทศไทย 2(2-0) 
1012102  กิจกรรมยามวางเพื่อการศึกษา 2(2-0) 
1012201  การศึกษากับการพัฒนาชุมชน 2(2-0) 
1012202  การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน 2(2-0) 
1012503  การฝกฝนอาชีพเคล่ือนท่ี 2(2-0) 
1012504  การศึกษานอกระบบกับการพัฒนา 3(3-0) 
1012505  การเรียนรูและเทคนิคการสอนผูใหญ 3(2-2) 
1012506  การศึกษาตนเอง 3(3-0) 
1013101  ประวัติการศึกษาไทย 2(2-0) 
1013102  นโยบายการศึกษา 2(2-0) 
1013103  อนาคตศึกษา 2(2-0) 
1013201  การจัดโรงเรียนชุมชน 2(2-0) 
1013202  การศึกษาเปรียบเทียบ 2(2-0) 
1013203  การศึกษากับการพัฒนาประเทศ 2(2-0) 
1013204  กิจกรรมการศึกษาเพื่อทองถ่ิน 2(2-0) 
1013205  เศรษฐศาสตรการศึกษา 2(2-0) 
1013206  การเมืองกับการศึกษา 2(2-0) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   
1013207  การศึกษากับส่ิงแวดลอม 2(2-0) 

1013208  การศึกษากับการปรับปรนวัฒนธรรม 2(2-0) 
1013209  การศึกษารวมสมัย 2(2-0) 
1013501  การศึกษานอกระบบเปรียบเทียบ   3(3-0) 
1013502  การจัดและการบริหารการศึกษานอกระบบ   3(3-0) 
1013503  เทคนิคการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบ 3(2-2) 
1013504  การศึกษาทางเลือก 2(2-0) 
1013505  การออกแบบโครงการและหลักสูตรการศึกษานอกระบบ   3(3-0) 
1013506  ภูมิปญญาศึกษา 3(3-0) 

   1013507  การศึกษานอกระบบ   2(2-0) 
1013801  การทดลองปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบ 1(60) 
1013802  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการศึกษานอกระบบ  3 3(2-2) 
1014201  การศึกษาของพอแม 2(2-0) 
1014501  การศึกษานอกระบบกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของ

สังคมไทย 
 

2(2-0) 
1014502  การศึกษานอกระบบกับส่ิงแวดลอม 3(3-0) 
1014503  การศึกษานอกระบบกับการพัฒนาอาชีพ 3(3-0) 
1014504  การคนควาวิจัยเพ่ือการศึกษานอกระบบ 3(3-0) 
1014505  โครงการศึกษาเอกเทศทางการศึกษานอกระบบ 2(2-0) 
1014506  สัมมนาปญหาการศึกษานอกระบบ 3(2-2) 
1014801  การฝกประสบการณวิชาชีพการศึกษานอกระบบ 2 3(250) 
1014802  การฝกประสบการณวิชาชีพการศึกษานอกระบบ 3 5(450) 
1014901  การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา 2(2-0) 
1014902  สัมมนาปญหาการศึกษา 3(2-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาหลักการศึกษา   (101) 

 
รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1011101 ความเปนครู                    2(2-0) 
  Self Actualization for Teachers 

บทบาทและความสําคัญของครูในฐานะเปนวิศวกรสังคม         หนาท่ีความ 
รับผิดชอบของครู คุณลักษณะของครูดี การนําแนวคิดทางศาสนาและปรัชญามา
ปลูกฝงความรัก ความศรัทธา การพัฒนาบุคลิกภาพและคานิยมในอาชีพสถาบันและ
สมาคมอาชีพ   จรรยาบรรณและคุณธรรมในการประกอบอาชีพการสงเสริมและ
ยกระดับวิชาชีพ 

    
1011102 การศึกษาไทย                    2(2-0) 
  Introduction to Thai Education 

ความหมาย ความมุงหมาย และความสําคัญของการศึกษา    ความสัมพันธ
ระหวางการศึกษาศาสตรอยางอ่ืน ๆ  ปรัชญาการศึกษา ความเปนมาของการศึกษา
ไทย         โดยยอ แนวคิดและความเช่ือท่ีมีอิทธิพลตอการศึกษาไทย นโยบายและ
ระบบการจัดการศึกษาไทยในระดับตาง ๆ  ความสัมพันธตอเน่ืองระหวางการศึกษา
ในระดับตาง ๆ     การวิเคราะหแผนการศึกษาแหงชาติโดยเนนฉบับปจจุบัน       
สวนราชการและหนวยงานท่ีเกี่ยวกับการศึกษาไทย โครงสรางและระบบบริหาร
การศึกษา บทบาทของการศึกษาในการพัฒนาประเทศ   ปญหาและแนวโนมท่ีสําคัญ
ของการศึกษาการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา      การจัดการศึกษาเพื่อตอบสนอง
ความตองการของทองถ่ิน การจัดการศึกษาในระบบสังคมประชาธิปไตย 
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รหัส    ชื่อคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1011103 การส่ือความหมายสําหรับครู                  2(2-0) 
  Communication for Teachers 

ศึกษาทฤษฎีและผลการคนควาวิจัยเกี่ยวกับการส่ือความหมายของมนุษย      
ศึกษาธรรมชาติของการส่ือความหมายระหวางบุคคล หรือหนวยงานตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของกับการศึกษาและการเรียนการสอน เชน ระหวางครูกับนักเรียน   ระหวาง
ครูกับผูบริหาร        และระหวางครูกับผูปกครองหรือประชาชนโดยท่ัวไป ท้ังนี้
เพื่อใหผูท่ีจะเปนครูสามารถส่ือความหมายไดอยางมีประสิทธิผล  ในการปฏิบัติงาน
ตามหนาท่ีของตน 

 
1011104 การประถมศึกษา                   3(3-0) 
  Elementary Education 

ความหมาย ปรัชญาและความมุงหมายของการประถมศึกษา   วิวัฒนาการ
ประถมศึกษาของไทย พระราชบัญญัติประถมศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาแบบตาง 
ๆ  การจัดการประถมศึกษาของไทยและตางประเทศ     การจัดทําแผนการบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาเกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา บทบาทและหนาท่ีของ
ครูประถมศึกษา        ผูเรียนในระดับประถมศึกษา ปญหาในการจัดการประถมศึกษา     
ปญหาของการประถมศึกษาและแนวโนมของการประถมศึกษาของไทย 

 
1011105 การมัธยมศึกษา                    3(3-0) 
  Secondary Education 

ศึกษาเกี่ยวกับความมุงหมายและพัฒนาการของการมัธยมศึกษา     การจัด
ระบบงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา การนิเทศการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา การ
ประเมินผลในโรงเรียนมัธยมศึกษา การปรับปรุงโรงเรียนมัธยมศึกษาของไทย 

 
 
 
 
 



 10 

รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1011106 การศึกษาและความเปนครูไทย                  3(2-2) 
  Education and Self Actualization for Thai Teachers 

ความหมาย ความมุงหมายและความสําคัญของการศึกษา           แผนการ
ศึกษาและ  พ.ร.บ.การศึกษา ความเปล่ียนแปลงและแนวโนมท่ีมีผลกระทบตอ
การศึกษาและวิชาชีพครูไทยในปจจุบันและอนาคต การจัดและการบริหารการศึกษา
ไทย    ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาครูและวิชาชีพครู     ความเปนครูและการ
พัฒนาคุณธรรมของครู     คุณลักษณะของครูไทยท่ีพึงประสงค การพัฒนา
บุคลิกภาพและคุณลักษณะของครูท่ีดี       บทบาทของการศึกษาและครูในการสราง
สันติภาพและสันติสุขในสังคมไทย สังคมโลก 

 
1011201   สังคมวิทยาการศึกษา                                   2(2-0)                       
   Educational Sociology 

ศึกษาความหมายและความเปนมาของสังคมวิทยาการศึกษา  วิเคราะห
สภาพเศรษฐกิจ สังคม     การเมือง   การปกครองและมรดกทางวัฒนธรรมไทย ท่ี
เปนรากฐานในการจัดการศึกษาของชาติ สถาบัน      ส่ิงแวดลอมทางเศรษฐกิจและ
สังคม     ท่ีมีผลตอความเช่ือ     คานิยม    การจรรโลงในดานการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพของผูเรียน  กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจะสงเสริมใหผูเรียนประสบ
ความสําเร็จในการเรียนและการประกอบอาชีพ 

   
1011501 ปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบ                 3(3-0) 
  Philosophy and Principles of Non-formal Education 

ปรัชญา แนวคิด   หลักการ   และความจําเปนของการจัดการศึกษา 
นอกระะบบ   ความหมาย  ขอบขาย  และสาระสําคัญของการศึกษาตลอดชีวิต  
การศึกษาผูใหญและการศึกษานอกระบบในประเทศไทย 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1012101 การศึกษาสงเคราะหในประเทศไทย                        2(2-0) 
  Education for Minority groups in Thailand 

ศึกษาปรัชญาของการจัดการศึกษาสงเคราะห แนวทาง      หลักและวิธีการ 
จัดดําเนินงานการศึกษาสงเคราะห  โรงเรียนศึกษาสงเคราะหในประเทศไทย 
ประเภทและปญหาของชนกลุมนอยในประเทศไทย          การจัดการศึกษาสําหรับ
ชนกลุมนอย นโยบายของรัฐเกี่ยวกับชนกลุมนอย 

 
1012102  กิจกรรมยามวางเพื่อการศึกษา                       2(2-0) 
  Leisure Time Activity in Education 

ศึกษาบทบาทของกิจกรรมยามวางในประเทศไทย ความสําคัญของการกีฬา
และกิจกรรมยามวางท่ีมีตอสังคมทองถ่ิน    อิทธิพลของการกีฬาและกิจกรรมยามวาง
พื้นบานของไทยท่ีมีตอการดํารงชีวิต หลักเกณฑการจัดกิจกรรมยามวางและ
แนวโนมของกิจกรรมยามวางในปจจุบัน      การสงเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรม
ยามวางในโรงเรียน 

 
1012201 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน                  2(2-0) 
  Education and Community Development 

ความหมายของการพัฒนา   ความหมายของชุมชนและลักษณะชุมชน    
หลักการพัฒนาชุมชน การจัดโรงเรียนเพื่อเปนศูนยกลางในการพัฒนาชุมชน การ
วางแผนการพัฒนาชุมชน  การอนามัยในโรงเรียนชุมชน         ความรวมมือระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนในการแกปญหาชุมชน  วิธีการศึกษาและสํารวจปญหาชุมชน    
กิจกรรมการพัฒนาชุมชน  การประเมินผลการพัฒนาชุมชน 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1012202 การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน                2(2-0) 
  School and Community Relationship 

ศึกษาบทบาทและความสําคัญของบานและชุมชนท่ีมีตอโรงเรียน บทบาท
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาตอโรงเรียนและชุมชน          การใชทรัพยากรใน
ชุมชนใหเปนประโยชนตอการศึกษา  เคร่ืองมือและเทคนิคในการสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

 
1012503 การฝกฝนอาชีพเคล่ือนท่ี                   2(2-0) 
  Place-to-Place Vocational Training 

ศึกษาหลักการและวิธีการของการฝกฝนอาชีพเคล่ือนท่ี         หลักสูตรและ
การดําเนินงานการฝกฝนอาชีพเคล่ือนท่ีในประเทศไทย อุปสรรคของการฝกอาชีพ
เคล่ือนท่ีการแกไขอุปสรรค 

 
1012504 การศึกษานอกระบบกับการพัฒนา                 
 3(3-0) 
  Nonformal Education and Development 

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา     ความสัมพันธระหวางการศึกษานอกระบบ 
กับการพัฒนาในระดับตาง ๆ ไดแก การพัฒนาทองถ่ิน   การพัฒนาชุมชนชนบท         
การพัฒนาชุมชนเมือง การพัฒนาทองถ่ิน การพัฒนาชุมชนชนบท การพัฒนาชุมชน
เมือง การพัฒนาประเทศ  การนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการพัฒนา การสํารวจ
ปญหาและความตองการของชุมชนเพื่อการพัฒนา 

 
1012505 การเรียนรูและเทคนิคการสอนผูใหญ                 3(2-2) 
  Facilitating Adult Learning 

พัฒนาการ    ธรรมชาติ แรงจูงใจ        และองคประกอบในการเรียนรูของผู 
ใหญ  เพื่อประยุกตใชในการจัดกิจกรรม        เพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูใหญ     
ตลอดจนการจัดส่ิงแวดลอมและบรรยากาศเพ่ือการเรียนรูของผูใหญ 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1012506 การศึกษาตนเอง                    3(3-0) 
  Self - Study 

ศึกษาเปาหมายและวิธีการในการดํารงชีวิตตามแนวของศาสนา     และภูมิ 
ปญญาชาวบาน   สํารวจและประเมินพฤติกรรมของตน  เพื่อปรับปรุงตนเองให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
1013101 ประวัติการศึกษาไทย                   2(2-0) 
  History of Education in Thailand 

ศึกษาพื้นฐานการศึกษาของไทยแตละระดับ เร่ิมต้ังแตการศึกษาสมัยโบราณ
ในสมัยสุโขทัย   สมัยอยุธยา   สมัยกรุงธนบุรี   สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน    
ตลอดจน ถึงปจจุบัน  วามีโครงสรางและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญอยางไร  
วิวัฒนาการของการศึกษาไทย    ขอวิจารณเกี่ยวกับขอดี     ขอบกพรองและปญหา
ของแผนการศึกษาของชาติหรือการศึกษาของไทยท่ัว ๆ  ไปในอดีต  ซ่ึงนําไปสู
แนวทางในการปรับปรุงการศึกษาของไทยตอไป 

 
1013102 นโยบายการศึกษา                   2(2-0) 
  Educational Policy 

ความหมาย ขอบขายของนโยบายและแผนขององคการท่ีจัดการศึกษา 
นโยบาย         การศึกษาระดับชาติ  ระดับสวนราชการ ระดับสถานศึกษา แนวการ
สรางนโยบายการศึกษา   การนํานโยบายการศึกษาไปสูการปฏิบัติ    ปญหาและ
อุปสรรคของการบริหารองคการตามนโยบายการศึกษา 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1013103  อนาคตศึกษา                                               2(2-0) 

Future Study 
ความหมาย ความสําคัญและบทบาทของอนาคตศึกษา วิธีการทําอนาคต

ศึกษา เชน  การสรางภาพเชิงความคิดของอนาคต (Scenarios) เทคนิคเดลพี การ
ระดมสมอง การทําประชาพิจารณ (Public  Hearings)       การประชุมแบบตาง ๆ การ
วิเคราะหผลกระทบขามตัวแปร (Cross-impact Analysis) การเขียนรายงานการศึกษา 
การนําผลการศึกษาไปประยุกตใช  

 
1013201   การจัดโรงเรียนชุมชน                                2(2-0) 

Community School Management 
ความหมายและความสําคัญของโรงเรียนชุมชน หลักการและแนวการจัด

โรงเรียนชุมชน นโยบายและการบริหารโรงเรียนชุมชน   โครงสรางและระบบงาน
ในโรงเรียนชุมชน  การวิเคราะหปญหาการจัด     โรงเรียนชุมชนในประเทศไทย 
การประเมินผลโรงเรียนชุมชน 

 

1013202   การศึกษาเปรียบเทียบ                                 2(2-0) 
  Comparative Education  

ความหมายของการศึกษาเปรียบเทียบ ศึกษาเปรียบเทียบการจัดการศึกษา
ระหวางประเทศไทยกับตางประเทศ ในประเด็นหัวขอตาง ๆ วิเคราะหปญหาเพื่อหา
แนวโนมในการจัดการศึกษาของไทย        
 

1013203 การศึกษากับการพัฒนาประเทศ                  2(2-0) 
  Education and  Development of the Country 

ความสัมพันธระหวางการศึกษากับการพัฒนาประเทศ           การศึกษากับ
การเปล่ียนแปลงของสังคม แนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ    สังคม
และวัฒนธรรม การเมือง การปกครอง หลักการพัฒนาชุมชน การจัดโรงเรียนเพื่อ
พัฒนาชุมชน ความเคล่ือนไหวเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 



 15 

รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1013204   กิจกรรมการศึกษาเพ่ือทองถ่ิน                           2(2-0) 

Educational Activity for Local  
โครงสรางระบบการศึกษาสวนทองถ่ิน  บทบาทของคนและองคกรชุมชน 

ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีทองถ่ิน    กิจกรรมและการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคน
และองคกรชุมชนและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

 

1013205     เศรษฐศาสตรการศึกษา                                      2(2-0)                       
     Educational  Economics 

ศึกษาถึงความสําคัญของทรัพยากรมนุษยในระบบเศรษฐกิจ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมกับการวางแผนการศึกษา การลงทุนทางการศึกษา ระบบ
การศึกษาของไทย งบประมาณและผลตอบแทนแกการศึกษา ประสิทธิภาพของการ
จัดการศึกษา ทฤษฎีตนทุนและผลประโยชน (Cost - Benefits) เพ่ือวิเคราะหการ
ลงทุนทางการศึกษา 

 

1013206  การเมืองกับการศึกษา                                       2(2-0) 
Politics and Education  

ค ว า ม ห ม า ย  ข อ บ ข า ย  แ ล ะ ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง ก า ร เ มื อ ง กั บ
การศึกษา  วิวัฒนาการของการเมืองกับการศึกษา  ความสัมพันธระหวางการเมืองกับ
การศึกษา  แนวคิดในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเมือง   การปกครอง ในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย และอิทธิพลทางการเมืองท่ีมีตอการศึกษาใน
ประเทศไทย 

 
1013207  การศึกษากับส่ิงแวดลอม                    2(2-0) 

Education  and Environment 
ความหมาย และความสําคัญของการศึกษากับส่ิงแวดลอม ธรรมชาติท่ีเปน

พื้นฐานในการดํารงชีพของมนุษย  การคิด การแลกเปล่ียน การใชทรัพยากร และการ
บริการที่กอใหเกิดปญหาอันมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในสังคม แนวทางการจัด
การศึกษาเพื่อปองกันและแกไขปญหาและส่ิงแวดลอม   
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1013208 การศึกษากับการปรับปรนวัฒนธรรม                 2(2-0) 
  Education and Cultural Adaptive 

ความหมาย ประเภท ความสําคัญและคุณคาของวัฒนธรรม วัฒนธรรม
ทองถ่ินและวัฒนธรรมอ่ืนท่ีแตกตางไปจากวัฒนธรรมไทย อยางนอย 1-2 วัฒนธรรม 
แหลงขอมูลวัฒนธรรม กระบวนการถายทอด วัฒนธรรมทองถ่ิน การเก็บและจัดทํา
ขอมูล การใชและการพัฒนากระบวนการถายทอดวัฒนธรรมทองถ่ิน 

 
1013209 การศึกษารวมสมัย                   2(2-0) 
  Contemporary Education 

เหตุการณปจจุบันทางการศึกษา ท่ีเกี่ยวของกับการเมือง การปกครอง 
เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และความกาวหนาทางวิทยาศาสตรท้ังในและ
ตางประเทศ 

 
1013501 การศึกษานอกระบบเปรียบเทียบ                  3(3-0) 
  Comparative Nonformal Education 

เปรียบเทียบแนวคิด  หลักสูตร  รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบของ 
ไทยกับตางประเทศ 

 
1013502 การจัดและการบริหารการศึกษานอกระบบ                 3(3-0) 
  Nonformal Education Administration 

ทฤษฎีการบริหารการศึกษา       การจัดและการบริหารการศึกษานอกระบบ 
ใหสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  วิเคราะห
รูปแบบการจัดและการบริหารการศึกษานอกระบบของทองถ่ิน 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1013503 เทคนิคการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบ                 
 3(2-2) 
  Nonformal Education Techniques  

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบ    อาทิ        
การฝกอบรมแบบตาง  ๆ    การเปนผูนําการเปล่ียนแปลง เทคนิคการนําเสนอ เทคนิค   
การประชาสัมพันธ  เทคนิคการทํางานเปนทีม การทํางานกับเครือขายการเรียนรูใน
ชุมชน 

 
1013504   การศึกษาทางเลือก                                   2(2-0) 

Alternative Education                                       
ความหมาย ความมุงหมาย ขอบขายของการศึกษาทางเลือก การเปรียบเทียบ

การศึกษานอกระบบในระบบ    และการศึกษาตามอัธยาศัย     การบริหารและการ
จัดการ การศึกษาทางเลือก หลักสูตรและการศึกษาทางเลือกในประเทศไทยและ
ตางประเทศ         แนวโนมของการศึกษาทางเลือกในประเทศไทย 

 
1013505 การออกแบบโครงการและหลักสูตรการศึกษานอกระบบ                                 3(3-0) 
  Designing Project and Programs in Nonformal Education 

กระบวนการจัดทําโครงการและการพัฒนาหลักสูตร การศึกษาผูใหญ    
และการศึกษานอกระบบ      ศึกษาโครงการและกิจกรรมการศึกษานอกระบบที่มีใน
ทองถ่ิน  ออกแบบโครงการและหลักสูตรการศึกษานอกระบบ  และทดลองใชใน
สถานการณจริง 

 
1013506 ภูมิปญญาศึกษา                    3(3-0) 
  Local Study 

ความหมาย  ขอบขาย    และความสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ิน วิเคราะห 
จุดมุงหมาย   ระบบเนื้อหา  และกระบวนการเรียนรูของภูมิปญญาทองถ่ิน  เพื่อ 
ประยุกตใชในการศึกษา 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1013507 การศึกษานอกระบบ                                2(2-0) 
  Non-formal Education 

ศึกษาความหมาย  ความมุงหมาย  และขอบขายของการศึกษานอกระบบ  
ความแตกตาง และความสัมพันธของการศึกษานอกระบบกับการศึกษาในระบบ 
หนวยงานท่ีมีสวนรับผิดชอบในการจัดการศึกษานอกระบบ  หลักสูตรการศึกษา
นอกระบบในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบาน ปญหาและแนวโนมของ
การศึกษานอกระบบในประเทศไทย 

 
1013801 การทดลองปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบ     1(60) 
  Supervised Practicum in Nonformal Education  

การทดลองฝกปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบของสถานศึกษา      
หนวยงานหรือองคการตาง ๆ  

 
1013802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการศึกษานอกระบบ 3               3(2-2) 
  Field Study of Nonformal Education 3 

ศึกษางานในสํานักงาน เชน งานสารบรรณ  งานธุรการ การเงิน การจัด
สํานักงานศึกษา       โครงการและกิจกรรมการศึกษานอกระบบที่หนวยงานท้ังของ
รัฐและเอกชนดําเนินการในทองถ่ิน 

 
1014201 การศึกษาของพอแม                   2(2-0) 
  Education for Parents 

ศึกษาความหมายและความสําคัญของการศึกษาของพอแม หลักการทํางาน
ของพอแม วิธีจัดกิจกรรมเพื่อการศึกษาของพอแม ปญหาและการชวยเหลือพอแม 
บทบาทของครูในการแนะแนวการศึกษาของบุตรแกพอแมและผูปกครอง การ
วิเคราะหและประเมินผล 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1014501 การศึกษานอกระบบกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมไทย              2(2-0) 
  Nonformal Education and Thai Social Changes 

ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย การเปล่ียนแปลง
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 

 
1014502 การศึกษานอกระบบกับส่ิงแวดลอม                 3(3-0) 
  Nonformal Education and Development 

ศึกษาภาวะทางการเมือง     เศรษฐกิจ    สังคมและวัฒนธรรม   ส่ิงแวดลอม  
และระบบนิเวศนท่ีเปนพื้นฐานการดํารงชีวิตของมนุษย      ปญหาส่ิงแวดลอม        
ส่ิงแวดลอมศึกษาและแนวทางจัดการศึกษานอกระบบเพื่อปองกันและแกไขปญหา 
ส่ิงแวดลอม 

 
1014503 การศึกษานอกระบบกับการพัฒนาอาชีพ                 3(3-0) 
  Nonformal Education and Vocational Development 

ความหมายและความสําคัญของการประกอบอาชีพ     ศึกษาสภาพปญหา    
และกระบวนการพัฒนาอาชีพในทองถ่ินและการพัฒนาอาชีพ  นโยบายของรัฐใน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ   รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนา
อาชีพ 

 
1014504 การคนควาวิจัยเพื่อการศึกษานอกระบบ                 3(3-0) 
  Method of Inquiry for Nonformal Education 

กระบวนการคนหาความรู  การสํารวจ    การวิจัย    ในการศึกษานอกระบบ 
การสํารวจความตองการ และวิเคราะหของชุมชน  ศึกษารูปแบบตาง ๆ ของการวิจัย  
การสรางเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลและการออกแบบโครงการวิจัย   การนํา
ผลการวิจัยใชในงานการศึกษานอกระบบ 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1014505 โครงการศึกษาเอกเทศทางการศึกษานอกระบบ                2(2-0)
  Independent Study for Nonformal Education 

ใหนักศึกษาเลือกศึกษา    ปฏิบัติ    หรือทดลองเร่ืองท่ีสนใจในขอบขาย 
ของการศึกษานอกระบบโดยไดรับคําแนะนําและนิเทศจากอาจารยผูสอน 

 
1014506 สัมมนาปญหาการศึกษานอกระบบ                 3(2-2) 
  Seminar in Nonformal Education Problems 

การวิเคราะหสภาพปญหาทางการศึกษานอกระบบที่สัมพันธกับสภาพ 
สังคมเศรษฐกิจ  การเมือง  และความมั่นคงของชาติ  หรือปญหาการศึกษานอกระบบ
อ่ืนท่ีเปนปญหาของทองถ่ินหรือปญหาระดับชาติ  เนนการฝกฝนการวิเคราะหปญหา
ดวยกระบวนการกลุมการอภิปรายแสดงความคิดเห็นและการแสวงหาแนวทางใน
การแกปญหารวมกัน 

 
1014801 การฝกประสบการณวิชาชีพการศึกษานอกระบบ 2               3(250) 
  Professional Experience in Nonfromal Education 2 

 ใหนักศึกษาฝกงานภาคสนามตามศูนยการศึกษานอกโรงเรียนหรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการศึกษานอกระบบโรงเรียนของรัฐหรือเอกชนในทองถ่ิน 

 
1014802 การฝกประสบการณวิชาชีพการศึกษานอกระบบ 3               5(450) 
  Professional Experience in Nonformal Education 3 

 ใหนักศึกษาฝกงานภาคสนามตามศูนยการศึกษานอกโรงเรียนหรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการศึกษานอกระบบโรงเรียนของรัฐหรือเอกชนในทองถ่ิน 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1014901 การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา                  2(2-0) 
  Independent Study in Education 

นักศึกษาเลือกศึกษาเร่ืองทางการศึกษาท่ีสนใจ 1 เร่ือง และจัดทําเปน
โครงการโดยผูสอน 

 
1014902 สัมมนาปญหาการศึกษา                   3(2-2) 
  Seminar in Educational Problems 
   ศึกษากระบวนการจัดสัมมนาและปฏิบัติการสัมมนาปญหาการศึกษา 
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หมูวิชาหลักสูตรและการสอน     
(102) 

 

 
  หมูวิชาหลักสูตรและการสอน  ซ่ึงอยูในหมวดวิชาครุศาสตร  ไดจัดลักษณะ
เนื้อหาวิชา ดังนี้ 
  1.   หลักการศึกษาท่ัวไป        (102-1--) 
  2.  หลักสูตรและแบบเรียน     (102-2--) 
  3.  ทฤษฎี/หลักการเกี่ยวกับการสอน    (102-3--)
  4.                                                                                        (102-4--) 
  5.                                                                                                           (102-5--) 
  6.   วิธีสอนวิชาเฉพาะ                                                                          (102-6--) 
  7.                                                                                                           (102-7--) 
  8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ     (102-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ  โครงการศึกษาเอกเทศ             
       การสัมมนา และการวิจัย     (102-9--) 
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หมูวิชาหลักสูตรและการสอน (102)   
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

1021201 
 

1021202 
1021203 
1021204 
1021205 
1021206 
1022301 
1022302 

 
 

  1022501 
  1023101 
1023201 
1023202 

 
1023203 

 
1023204 
1023205 
1023206 
1023207 
1023208 

1021201 
2141201 
2141209 
2141210 

 
 
 

2142305 
 

1022302 
2142402 

 
 

2143202 
2143205 

 
2143206 
2143207 
2143208 
2143211 
2143213 
2143214 

2143215 

หลักสูตรประถมศึกษา 
หลักสูตรและแบบเรียนประถมศึกษา 
การวิเคราะหแบบเรียนสังคมศึกษา 
การวิเคราะหแบบเรียนภูมิศาสตร 
หลักสูตรมัธยมศึกษา 
หลักสูตรและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
หลักสูตรและหนังสือเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
หลักการสอน 
การสอนซอมเสริม 
การสอนซอมเสริมในโรงเรียนประถมศึกษา 
วิธีสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต 
เทคนิคการปกครองช้ันเรียน 
การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม 
กิจกรรมรวมหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรและส่ือการเรียนสําหรับการศึกษา
นอกระบบ 
หลักสูตรและแบบเรียนมัธยมศึกษา 
หลักสูตรและการจัดการประถมศึกษา 
หลักสูตรและการจัดการมัธยมศึกษา 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศึกษาและการจัดการมัธยมศึกษา 
หลักสูตรศิลปะและการจัดการมัธยมศึกษา 
การสรางส่ือและวิเคราะหแบบเรียนช้ันประถมศึกษา 
การสรางส่ือและวิเคราะหแบบเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

3(3-0) 
2(2-0) 
2(1-2) 
2(1-2) 
3(3-0) 
3(2-2) 
2(2-0) 
3(2-2) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(1-2) 
2(2-0) 

    3(3-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 

 
2(2-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
2(1-2) 
2(1-2) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1023209  การวิเคราะหหนังสือเรียนและการสรางหนังสือเสริม
ประสบการณ 

 
2(1-2) 

1023210  การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 2(1-2) 
 1023210 การพัฒนาหลักสูตรประถมศึกษา 2(1-2) 

1023211  การสรางหลักสูตรงานอาชีพในทองถ่ิน 2(2-0) 
1023212  หลักสูตรและการใชแบบเรียนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 2(1-2) 
1023213  เอกสารและส่ือการสอนทางวิทยาศาสตรสําหรับครู

ประถมศึกษา 
 

1(1-0) 
1023214  การวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษและการสรางหนังสือ

เสริมประสบการณ 
 

2(1-2) 
1023215  การสรางส่ือการเรียนช้ันประถมศึกษา 2(2-0) 
1023301 2143302 ทักษะและเทคนิคการสอน 2(2-0) 
1023302  การนิเทศการศึกษา 2(2-0) 

 1023302 หลักการนิเทศการสอน 2(2-0) 
 2143304 หลักการนิเทศการสอน 2(2-0) 

1023303  การพัฒนารูปแบบการสอน 2(1-2) 
 1023303 การพัฒนารูปแบบการสอนในระดับประถมศึกษา 2(1-2) 

1023304  ทักษะและเทคนิคการสอนในระดับประถมศึกษา 2(1-2) 
1023305  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 2(1-2) 
1023306  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเทคโนโลยีศึกษา 2(1-2) 
1023601 2143601 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทย 3(2-2) 
1023602 2143602 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 3(2-2) 
1023603 2143603 พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร 3(2-2) 
1023604 2143604 พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 3(2-2) 
1023605 2143605 พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี 3(2-2) 
1023606 2143606 พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา 3(2-2) 
1023607 2143607 พฤติกรรมการสอนวิชาฟสิกส 3(2-2) 
1023608 2143608 พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา 3(2-2) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1023609 2143609 พฤติกรรมการสอนวิชาภูมิศาสตร 3(2-2) 
1023610 2143610 พฤติกรรมการสอนวิชาประวัติศาสตร 3(2-2) 
1023611 2143611 พฤติกรรมการสอนวิชาเกษตรกรรม 3(2-2) 
1023612 2143612 พฤติกรรมการสอนวิชาคหกรรมศาสตร 3(2-2) 
1023613 2143613 พฤติกรรมการสอนวิชาศิลปหัตถกรรม 3(2-2) 
1023614 2143614 พฤติกรรมการสอนวิชาชางอุตสาหกรรม 3(2-2) 
1023615 2143615 พฤติกรรมการสอนวิชาอุตสาหกรรมศิลป 3(2-2) 
1023616 2143616 พฤติกรรมการสอนวิชานาฏศิลป 3(2-2) 
1023617 2143617 พฤติกรรมการสอนวิชาสุขศึกษา 3(2-2) 
1023618 1043618 พฤติกรรมการสอนวิชาพลศึกษา 3(2-2) 
1023619 2143619 พฤติกรรมการสอนวิชาดนตรีศึกษา 3(2-2) 
1023620 2143620 พฤติกรรมการสอนวิชาศิลปศึกษา 3(2-2) 
1023621 2143621 พฤติกรรมการสอนวิชาธุรกิจศึกษา 3(2-2) 
1023622 2143622 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา 3(2-2) 
1023623 2143623 พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา 3(2-2) 
1023624 2143624 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 3(2-2) 
1023625 2143625 พฤติกรรมการสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต 1 3(2-2) 
1023626 2143626 พฤติกรรมการสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต 2 3(2-2) 
1023627 2143627 พฤติกรรมการสอนกลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย 3(2-2) 
1023628 2143628 พฤติกรรมการสอนกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ 3(2-2) 
1023629 2143629 พฤติกรรมการสอนวิธีการใชหองสมุดและการศึกษาคนควา 3(2-2) 
1023630 2143630 พฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร 3(2-2) 
1023631 2143631 พฤติกรรมการสอนวิชานันทนาการ 3(2-2) 
1023632  พฤติกรรมการสอนวิชาเฉพาะ 3(2-2) 
1023633  พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาญ่ีปุน 3(2-2) 
1023634  พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาจีน 3(2-2) 
1023635  พฤติกรรมการสอนวิชาการสอนภาษาจีน 3(2-2) 
1023636  พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาฝร่ังเศส 3(2-2) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1023637  พฤติกรรมการสอนวิชาพุทธศาสนา 3(2-2) 
1023638  พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอาหรับ 3(2-2) 
1023639  พฤติกรรมการสอนดนตรีระดับประถมศึกษา 3(2-2) 
1023640  พฤติกรรมการสอนนาฏศิลประดับประถมศึกษา 3(2-2) 
1023641  พฤติกรรมการสอนการงานและอาชีพระดับประถมศึกษา 3(2-2) 
1023642  พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา 3(2-2) 
1023643  พฤติกรรมการสอนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา 3(2-2) 
1023644  พฤติกรรมการสอนพลานามัยระดับประถมศึกษา 3(2-2) 
1023645  พฤติกรรมการสอนศิลปศึกษาระดับประถมศึกษา 3(2-2) 
1023801  การทดลองสอนวิชาภาษาไทย 1(60) 

 2143801 การทดลองสอนวิชาภาษาไทย 1(70) 
1023802  การทดลองสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1(60) 

 2143802 การทดลองสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1(70) 
1023803  การทดลองสอนวิชาคณิตศาสตร 1(60) 

 2143803 การทดลองสอนวิชาคณิตศาสตร 1(70) 
1023804  การทดลองสอนวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 1(60) 

 2143804 การทดลองสอนวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 1(70) 
1023805  การทดลองสอนวิชาเคมี 1(60) 

 2143805 การทดลองสอนวิชาเคมี 1(70) 
1023806  การทดลองสอนวิชาชีววิทยา 1(60) 

 2143806 การทดลองสอนวิชาชีววิทยา 1(70) 
1023807  การทดลองสอนวิชาฟสิกส 1(60) 

 2143807 การทดลองสอนวิชาฟสิกส 1(70) 
1023808  การทดลองสอนวิชาสังคมศึกษา 1(60) 

 2143808 การทดลองสอนวิชาสังคมศึกษา 1(70) 
1023809  การทดลองสอนวิชาภูมิศาสตร 1(60) 

 2143809 การทดลองสอนวิชาภูมิศาสตร 1(70) 
1023810  การทดลองสอนวิชาประวัติศาสตร 1(60) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

 2143810 การทดลองสอนวิชาประวัติศาสตร 1(70) 
1023811  การทดลองสอนวิชาเกษตรกรรม 1(60) 

 2143811 การทดลองสอนวิชาเกษตรกรรม 1(70) 
1023812  การทดลองสอนวิชาคหกรรมศาสตร 1(60) 

 2143812 การทดลองสอนวิชาคหกรรมศาสตร 1(70) 
1023813  การทดลองสอนวิชาศิลปหัตถกรรม 1(60) 

 2143813 การทดลองสอนวิชาศิลปหัตถกรรม 1(70) 
1023814  การทดลองสอนวิชาชางอุตสาหกรรม 1(60) 

 2143814 การทดลองสอนวิชาชางอุตสาหกรรม 1(70) 
1023815  การทดลองสอนวิชาอุตสาหกรรมศิลป 1(60) 

 2143815 การทดลองสอนวิชาอุตสาหกรรมศิลป 1(70) 
1023816  การทดลองสอนวิชานาฏศิลป 1(60) 

 2143816 การทดลองสอนวิชานาฏศิลป 1(70) 
1023817  การทดลองสอนวิชาสุขศึกษา 1(60) 

 2143817 การทดลองสอนวิชาสุขศึกษา 1(70) 
1023818  การทดลองสอนวิชาพลศึกษา 1(60) 

 2143818 การทดลองสอนวิชาพลศึกษา 1(70) 
1023819  การทดลองสอนวิชาดนตรีศึกษา 1(60) 

 2143819 การทดลองสอนวิชาดนตรีศึกษา 1(70) 
1023820  การทดลองสอนวิชาศิลปศึกษา 1(60) 

 2143820 การทดลองสอนวิชาศิลปศึกษา 1(70) 
1023821  การทดลองสอนวิชาธุรกิจศึกษา 1(60) 

 2143821 การทดลองสอนวิชาธุรกิจศึกษา 1(70) 
1023822  การทดลองสอนวิธีการใชหองสมุดและการศึกษาคนควา 1(60) 

 2143829 การทดลองสอนวิธีการใชหองสมุดและการศึกษาคนควา 1(70) 
1023823  การทดลองสอนวิชาคอมพิวเตอร 1(60) 

 2143830 การทดลองสอนวิชาคอมพิวเตอร 1(70) 
1023824  การทดลองสอนวิชานันทนาการ 1(60) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

 2143833 การทดลองสอนวิชานันทนาการ 1(70) 
1023825  การทดลองสอนในระดับประถมศึกษา 1 1(60) 

 2143831 การทดลองสอนในระดับประถมศึกษา 2 1(70) 
1023826  การทดลองสอนในระดับประถมศึกษา 2 1(60) 

 2143832 การทดลองสอนในระดับประถมศึกษา 2 1(70) 
1023827  การทดลองสอนวิชาเฉพาะ 1(60) 
1023828  การทดลองสอนวิชาภาษาจีน 1(60) 
1023829  การทดลองปฏิบัติงานครูบรรณารักษ 1(60) 
1023830  การทดลองสอนวิชาภาษาฝร่ังเศส 1(60) 
1023831  การทดลองสอนวิชาพระพุทธศาสนา 1(60) 
1023832  การทดลองสอนวิชาภาษาญ่ีปุน 1(60) 
1023833  การทดลองสอนในระดับประถมศึกษา 1(60) 
1024601 2144410 ทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร 3(2-2) 
1024901 2144903 โครงการศึกษาเอกเทศทางการประถมศึกษา 2(1-2) 
1024902  การสัมมนาการประถมศึกษา 2(1-2) 
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คําอธิบายรายวิชา  
หมูวิชาหลักสูตรและการสอน   (102) 

 
รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
1021201 หลักสูตรประถมศึกษา                   3(3-0) 
  Curriculum of Elementary Education 

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของหลักสูตร        หลักและกระบวนการในการ
พัฒนาหลักสูตร       หลักสูตรแบบตาง ๆ    หลักการ    จุดหมาย  จุดประสงค     
โครงสรางของหลักสูตรประถมศึกษาในปจจุบัน              ความสัมพันธระหวาง
จุดประสงคกับเนื้อหาในหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม
ในการจัดประสบการณตามหลักสูตร           หนังสือเรียน และวัสดุหลักสูตรอ่ืน ๆ            
แหลงวิทยาการ         การวัดและการประเมินผล     การบริหารและการใชหลักสูตร
ใหเหมาะสมกับทองถ่ิน 

 
1021202 การวิเคราะหแบบเรียนสังคมศึกษา                 2(1-2) 
  Analysis of Social Studies Textbooks 

ศึกษาและวิเคราะหแบบเรียนวิชาสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษา     เพื่อ
คนหาวิธีสอนตามเน้ือหาวิชาในหลักสูตรตาง ๆ             อยางมีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

 
1021203 การวิเคราะหแบบเรียนภูมิศาสตร                  2(1-2) 
  Analysis of Geography Textbooks 

ศึกษาและวิเคราะหแบบเรียนภูมิศาสตรระดับมัธยมศึกษา         เพื่อคนคิด
หาวิธีการสอน  การใชส่ือการสอน  โดยศึกษาเนื้อหาตาง ๆ อยางรอบดาน   เพื่อ
เตรียมพรอมท่ีจะออกไปทําการสอนอยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบัน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
1021204 หลักสูตรมัธยมศึกษา                                3(3-0) 
  Curriculum of Secondary Education 

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย              หลักและกระบวนการในการพัฒนา
หลักสูตร  หลักสูตรแบบตาง ๆ   หลักการ  จุดมุงหมาย  ฯลฯ    โครงสรางของ
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน    และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายในปจจุบัน             
ความสัมพันธระหวางจุดประสงคการเรียนรูกับเนื้อหาในหลักสูตร         
กระบวนการเรียนการสอนและการจัดประสบการณตามหลักสูตร     เอกสาร
หลักสูตร     แหลงวิทยาการ    การประเมินผลทางการเรียน    เกณฑการจบหลักสูตร       
การบริหารและการปรับหลักสูตรใหเหมาะสมกับทองถ่ิน 

 
1021205 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน                 3(2-2) 
  Curriculum and Fundamental Education Management 

ความหมายและความสําคัญของหลักสูตร  หลักสูตรแบบตาง ๆ  พื้นฐานใน
การจัดทําหลักสูตร      องคประกอบของหลักสูตร       โครงสรางของหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  การจัดประสบการณและกิจกรรมใหสอดคลองกับหลักสูตร    
การใชหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน    การเลือกใชแหลงวิทยาการเสริม
หลักสูตร    การบริหารหลักสูตร  การสรางและการพฒันาหลักสูตร  การประเมินผล
หลักสูตร 

 
1021206 หลักสูตรและหนังสือเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน                2(2-0) 
  Curriculum and Texts for Fundamental Education 

ความหมายและความสําคัญของหลักสูตร  รูปแบบของหลักสูตร   
องคประกอบของหลักสูตร  หลักสูตรปจจุบัน  กิจกรรมการเรียนการสอน  การจัด
ช้ันเรียน  การพัฒนาและการใชหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน   หนังสือ
เรียนและหนังสืออานประกอบ  การเลือกใชส่ือการเรียนการสอนและแหลง
วิทยาการการเรียนรู 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
1022301 หลักการสอน                   3(2-2) 
  Methods of Teaching 

ความหมายและความสําคัญของการเรียนการสอน ระบบการเรียนการสอน 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน  การสอนเพ่ือจุดประสงคเฉพาะอยาง  รูปแบบ  
เทคนิคและวิธีการสอน   กิจกรรมการเรียนการสอน   การจัดบรรยากาศการเรียนรู    
ส่ือการเรียนการสอน       การวัดผลและประเมินผล          การวางแผนการสอน  การ
ฝกปฏิบัติการสอน 

 
1022302 การสอนซอมเสริม                  2(2-0) 
  Remedial Teaching 
   ความหมาย      ขอบเขต    ความมุงหมายและความสําคัญของการสอน 

ซอมเสริมหลักการและแนวคิดทางการศึกษาอันเปนท่ีมาของการสอนซอมเสริม  
การสอนเสริมเด็กปญญาเลิศและเด็กท่ีมีขอบกพรอง    นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีใช
ในการสอนซอมเสริมคุณลักษณะท่ีดีของครูผูสอนซอมเสริม  การฝกปฏิบัติการสอน
ซอมเสริม 

 
1022501 เทคนิคการปกครองชั้นเรียน                 2(2-0) 
  Classroom Management Techniques 

 ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงและมีผลกระทบตอช้ัน
เรียนท่ีเปล่ียนแปลง  พัฒนาการเด็กวัยประถมศึกษา    แนวคิดและหลักการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  การพัฒนาประชาธิปไตยในช้ัน
เรียน  เทคนิคการปรับพฤติกรรมนักเรียนท่ีมีปญหาเพื่อการพัฒนาวิจัยในช้ันเรียน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
1023101 การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม                  3(3-0) 
  Curriculum Development for Training 

 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักสูตร หลักสูตรแบบตาง ๆ หลักการและ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  พื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร  การนําหลักสูตรไปใช     
การประเมินผลหลักสูตร หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการฝกอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  กระบวนการฝกอบรมและการกําหนดความจําเปนของการ
ฝกอบรมและพัฒนา     การกําหนดเปาหมายหลักสูตรและเนื้อหาของการอบรม  
บทบาทและหนาท่ีของผูฝกอบรม  วิธีการฝกอบรมและพัฒนา  การนําความรูทาง
จิตวิทยามาประกอบในการฝกอบรม  อาทิ  การเขากลุม การสรางความรวมมือ 
สามัคคี ฯลฯ  มีการศึกษานอกสถานท่ี  การฝกปฏิบัติ พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม 
การประเมินผลการฝกอบรมและพัฒนา ปญหาและอุปสรรคในการฝกอบรม 

 
1023201 กิจกรรมรวมหลักสูตร                   2(2-0) 
  Co-curriculum Activity 

ความหมายและความมุงหมายของกิจกรรมรวมหลักสูตร ประเภทและ
ประโยชนของกิจกรรมรวมหลักสูตรกับกิจกรรมการรวมหลักสูตร         ลักษณะของ
ผูนําและผูตามวิถีทางแหงประชาธิปไตย          หลักการจัดและการบริหาร     
กิจกรรมรวมหลักสูตรและการประเมินผลกิจกรรมรวมหลักสูตร            การเลือกจัด
โครงการตามประเภทของกิจกรรมรวมหลักสูตร 

 
1023202 การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนสําหรับการศึกษานอกระบบ              2(2-0) 
  Curriculum Development and Instructional Media for Nonformal Education 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร  ทฤษฎีหลักสูตร  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การ
เรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน  การประเมินผลของการศึกษานอกระบบ 

 
 
 
 



 33 

รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
1023203 หลักสูตรและแบบเรียนมัธยมศึกษา                 2(2-0) 
 Secondary School Curriculum and Texts 
  ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของหลักสูตร หลักสูตรแบบ 

ตาง ๆ พื้นฐานในการจัดทําหลักสูตร องคประกอบของหลักสูตร โครงสรางของ
หลักสูตรมัธยมศึกษาปจจุบัน การจัดประสบการณและกิจกรรมใหสอดคลองกับ
หลักสูตร การใชหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน เกณฑการเลือกใชหนังสือ
ในระดับมัธยมศึกษา การเลือกใชแหลงวิทยาการเสริมหลักสูตร ความสัมพันธ
ระหวางหลักสูตรมัธยมศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน การสรางและการพัฒนาหลักสูตร การประเมินผลหลักสูตร  

 
1023204 หลักสูตรและการจัดการมัธยมศึกษา                 3(3-0) 
  Curriculum and Management of Secondary Education 

ความหมาย  ความสําคัญของหลักสูตรและการมัธยมศึกษา  
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร      หลักการ      จุดหมาย              โครงสรางของ
หลักสูตรมัธยมศึกษาปจจุบัน ประสบการณและกิจกรรมท่ีสอดคลองกับหลักสูตร   
หนังสือท่ีใชในโรงเรียนและเกณฑการเลือก     การใชแหลงวิทยาการในทองถ่ิน           
ระเบียบการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษา  การจัดระบบงานใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา 

 
1023205 หลักสูตรอุตสาหกรรมศึกษาและการจัดการมัธยมศึกษา               3(3-0) 
  Industrial Education Curriculum and Secondary Education 

 ความหมายและความสําคัญของหลักสูตรอุตสาหกรรมศึกษาและการ
มัธยมศึกษาหลักการ   ความมุงหมาย     และกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรและ
การสอนอุตสาหกรรมศึกษา    การกําหนดเนื้อหา    การจัดกิจกรรม    แบบเรียน  
แหลงวิทยาการและการจัดและประเมินอุตสาหกรรมศึกษา            ตลอดจนการจัด
ระบบงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา    
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
1023206 หลักสูตรศิลปะและการจัดการมัธยมศึกษา                 3(3-0) 
  Art Curriculum and Secondary Education 
   ความหมายและความสําคัญของหลักสูตรศิลปะและการมัธยมศึกษา 

หลักการความมุงหมาย        และกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ศิลปะในระดับมัธยมศึกษา  การกําหนดเนื้อหา  การจัดกิจกรรม  แบบเรียน  แหลง
วิทยากร  และการจัดและประเมินผล  ตลอดจนการจัดระบบงานศิลปะในโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

 
1023207 การสรางส่ือและวิเคราะหแบบเรียนชั้นประถมศึกษา               2(1-2) 
  Media Construction and Analysis of Elementary School Texts 

ความหมายและความมุงหมายของส่ือการเรียนการสอนช้ันประถมศึกษา     
การสรางวัสดุอุปกรณการสอนในช้ันเรียนและการบํารุงรักษา    การวิเคราะห
แบบเรียนตามจุดมุงหมายของหลักสูตร      ความเหมาะสมของเน้ือหากับวัย 
พัฒนาการและความสนใจของผูเรียน  การประเมินผลแบบเรียนโดยสังเขป 

 
1023208 การสรางส่ือและวิเคราะหแบบเรียนชั้นมัธยมศึกษา                            2(1-2) 
  Media Construction and Analysis of Secondary 

ความหมายและความมุงหมายของส่ือการเรียนการสอนช้ันมัธยมศึกษา       
การสรางวัสดุอุปกรณการสอนในช้ันเรียนและการบํารุงรักษา      การวิเคราะห
แบบเรียนตามจุดมุงหมายของหลักสูตร       ความเหมาะสมของเน้ือหากับวัย 
พัฒนาการและความสนใจของผูเรียน  การประเมินผลแบบเรียนโดยสังเขป 

 

1023209 การวิเคราะหหนังสือเรียนและการสรางหนังสือเสริมประสบการณ              2(1-2) 
  Analysis of Texts and Writing for Children 
   ความหมาย  ความสําคัญ และประเภทของหนังสือท่ีใชในโรงเรียนลักษณะ 

หนังสือเรียนท่ีดี  การสํารวจหนังสือท่ีใชในโรงเรียน  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการ
จัดทําหนังสือ  การวิเคราะหและประเมินหนังสือเรียน  ฝกจัดทําหนังสือสงเสริมการ
อานและหนังสืออานเพิ่มเติม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
1023210 การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน                  2(1-2) 
  Curriculum Development for Local 
   ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับหลักสูตร  กระบวนการสรางและพัฒนาหลักสูตรการ 
  ประเมินผลหลักสูตร    ความเปนมาและความสําคัญของหลักสูตร    หลักการ     

จุดหมายโครงสรางของหลักสูตร      การจัดประสบการณและกิจกรรมท่ีสอดคลอง
กับหลักสูตรหลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถ่ิน       
การฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถ่ิน 

 
1023211 การสรางหลักสูตรงานอาชีพในทองถ่ิน                 2(2-0) 
  Curriculum Developing for Local 
   ความจําเปนของการสรางงานอาชีพในทองถ่ิน    ศึกษาวิเคราะหปญหาการ 

วางงาน  คานิยมในการประกอบอาชีพตามแนวคิดเกากับใหมท่ีสอดคลองกับสภาพ
สังคมปจจุบัน    การสรางคานิยมเพื่อการพ่ึงตนเอง  การศึกษากรณีตัวอยาง บุคคลท่ี
ประสบความสําเร็จในอาชีพสวนตัว     ศึกษาวิเคราะหการเคล่ือนขบวนการของการ
เปล่ียนแปลงทางดานสังคมไทยตามนโยบายของรัฐและการพัฒนาทางดาน
เทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลตอสังคมไทย     กระแสการเปล่ียนแปลงทางดานสังคมท่ี
เกิดข้ึนในทองถ่ินตน         ท้ังนี้เพื่อใหตระหนักถึงการดํารงชีวิตท่ีอยูรอดไดอยางดี
ในสภาวะปจจุบัน         รวมท้ังการเกิดความตระหนักตอการเลือกประกอบอาชีพที่
สอดคลองกับตนเอง การศึกษาสํารวจงานอาชีพตาง ๆ ในทองถ่ินท่ีดํารงอยู     งาน
อาชีพท่ีเกิดข้ึนใหมในปจจุบันและท่ีจะมีข้ึนตามมาในสภาวะการเปล่ียนแปลงของ
สังคมไทยในทองถ่ิน  การเลือกศึกษาวิธีการของงานอาชีพ     เพื่อใหเกิดความรู
สําหรับการสรางหลักสูตรงานอาชีพโดยใชกระบวนการสรางและการพัฒนา
หลักสูตรตามความสนใจของผูเรียน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 
 
1023212 หลักสูตรและการใชแบบเรียนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา              2(1-2) 
  Surveying Elementary English Curriculum and Exploiting Texts Book 

ศึกษาหลักสูตรและแบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษท่ีใชในระดับประถมศึกษา    
รวมถึงคูมือครู  แบบฝกหัดและหนังสืออานประกอบโดยศึกษาอยางละเอียดในดาน
เนื้อหากับกิจกรรมและแบบฝกหัด      เพื่อพิจารณาความสอดคลองของแบบเรียนกับ
หลักสูตร   และเพื่อเปนแนวทางในการวางแผนจัดการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุ
จุดประสงคของหลักสูตร 

   
1023213 เอกสารและสื่อการสอนทางวิทยาศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา              1(1-0) 
  Science Literature and Media for Elementary Teachers 

ศึกษาคนควาเอกสาร  ส่ิงพิมพ  วารสาร  งานวิจัย  หนังสือเสริม และส่ือการ
สอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร        รวมท้ัง
ผลผลิตเอกสารและส่ือการสอนเพื่อใชสอนวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา 

 
1023214 การวิเคราะหหนังสือเรียนภาษาอังกฤษและการสรางหนังสือ 

เสริมประสบการณ                   2(1-2) 
  Analysis of English Texts and Writing for Children 

ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของหนังสือภาษาอังกฤษท่ีใชใน
หองเรียนลักษณะหนังสือเรียนท่ีดี  การสํารวจหนังสือท่ีใชในโรงเรียน  การวิเคราะห
และประเมินหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ    ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการทําหนังสือ       
ฝกหัดทําหนังสือสงเสริมการอานและหนังสืออานเพิ่มเติม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
1023215 การสรางส่ือการเรียนชั้นประถมศึกษา                 2(2-0) 
  Elementary Media Construction 

 ความหมายและความมุงหมายของส่ือการเรียน  ส่ือการเรียนท่ีเหมาะสมกับ
การจัดการเรียนการสอนกลุมประสบการณตาง ๆ ในช้ันประถมศึกษา       การสราง
ส่ือการเรียน การบํารุงรักษาและการจัดระบบการเก็บและการใหบริการส่ือการเรียน
ในช้ันประถมศึกษา 

 
1023301 ทักษะและเทคนิคการสอน                  2(2-0) 
  Teaching Skills and Techniques of Teaching 

ความหมาย   ขอบขาย  และความสําคัญของทักษะและเทคนิคการสอน    
ทักษะการนําเขาสูบทเรียน    การเราความสนใจ    การตั้งคําถาม     การใชส่ือการ
เรียนการสอน  การเลาเร่ือง  การเสริมแรง   การใชกิริยาทาทางและวาจา  การใช
กระดานดํา   การอธิบายยกตัวอยาง และสรุปบทเรียน   การสอนกลุมใหญ  การสอน
กลุมยอย  การสอนรายบุคคล  การใชเพลงประกอบการเรียนการสอน  บทบาท
สมมติ  เทคนิคการสอนแบบมีสวนรวมเทคนิคการสอนโดยใชกระบวนการคิดฯลฯ 

 
1023302 การนิเทศการศึกษา                   2(2-0) 
  Educational Supervision 

ความหมาย   ความสําคัญ  และความมุงหมายของการนิเทศการศึกษา
ขอบขายของการนิเทศการศึกษา  บทบาทของผูบริหารตอนิเทศการศึกษา  หลักและ
เทคนิควิธีการนิเทศการศึกษา  การพัฒนาการเรียนการสอน  การนิเทศการสอน  การ
นิเทศภายใน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
1023303 การพัฒนารูปแบบการสอน                  2(1-2) 
  Teaching Models Development 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับรูปแบบการสอนตาง ๆ          รูปแบบการสอนเพ่ือ
พัฒนาสติปญญาและทักษะกระบวนการทางปญญา  รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนา 
ปฏิสัมพันธทางสังคม      รูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาบุคคล      การเลือกรูปแบบการ
สอนใหเหมาะสมกับนักเรียนและช้ันเรียน  การทดลองสอนตามรูปแบบการสอนท่ี
พัฒนาข้ึน 
 

1023304 ทักษะและเทคนิคการสอนในระดับประถมศึกษา                2(1-2) 
  Skills and Techniques of Teaching in Elementary Education 
   ความหมายและความสําคัญของการฝกทักษะและเทคนิคการสอน ทบทวน 

ทักษะและเทคนิคการสอนท่ีจําเปนสําหรับการสอนในระดับประถมศึกษา  ไดแก  
การตั้งคําถาม  การเลาเร่ือง  การใชส่ือ   การเขียนกระดานดํา   การเราความสนใจ   
การเสริมแรงการนําเขาสูบทเรียน การสรุปบทเรียน ฯลฯ โดยเนนการฝกปฏิบัติ การ
ออกแบบการสอนในระดับประถมศึกษา โดยใชเทคนิคการฝกปฏิบัติ  การออกแบบ
การสอนในระดับประถมศึกษา  โดยใชเทคนิคและทักษะท่ีฝกมาแลว   การทดลอง
สอนโดยใชรูปแบบการสอนท่ีออกแบบไว 

 
1023305 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร                 2(1-2) 
  Skills in Science 

ธรรมชาติและความหมายของวิทยาศาสตร      ประเภทของความรูทาง
วิทยาศาสตรการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร  ไดแก  ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร  
ศึกษาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 13 ทักษะ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยวิธีการฝกปฏิบัติยอย และฝกทักษะ
ผสม 

 
 
 



 39 

รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
1023306 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเทคโนโลยีศึกษา                             2(1-2) 
  Learning Activities for Technology Education 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีศึกษา  บทบาทและความสําคัญของ
เทคโนโลยีในการดํารงชีวิต  หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเทคโนโลยีศึกษา
ในระดับประถมศึกษา  การจัดและพัฒนาการเรียนรูดานการใชวัสดุ  การใชเคร่ืองมือ  
การผลิตและการจัดการทําโครงงานดานเทคโนโลยีศึกษา  การประยุกตกระบวนการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนระดับประถมศึกษา 

 
1023601 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทย                  3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Thai Language 

การศึกษาขอบขายของหลักสูตร  จุดประสงค  ลักษณะเนื้อหาวิชาและอัตรา
เวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย  ศึกษาชนิดประเภทของเนื้อหาท่ี
ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทย ท้ังดานหลักภาษา วรรณคดีและการใชภาษา 
รวมท้ังศึกษาคูมือครูและแบบฝกหัดตาง ๆ      วิเคราะหจุดประสงค     ความคิดรวบ
ยอดของเนื้อหาแตละเร่ืองการศึกษาเทคนิคกระบวนวิธีการสอน และส่ือการเรียนท่ี
เหมาะสมกับเนื้อหาแตละประเภท     การศึกษาประเภทของหนังสืออานนอกเวลา      
และวิชาภาษาไทยเลือกในช้ันตาง ๆ   เพื่อเตรียมจัดวิธีสอนและกิจกรรมท่ีเหมาะสม
กับเนื้อหาประเภทนั้น ๆ       ฝกการทําแผนการสอน   บันทึกการสอน            การ
ผลิตและการใชส่ือการเรียนท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหาในบทเรียน           
ฝกสรางแบบทดสอบและการประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทย  การปฏิบัติการ
สอน 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1023602 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ                 3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching English 

สํารวจวิธีสอนและแนวโนมในการสอนภาษาอังกฤษ  ฝกปฏิบัติการสอน
ภาษาเพื่อส่ือความหมายและการนําไปใชในช้ันเรียน  สังเกตการสอนและวิเคราะห
บทเรียนท่ีใชในโรงเรียนมัธยม    เตรียมแผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน    
รวมท้ังการฝกสอนโดยวิธีการสอนสาธิต  การสอนเพ่ือน       การสอนแบบจุลภาค
และกิจกรรมทางภาษาอ่ืน ๆ ท่ีมุงตัวผูเรียนเปนหลัก 

 
1023603 พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตร                 3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Mathematics 

การศึกษาหลักสูตร   หนังสือเรียน   คูมือครู   และเอกสารประกอบหลักสูตร
วิชาคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา   จิตวิทยาการเรียนรู   เชน   บรูเนอร    กาเย      
เปยเจตสกินเนอร  เปนตน     การวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียน    การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  เทคนิควิธีสอนคณิตศาสตร  ทักษะการสอน   เชน   
ทักษะการใชคําถาม  ทักษะการนําเขาสูบทเรียน   ทักษะการเขียนกระดานดํา     
ทักษะการสรุปบทเรียน  เปนตน การผลิตและการใชส่ือประกอบการเรียนการสอน  
การวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอนคณิตศาสตร           ตามระเบียบการ
วัดผลและประเมินผล    การทําโครงการสอน  แผนการสอน  การทดลองสอนเนื้อหา
คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
1023604 พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป                 3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Science 
   การศึกษาจุดประสงค  เนื้อหาวิชาและเอกสารหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร 

ท่ัวไปการวิเคราะหหลักสูตร      ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร         จิตวิทยา
ในการสอน  เทคนิคการสอน  วิธีสอนวิทยาศาสตรแบบตาง ๆ     การจัด
หองปฏิบัติการ      การจัดเก็บอุปกรณความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ การเลือกและ
การสรางส่ือการสอนวิทยาศาสตร  การเลือกใชหนังสือเรียน และหนังสืออาน
เพิ่มเติม    การเตรียมการสอน     การใชคูมือครู  การทําแผนการสอน       การ
ประเมินผลการสอนภาคปฏิบัติ         การสรางขอทดสอบวัดพฤติกรรม  การฝก
ปฏิบัติการสอน 

 
1023605 พฤติกรรมการสอนวิชาเคมี                  3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Chemistry 

การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตร การ
วิเคราะหหลักสูตร การจัดบทเรียน  การศึกษาเทคนิควิธีสอน  ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรวิธีแกปญหาและเจตคติทางวิทยาศาสตร    กิจกรรมการเรียนการ
สอน   ส่ือการเรียน   การวัดผลประเมินผล   การเตรียมการสอน   เชน    กําหนดการ
สอน   แผนการสอน     การฝกปฏิบัติการสอนวิชาเคมีแบบตาง ๆ  การจัด
หองปฏิบัติการและการรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการเคมี  รวมท้ังการ
แกปญหาการเรียนการสอนวิชาเคมี 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
1023606 พฤติกรรมการสอนวิชาชีววิทยา                  3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Biology 
   ธรรมชาติของวิทยาศาสตร    กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร 
  (วิธีวิทยาศาสตร)  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  และเจตคติทางวิทยาศาสตร 

หลักสูตรและเอกสารหลักสูตรชีววิทยาในระดับมัธยมศึกษา    การวิเคราะห
หลักสูตรและหนังสือเรียนจิตวิทยาในการสอน วิธีสอนชีววิทยาแบบตาง ๆ    การ
เลือกใชและการสรางส่ือการเรียนชีววิทยา    การจัดหองปฏิบัติการ และความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการ   การวัดและประเมินผลชีววิทยา  การจัดและกําหนด
แผนการสอน    การเตรียมการสอน    การใชหนังสือเรียนและคูมือครู  การ
ปฏิบัติการสอน 

 
1023607 พฤติกรรมการสอนวิชาฟสิกส                  3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Physics 
   การศึกษาจุดประสงค   เนื้อหา   อัตราเวลาเรียน   และเอกสารหลักสูตรการ 

วิเคราะหหลักสูตรวิชาฟสิกสในระดับมัธยมศึกษา     การจัดบทเรียน    การศึกษา
เทคนิควิธีสอน   ทักษะการสอนท่ีจําเปน   ส่ือการเรียน   การวัดผลและประเมินผล     
การเตรียมการสอนเกี่ยวกับวิธีสราง  วิธีใชเอกสารหลักสูตร  การฝกปฏิบัติการสอน 

 
1023608 พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา                 3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Social Studies 

การศึกษาจุดประสงค  เนื้อหา  อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรสังคม
ศึกษา      การวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียนสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  
เทคนิควิธีสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน       ทักษะท่ีจําเปนในการสอน
สังคมศึกษาส่ือการเรียน    การวัดผลและประเมินผล    การเตรียมการสอน   เชน    
การทําโครงการสอนแผนการสอน  ฯลฯ          การปฏิบัติการสอนในช้ันเรียน    เพื่อ
เปนการฝกการแกปญหาการเรียนการสอน 

 
 



 43 

รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
1023609 พฤติกรรมการสอนวิชาภูมิศาสตร                               3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Geography 

ปรัชญา ขอบขาย เนื้อหา และอัตราเวลาเรียนของหลักสูตร  คูมือครูระดับ
มัธยมศึกษา เฉพาะเนื้อหาและรายวิชาภูมิศาสตร  การวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือ
เรียนวิชาภูมิศาสตร       เทคนิควิธีสอน      ส่ือการเรียน      วิธีการวัดผลและ
ประเมินผลวิชาภูมิศาสตรการเตรียมการสอน           วิธีการเขียนจุดประสงคเชิง
พฤติกรรม  การฝกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคและวิธีสอนแบบตาง ๆ  

 
1023610 พฤติกรรมการสอนวิชาประวัติศาสตร                 3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching History 

การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรระดับ
มัธยมศึกษา  การวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียนประวัติศาสตร  เทคนิควิธีสอน
และทักษะการสอนที่จําเปน    การจัดกิจกรรมการเรียน   การผลิต       การแสวงหา
และการเลือกส่ือการเรียนวิชาประวัติศาสตร    การวัดผลและการประเมินผล   การ
เตรียมการสอน     เชนการทําโครงการสอน     แผนการสอน    การปฏิบัติการสอน
ในช้ันเรียนเพื่อฝกทักษะการแกปญหาการเรียนการสอน 

 
1023611 พฤติกรรมการสอนวิชาเกษตรกรรม                 3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Agriculture 

การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรเกษตร
กรรมการวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียน   จิตวิทยาการสอนวิชาเกษตรกรรม   
วิธีถายทอดความรูทางเกษตรกรรมแบบตาง ๆ   การเตรียมส่ือและอุปกรณทางเกษตร  
การวัดผลและประเมินผลวิชาเกษตรกรรมการเตรียมการสอน    เชน      การ
กําหนดการสอน      บันทึกการสอน  การฝกปฏิบัติการสอนเน้ือหาวิชาเกษตรแบบ
ตาง ๆ  
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 
 
1023612 พฤติกรรมการสอนวิชาคหกรรมศาสตร                 3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Home Economics 

การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตร การ
วิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียน     เทคนิควิธีสอน     การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหสอดคลองกับจุดประสงค  ส่ือการเรียน   การวัดผลประเมินผล   การ
เตรียมการสอน   เชนการกําหนดการสอน  แผนการสอน  การปฏิบัติการสอน   
วิชาคหกรรมสาขาตาง  ๆ  ดังนี้    

1.  แขนงวิชาอาหารและโภชนาการ  
   2.  แขนงวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย 
         3.  แขนงวิชาบานและการบริหารงานบาน 
   4.  แขนงวิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก 
   5.  แขนงวิชาศิลปประดิษฐ 
 
1023613 พฤติกรรมการสอนวิชาศิลปหัตถกรรม                 3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Arts and Craft Education 
   การศึกษาจุดประสงค  เนื้อหา    อัตราเวลาเรียน   และเอกสารหลักสูตรวิชา 

ศิลปหัตถกรรม   ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย    การวิเคราะหหลักสูตร
และหนังสือเรียน  กระบวนการเรียนรูวิชาศิลปหัตถกรรม   วิธีการสรางความสนใจ   
วิธีการใหเนื้อหา    วิธีการของการนําเนื้อหาไปใชงานการสรางส่ือและอุปกรณการ
สอน    การวัดผลและประเมินผล  การเตรียมการสอน  การฝกปฏิบัติการสอน 

 
1023614 พฤติกรรมการสอนวิชาชางอุตสาหกรรม                 3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Trade and Industrial Education 
   การศึกษาจุดประสงค    เนื้อหา    อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรวิชา 

ศิลปหัตถกรรม  ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย     การวิเคราะหหลักสูตร
และหนังสือเรียน  กระบวนการเรียนรูวิชาศิลปหัตถกรรม   วิธีการสรางความสนใจ  
วิธีการใหเนื้อหา  วิธีการของการนําเนื้อหาไปใชงาน   การสรางส่ือและอุปกรณการ
สอน  การวัดผลและประเมินผล  การเตรียมการสอน  การฝกปฏิบัติการสอน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
1023615 พฤติกรรมการสอนวิชาอุตสาหกรรมศิลป                 3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Industrial Arts 
   การศึกษาจุดประสงค    เนื้อหา   อัตราเวลาเรียน  และเอกสารหลักสูตรวิชา 

อุตสาหกรรมศิลป ระดับมัธยมศึกษา          จุดประสงคเชิงพฤติกรรม      การจําแนก
พฤติกรรมการเรียนรู  ทักษะการเรียนรู   การวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียน   
รูปแบบการสอนตาง ๆ   ขอดี   ขอจํากัดของวิธีสอนแตละแบบ    สามารถนําทฤษฎี
การสอนไปใชในการจัดการเรียนการสอน   การสรางส่ือการเรียน    การประเมินผล
ความสําเร็จ     การเตรียมการสอนและการฝกปฏิบัติการสอน 

 
1023616 พฤติกรรมการสอนวิชานาฏศิลป                  3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Thai Classical Dances 
   การศึกษาจุดประสงค    เนื้อหา    อัตราเวลาเรียน   และเอกสารหลักสูตร     

การวิเคราะหหลักสูตรนาฏศิลป  เทคนิควิธีสอนและทักษะการสอนที่จําเปน  การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับจุดประสงค  ส่ือการเรียน     การวัดผล
และประเมินผลการเตรียมการสอน  เชน  การกําหนดการสอน  แผนการสอน   การ
ทดลองสอน    การแกปญหาการเรียนการสอน  การฝกปฏิบัติการสอน 

 
1023617 พฤติกรรมการสอนวิชาสุขศึกษา                  3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Health Education 
   การศึกษาจุดประสงค    เนื้อหา    อัตราเวลาเรียน     และเอกสารหลักสูตร 

สุขศึกษาการวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียน   การจัดบทเรียน    เทคนิควิธีสอน 
ทักษะการสอนที่จําเปน   ส่ือการสอน    การวัดผลและประเมินผล     การเตรียมการ
สอนเกี่ยวกับวิธีสราง  วิธีใชเอกสารหลักสูตร  การฝกปฏิบัติการสอนแบบตาง ๆ  
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
1023618 พฤติกรรมการสอนวิชาพลศึกษา                  3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Physical Education 
   การศึกษาจุดประสงค   เนื้อหา  อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตร 

พลศึกษา  เทคนิควิธีสอนพลศึกษา ส่ือการเรียน  การวัดผลและประเมินผลพลศึกษา  
การเตรียมการสอน  เชน  การกําหนดการสอน  บันทึกการสอน การปฏิบัติการสอน   
การฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรมเสริมนอกช้ันเรียนใหสอดคลองกับโปรแกรมพลศึกษา
ในโรงเรียน 

 

1023619 พฤติกรรมการสอนวิชาดนตรีศึกษา                 3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Music Education 
   การศึกษาจุดประสงค  เนื้อหา  อัตราเวลาเรียน  และเอกสารหลักสูตรดนตรี 

การวิเคราะหหลักสูตร   ความสัมพันธระหวางปรัชญาและการสอนดนตรี   วิธีการ
สอนดนตรี  มัธยมศึกษากับแผนการศึกษาของชาติ    ความหมายของการสอน  
กระบวนการเรียนการสอน  เทคนิควิธีสอนตาง ๆ  การเลือกส่ือ  การประเมินผลการ
สอนดนตรี  การกําหนดการสอนและบันทึกการสอน  การปฏิบัติการสอนดนตรี 

 

1023620 พฤติกรรมการสอนวิชาศิลปศึกษา                  3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Art Education 

การศึกษาจุดประสงค    เนื้อหา   อัตราเวลาเรียน  และเอกสารหลักสูตร
ศิลปศึกษาระดับมัธยมศึกษา     การวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียน    เทคนิควิธี
สอน ทักษะการสอน  การใชส่ือการเรียน  การใชวัสดุ  การวัดผลและประเมินผล    
การกําหนดการสอน        บันทึกการสอน         การปฏิบัติในหองปฏิบัติการ  
การปฏิบัติการสอน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
1023621 พฤติกรรมการสอนวิชาธุรกิจศึกษา                 3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Business Education 

การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา  อัตราเวลาเรียน  และเอกสารหลักสูตรธุรกิจ
ศึกษา    การวิเคราะหหลักสูตรหนังสือเรียน  เทคนิควิธีสอนและทักษะการสอนที่
จําเปน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับจุดประสงค  ส่ือการเรียน       
การวัดผลและประเมินผล  การเตรียมการสอน  เชน  การกําหนดการสอน  แผนการ
สอน  เปนตน    การปฏิบัติการสอน  การแกปญหาการเรียนการสอน 

 
1023622 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา               3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Thai at Elementary School Level 
   สาระสําคัญของหลักสูตรภาษาไทยระดับประถมศึกษา  คูมือการสอน 

ภาษาไทยหนังสือเรียน  และหนังสือสงเสริมการอานภาษาไทย  จุดประสงคของการ
อานภาษาไทยระดับประถมศึกษา   การเตรียมความพรอมเพื่อการเรียนการสอน
กิจกรรมเพลงและเกมประกอบการสอน  การสอนเสริมและซอมการเรียนภาษาไทย    
การวัดและประเมินผลการเรียนภาษาไทย  การเตรียมการสอน  การปฏิบัติการสอน 

 
1023623 พฤติกรรมการสอนวิชาคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา               3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Mathematics at Elementary  

School  Level 
สาระสําคัญของหลักสูตรคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา           คูมือครู

คณิตศาสตร  บัตรงาน   หนังสือเรียน    แบบฝกหัดเสริมทักษะ    และแนวการสอน
คณิตศาสตรของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)   การ
จัดกิจกรรมการเรียน  การสอนคณิตศาสตร       ส่ือการเรียนการสอนและเกม
คณิตศาสตร       การศึกษาตัวแบบการสอนคณิตศาสตร  การสรางเจตคติท่ีถูกตองใน
การคิดเชิงตรรกะและการคํานวณ  การนําความรูในเชิงคณิตศาสตรไปใชใน
ชีวิตประจําวัน   การวัดผลและการประเมินผลการเรียนคณิตศาสตร   การสอนเสริม
และซอมการเรียน   การเตรียมการสอน   การปฏิบัติการสอน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
1023624 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา               3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching English Language at Elementary  
        School Level 

ศึกษาวิธีสอนภาษาอังกฤษแบบตาง ๆ    ท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติ    การนํา
หลักการไปใชในหองเรียน     การเรียนรูภาษาของเด็ก      การสอนทักษะทางภาษา    
การฝกทักษะประกอบการสอนภาษา         การผลิตและการใชส่ือการเรียนการสอน   
กิจกรรมเพลงและเกมประกอบการสอน  การสอนเสริมและซอมการเรียนทางภาษา     
การวัดและประเมินผลการเรียนภาษาอังกฤษ    การเตรียมการสอน     การปฏิบัติ 
การสอน 

 
1023625 พฤติกรรมการสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต 1                            3(2-2) 
  Methods and Approaches in Life Experience Group Teaching 1 

สาระสําคัญของหลักสูตรกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต  เนื้อหาของ
หลักสูตร    กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตท่ีเกี่ยวกับสังคมศึกษา  เชน  หนวยชาติ
ไทยประเทศเพื่อนบาน   ประชากรศึกษา   การเมืองและการปกครอง   ขาวเหตุการณ
และวันสําคัญและเนื้อหาอ่ืน ๆ ทักษะทางสังคมและเทคนิคการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนท่ีจําเปน  การสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตกับการบูรณา
การส่ือการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลการเรียน  การเตรียมการสอน  การ
ปฏิบัติการสอน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
1023626 พฤติกรรมการสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต 2               3(2-2) 
  Methods and Approaches in Life Experience Group Teaching 2 
   เนื้อหาของหลักสูตรกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตท่ีเกี่ยวกับ 

วิทยาศาสตร  เชน   หนวยส่ิงมีชีวิต    ชีวิตในบาน    การทํามาหากิน    พลังงานและ
สารเคมี  จักรวาลและอวกาศ   และเนื้อหาอ่ืน 

   วิธีการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร        ทักษะกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตรและเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจําเปน    เชน  การสอน
และการใชส่ือการเรียนการสอนตามแนวทางสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (สสวท.) และบทเรียนสําเร็จรูปของโครงการสงเสริมสมรรถภาพ
การสอน และอ่ืน ๆ   การใชเคร่ืองมือวิทยาศาสตรอยางงาย ๆ   เชน  เทอรโมมิเตอร   
ตะเกียง    อัลกอฮอล    แวนขยายแมเหล็ก  เข็มทิศ    เปนตน      การวัดและ
ประเมินผลการเรียน      การเตรียมการสอน    การปฏิบัติการสอน 

 
1023627 พฤติกรรมการสอนกลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย                3(2-2) 
  Methods and Approaches in Life Experience Group Teaching 

สาระสําคัญของหลักสูตรกลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย   การสอนกลุมสราง
เสริมลักษณะนิสัยกับการบูรณาการในกลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย       และในกลุม
ประสบการณอ่ืน ๆ  หลักการสอนและเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุม
สรางเสริมลักษณะนิสัย การผลิตและการใชส่ือการเรียนการสอน      การวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน  การเตรียมการสอน  การปฏิบัติการสอน  
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 
 
1023628 พฤติกรรมการสอนกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ                3(2-2) 
  Methods and Approaches in Work Experience Teaching  
   สาระสําคัญของหลักสูตรกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพ    ความสําคัญของ 

การสอนกลุมการงานและพ้ืนฐานอาชีพในระดับประถมศึกษา               หลักการจัด
ประสบการณเพื่อการเรียนรู  การใชทรัพยากรในทองถ่ินเพื่อการเรียนการสอน  
ทักษะการผลิตและการใชส่ือ  อุปกรณ และเคร่ืองมือพื้นฐานในงานตาง ๆ  การ
เตรียมการสอน  การฝกทําใบงาน การนําเสนอผลงานของนักเรียนดวยวิธีการตาง ๆ        
การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน   การสรางชุดการสอน และการทดลอง
สอนในช้ันเรียนและในสถานการณจริง 

 
1023629 พฤติกรรมการสอนวิธีการใชหองสมุดและการศึกษาคนควา               3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Library Science 

การศึกษาจุดประสงค  รายวิชาและเนื้อหา  ตลอดจนเอกสารหลักสูตรท่ี
เกี่ยวของกับการใชหองสมุดและการศึกษาคนควาในระดับมัธยมศึกษา        การ
วิเคราะหหลักสูตร   และหนังสือเรียน     การจัดเนื้อหาวิชาและเทคนิควิธีสอน    การ
ใชหองสมุด      การสอนรูปแบบตาง ๆ  การจัดกิจกรรมคนควาในระดับ
ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  และการศึกษานอกระบบ      การจัดส่ือการเรียน
ประกอบการเรียนการสอน    การวัดผลและประเมินผลการฝกปฏิบัติ  การเตรียมการ
สอน  และการฝกปฏิบัติการสอน 

 
1023630 พฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร                 3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Computer Education 
   การศึกษาจุดประสงค    เนื้อหา     อัตราเวลาเรียน      และเอกสารหลักสูตร 

คอมพิวเตอรระดับมัธยมศึกษา    การวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียน   จิตวิทยา
การเรียนรู      การเขียนกระดานดํา      การสรุปบทเรียน        การผลิตและการใชส่ือ
การเรียนการวัดผลและประเมินผล  การทําโครงการสอน  แผนการสอน  การ
ปฏิบัติการสอน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                          น(ท-ป) 
 
1023631 พฤติกรรมการสอนวิชานันทนาการ                 3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Recreation 
   การศึกษาจุดประสงค   เนื้อหา   อัตราเวลาเรียน   และเอกสารหลักสูตรการ 
  วิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียน   เทคนิควิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

ส่ือการสอน   การวัดผลและประเมินผล   การเตรียมการสอน    เชน      การทํา
โครงการสอน     บันทึกการสอน  การปฏิบัติการสอน 

 

1023632 พฤติกรรมการสอนวิชาเฉพาะ                  3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Specific Subject 
   สาระสําคัญของหลักสูตรประถมศึกษา                หรือหลักสูตรมัธยมศึกษา   

การวิเคราะหหลักสูตรในสวนท่ีเปนเนื้อหา และจุดประสงคของวิชาท่ีจะนําไปสอน  
กิจกรรมการเรียนการสอน  และทักษะการสอน     ส่ือการเรียน และการประเมินผล     
ในการสอนวิชาตามหลักสูตรท่ีวิเคราะห  การวางแผนการสอน  การเตรียมการสอน 
และการปฏิบัติการสอน 

 

1023633 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาญ่ีปุน                 3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Japanese 

การศึกษาวิธีสอน และแนวโนมในการสอนภาษาญ่ีปุน  ฝกปฏิบัติการสอน
ภาษาเพื่อส่ือความหมายและการนําไปใชในช้ันเรียน   สังเกตการสอนและวิเคราะห
บทเรียนในโรงเรียนมัธยม           เตรียมแผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน      
รวมท้ังฝกปฏิบัติการสอนโดยวิธีการสอนสาธิต       การสอนเพ่ือน     การสอนแบบ
จุลภาค     และกิจกรรมทางภาษาอ่ืน ๆ ท่ีมุงตัวผูเรียนเปนหลัก 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
1023634 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาจีน                  3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Chinese 

การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา เอกสารหลักสูตร  วิเคราะหหลักสูตรและ
หนังสือเรียนภาษาจีนในช้ันมัธยมศึกษา      ศึกษาเทคนิควิธีสอนและการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  ส่ือการเรียน     การวัดและประเมินผล     การเตรียมการสอน        
ฝกการทําแผนการสอน บันทึกการสอน  การผลิตและการใชส่ือการเรียนท่ีเหมาะสม  
และสอดคลองกับเนื้อหาในบทเรียน    ฝกการสรางแบบทดสอบและการประเมินผล
การเรียน  การปฏิบัติการสอนในช้ันเรียน  เพื่อเปนการฝกการแกปญหาการเรียนการ
สอน 

 
1023635 พฤติกรรมการสอนวิชาการสอนภาษาจีน                 3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Chinese 

 ศึกษาจุดประสงค  เนื้อหา  เอกสารหลักสูตรและหนังสือเรียนภาษาจีนใน
ช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ศึกษาเทคนิควิธีสอนและการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน บันทึกการสอน  การผลิตและการใชส่ือการเรียนท่ีเหมาะสมและสอดคลอง
กับเนื้อหาในบทเรียน  ฝกการสรางแบบทดสอบและการประเมินผลการเรียน การ
ปฏิบัติการสอนในช้ันเรียน  เพื่อเปนการฝกการแกปญหาการเรียนการสอน 

 
1023636 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาฝร่ังเศส                 3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching French 

สํารวจวิธีสอน  และแนวโนมในการสอนภาษาฝร่ังเศส  ฝกปฏิบัติการสอน
ภาษาเพื่อส่ือความหมาย     และการนําไปใชในช้ันเรียน        สังเกตการสอนและฝก
วิเคราะหบทเรียนท่ีใชในโรงเรียนมัธยม      เตรียมแผนการสอน    เอกสาร
ประกอบการสอนและอุปกรณประกอบการสอน  รวมท้ังการฝกสอนโดยวิธีการ
สอนสาธิต    การสอนเพ่ือน    การสอนแบบจุลภาคและกิจกรรมทางภาษาอ่ืน ๆ ท่ีมุง
ตัวผูเรียนเปนหลัก  ใหใชเทคนิคการสอน และนวัตกรรมในการสอนภาษาฝร่ังเศส 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
1023637 พฤติกรรมการสอนวิชาพระพุทธศาสนา                 3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Buddhist Studies 

 ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาของช้ันประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาวิธีสอนวิชาพระพุทธศาสนาแบบตาง ๆ ท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติ ทักษะ
การสอนการผลิตส่ือและการใชส่ือการเรียนการสอน       การสอนโดยกิจกรรมและ
กรรมฐาน   การวัดผล    การประเมินผล   การเตรียมการสอน   การทําแผนการสอน     
การนําหลักการไปประยุกตใชในหองเรียน  การปฏิบัติการสอน 

 
1023638 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอาหรับ                 3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Arabic 

การศึกษาจุดประสงค    เนื้อหา    และเอกสารหลักสูตรวิชาภาษาอาหรับ
ระดับมัธยมศึกษา      ศึกษาวิธีการสอนภาษาตางประเทศแบบตาง ๆ    โดยเนนการ
สอนภาษาเพื่อการส่ือสาร  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษา  กิจกรรมเสริม
ทักษะภาษา  การวิเคราะหบทเรียนและแบบเรียนภาษาอาหรับท่ีใชในระดับ
มัธยมศึกษา      เตรียมแผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน       ฝกการสราง
แบบทดสอบและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอาหรับ 

 
1023639 พฤติกรรมการสอนดนตรีระดับประถมศึกษา                3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Music for Elementary School Level 

การศึกษาจุดประสงค  อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรดนตรี  การ
วิเคราะหหลักสูตร   ความหมายของการสอน   กระบวนการเรียนการสอน    
หลักการสอนและเทคนิควิธีสอนตาง ๆ   การเลือกส่ือ  การจัดกิจกรรมการเรียน  การ
สอนดนตรี  การเตรียมการสอน และการทําแผนการสอน  การปฏิบัติการสอนดนตรี 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
1023640 พฤติกรรมการสอนนาฏศิลประดับประถมศึกษา                3(2-2) 
             Methods and Approaches in Teaching Thai Classical Dance for Elementary  

School Level  
การศึกษาจุดประสงค  เนื้อหา  อัตราเวลาเรียน   และเอกสารหลักสูตร  

นาฏศิลปการวิเคราะหหลักสูตร    เทคนิควิธีสอนและทักษะการสอนที่จําเปน    
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับจุดประสงค    การผลิตและการใช
ส่ือการเรียน  การวัดผลและประเมินผล    การเตรียมการสอนและแผนการสอน         
การปฏิบัติการสอนการแกปญหาการเรียนการสอน 

 
1023641 พฤติกรรมการสอนการงานและอาชีพระดับประถมศึกษา               3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Work Experience for Elementary  

School Level 
การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน เอกสารหลักสูตรการงาน

อาชีพการวิเคราะหหลักสูตร   ความสําคัญของการงานอาชีพในระดับประถมศึกษา 
หลักการจัดประสบการณเพื่อใหเกิดการเรียนรู  การใชทรัพยากรในทองถ่ินเพื่อชวย
ในการเรียนการสอน  ทักษะการผลิตและการใชส่ือ    อุปกรณและเคร่ืองมือพื้นฐาน
ในงานตาง ๆ การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน           และการทดลองสอน
ในช้ันเรียนและในสถานการณจริง 

 
1023642 พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา               
 3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Science for Elementary School Level 
   การศึกษาจุดประสงค    เนื้อหา     อัตราเวลาเรียน      และเอกสารหลักสูตร 

วิทยาศาสตร   การวิเคราะหหลักสูตร  ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร   เทคนิคการ
สอนวิธีสอนวิทยาศาสตรแบบตาง ๆ       การเลือกการผลิตและการใชส่ือการสอน
วิทยาศาสตร     การเตรียมการสอน    การทําแผนการสอน      การประเมินการสอน
ภาคปฏิบัติ  การฝกปฏิบัติการสอน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
1023643 พฤติกรรมการสอนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา                3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Social Study for Elementary  

School Level 
การศึกษาจุดประสงค    อัตราเวลาเรียน   และเอกสารหลักสูตรสังคมศึกษา   

การวิเคราะหหลักสูตร  ทักษะกระบวนการทางสังคม     เทคนิควิธีสอนสังคมศึกษา    
การจัดกิจกรรมทางสังคมศึกษา    การผลิต    การเลือกและการใชส่ือการวัดผล
ประเมินผล    การเตรียมการสอน  การทําแผนการสอน  การฝกปฏิบัติการสอน 

    
1023644 พฤติกรรมการสอนพลานามัยระดับประถมศึกษา                3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Physical Education for Elementary  

School Level 
การศึกษาจุดประสงค   อัตราเวลาเรียน  และเอกสารหลักสูตรพลานามัย     

การวิเคราะหหลักสูตร หลักการและวิธีสอนพลศึกษา  การจัดกิจกรรมทางพลศึกษา   
ส่ือการเรียน   การวัดผลและประเมินผล   การเตรียมการสอน   การปฏิบัติการสอน   
การฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรมเสริมนอกช้ันเรียนใหสอดคลองกับพลศึกษาใน 
โรงเรียน 

    
1023645 พฤติกรรมการสอนศิลปศึกษาระดับประถมศึกษา                3(2-2) 
  Methods and Approaches in Teaching Art for Elementary School Level 

การศึกษาจุดประสงค  อัตราเวลาเรียน   และเอกสารหลักสูตรศิลปศึกษา   
การวิเคราะหหลักสูตร  เทคนิควิธีสอน  การจัดกิจกรรมทางศิลปศึกษา  การผลิตและ
การใชส่ือการเรียน  การใชวัสดุ  การวัดผลและประเมินผล    การเตรียมการสอนและ
การทําแผนการสอน  การปฏิบัติการสอน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
1023801 การทดลองสอนวิชาภาษาไทย                  1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Thai Language 
   การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ ในรายวิชาภาษาไทย 
    ช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 
1023802 การทดลองสอนวิชาภาษาอังกฤษ      1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in English 

การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 
1023803 การทดลองสอนวิชาคณิตศาสตร      1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Mathematics 

การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ   ในรายวิชา
คณิตศาสตรช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 
1023804 การทดลองสอนวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป     1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in General Science 
   การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ    ในรายวิชา 

วิทยาศาสตรท่ัวไปชั้นมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 
1023805 การทดลองสอนวิชาเคมี       1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Chemistry 
   การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ ในรายวิชาเคมี 

ช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
1023806 การทดลองสอนวิชาชีววิทยา      1(60) 

Teaching Practice Under Supervision in Biology   
 การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ  ในรายวิชาชีววิทยา
ช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 
1023807 การทดลองสอนวิชาฟสิกส      1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Physics 
   การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ ในรายวิชาฟสิกส 

ช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 
1023808 การทดลองสอนวิชาสังคมศึกษา      1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Social Studies 

การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ ในรายวิชาสังคม
ศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 
1023809 การทดลองสอนวิชาภูมิศาสตร      1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Geography 

การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ ในรายวิชาภูมิศาสตร
ช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 
 
1023810 การทดลองสอนวิชาประวัติศาสตร     1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in History 
   การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ ในรายวิชา 

ประวัติศาสตรช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
1023811 การทดลองสอนวิชาเกษตรกรรม                  1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Agriculture 
   การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ ในรายวิชา 

เกษตรกรรมช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 
1023812 การทดลองสอนวิชาคหกรรมศาสตร     1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Home Agriculture 
               การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ ในรายวิชา 

คหกรรมศาสตรช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 
1023813 การทดลองสอนวิชาศิลปหัตถกรรม     1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Arts and Graft Education 
   การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ ในรายวิชา 

ศิลปหัตถกรรมช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 
1023814 การทดลองสอนวิชาชางอุตสาหกรรม     1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Trade and Industrial Education 
   การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ  ในรายวิชาชาง 
     อุตสาหกรรมช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 
1023815 การทดลองสอนวิชาอุตสาหกรรมศิลป     1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Industrial Arts 
   การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ ในรายวิชา 

อุตสาหกรรมศิลปช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
1023816 การทดลองสอนวิชานาฏศิลป      1(60) 
     Teaching Practice Under Supervision in Thai Classical Dances 

การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ ในรายวิชานาฏศิลป
ช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 
1023817 การทดลองสอนวิชาสุขศึกษา      1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Health Education 

การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ ในรายวิชาสุขศึกษา
ช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 
1023818 การทดลองสอนวิชาพลศึกษา      1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Physical Education 
   การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ  ในรายวิชาพลศึกษา 
  ช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 
1023819 การทดลองสอนวิชาดนตรีศึกษา                               1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Music Education 
   การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ ในรายวิชา 

ดนตรีศึกษาชั้นมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 
1023820 การทดลองสอนวิชาศิลปศึกษา                  1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Art Education 
   การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ ในรายวิชา 

ศิลปศึกษาช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
1023821 การทดลองสอนวิชาธุรกิจศึกษา      1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Business Education 

การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ ในรายวิชาธุรกิจ
การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 
1023822 การทดลองสอนวิธีการใชหองสมุดและการศึกษาคนควา   1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Library Science 

การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ ในรายวิชาการใช
หองสมุด  และการศึกษาคนควา ช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณ 
วิชาชีพครู 

 
1023823 การทดลองสอนวิชาคอมพิวเตอร      1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Computer Education 

การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ ในรายวิชา
คอมพิวเตอรช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 
1023824 การทดลองสอนวิชานันทนาการ      1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Recreation 

การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ ในรายวิชา
นันทนาการช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 
1023825 การทดลองสอนในระดับประถมศึกษา 1     1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Elementary School  Level 1 
   การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ   ในรายวิชา 

พฤติกรรมการสอนภาษาไทย   คณิตศาสตร   กลุมสรางเสริมประสบการณ 1 และ 2 
ในโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครูระดับประถมศึกษา 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
1023826 การทดลองสอนในระดับประถมศึกษา 2     1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Elementary School  Level 2 
   การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ    ในรายวิชา 

พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษกลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย และกลุมการงาน 
พื้นฐานอาชีพ   ในโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครูระดับประถมศึกษา 

 
1023827 การทดลองสอนวิชาเฉพาะ                  1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Specific Slementary 
   การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ ในรายวิชาตาม 

หลักสูตรประถมศึกษา หรือหลักสูตรมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณ 
วิชาชีพครู 

 
1023828 การทดลองสอนวิชาภาษาจีน      1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Chinese 

การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ ในรายวิชาภาษาจีน
ช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 
1023829 การทดลองปฏิบัติงานครูบรรณารักษ     1(60) 
  Practice Under Supervision in Library Science 
   การศึกษาและทดลองปฏิบัติงานสอนบทเรียนส้ัน ๆ ในงานการเปนครู 
    บรรณารักษ ท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 
1023830 การทดลองสอนวิชาภาษาฝร่ังเศส      1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in French 
   การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ    ในรายวิชา 

ภาษาฝร่ังเศสช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
1023831 การทดลองสอนวิชาพระพุทธศาสนา     1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Buddhist Studies 
   การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ ในรายวิชาพระพุทธ 
    ศาสนา ช้ันมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 
   
1023832 การทดลองสอนวิชาภาษาญ่ีปุน      1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Japanese 

การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ ในรายวิชา 
ภาษาญ่ีปุนชั้นมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 
1023833 การทดลองสอนในระดับประถมศึกษา                 1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Elementary School Level 

การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน  ๆ   ในรายวิชา 
พฤติกรรม การสอนท่ีเลือกเรียน  ท่ีลงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 
1024601 ทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร                  3(2-2) 
  Teaching Skills for Science Teachers 

วิเคราะหคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของครูวิทยาศาสตร     ทักษะสําคัญและ
จําเปนสําหรับครูวิทยาศาสตร  ความสําคัญของทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร    
ฝกทักษะในการจัดกิจกรรมโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร      กิจกรรม 
วิทยาศาสตรเชิงเทคโนโลยี   โครงงานวิทยาศาสตร       การออกแบบและการสราง
ส่ือการสอนวิทยาศาสตร     การจัดกิจกรรมคายวิทยาศาสตร การสรางขอสอบและ
การใชขอสอบ          ทักษะการใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน            ทักษะอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน  
การประเมินทักษะและแนวทางพัฒนาทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
1024901 โครงการศึกษาเอกเทศทางการประถมศึกษา                2(1-2) 
  Independent Study in Elementary Education 

ใหนักศึกษาเลือกเร่ืองท่ีตนสนใจในขอบขายวิชาการประถมศึกษา โดย
ไดรับคําแนะนํา และอยูใตการนิเทศอยางใกลชิดของอาจารย 

 
1024902 การสัมมนาการประถมศึกษา                  2(1-2) 
  Seminar in Elementary Education 

ศึกษาจุดมุงหมาย  รูปแบบ  และกระบวนการของการสัมมนา     วาง
แผนการจัดสัมมนา  วิเคราะหสภาพปญหาและแนวโนมของการประถมศึกษา    ท้ัง
ในระดับทองถ่ินและระดับชาติ  ในขอบขายของงานในระดับประถมศึกษา     เนน
การฝกทักษะการวิเคราะหปญหา    ดวยกระบวนการกลุม   การอภิปราย และการ
แสดงความคิดเห็น         วางแผนการพัฒนาแนวทางแกปญหาดวยกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร       แสวงหาแนวคิดใหมจากแหลงขอมูลตาง ๆ   โดยเฉพาะวิทยากร    
ผลงานวิจัย      หรือวรรณกรรมทางการประถมศึกษา 
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หมูวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา   
(103) 

 
  หมูวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ซ่ึงอยูในหมวดวิชาครุศาสตร ไดจัด
ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังน้ี 
  1.   หลักการทฤษฎีท่ัวไป                      (103-1--) 
  2.   การใช                           (103-2--) 

3. การผลิตวัสดุท่ัวไป                  (103-3--) 
4. การผลิตวัสดุท่ีใชฟลม               (103-4--) 
5. การผลิตวัสดุทางสรางสรรค               (103-5--) 

  6.    เคร่ืองมือเคร่ืองใช                (103-6--)  
  7.    เทคโนโลยีและนวัตกรรม               (103-7--) 
  8.    การฝกประสบการณวิชาชีพ               (103-8--) 
  9.   โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ    
        โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนา  และการวิจัย            (103-9--) 
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หมูวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา (103) 
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1031101 
1031201 
1031202 
1031203 
1031204 
1031205 
1031301 
1032101 
1032102 
1032201 
1032301 
1032302 
1032501 
1032502 
1032701 
1033101 
1033102 
1033103 
1033104 
1033105 
1033106 
1033201 

 
1033202 
1033301 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
การใชเทคโนโลยีการศึกษา 
การใชแหลงวิชาในชุมชนเพื่อการศึกษา 
การใชและการบํารุงรักษาอุปกรณเทคโนโลยีการศึกษา 
การใชส่ือมวลชนเพื่อการศึกษา 
โสตทัศนวัสดุและอุปกรณ 
การผลิตวัสดุเทคโนโลยีการศึกษา 
เทคโนโลยีการศึกษา 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
โสตทัศนูปกรณในงานพัฒนาชุมชน 
ส่ือการสอนวิชาภูมิศาสตร 
ส่ือการสอนวิชาสังคมศึกษา 
การผลิตส่ือการศึกษาราคาเยา 
การสรางส่ือการเรียนการสอน 
การจัดแสดงและนิทรรศการ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
นวัตกรรมการศึกษา 
การบริหารเทคโนโลยีการศึกษา 
วิธีระบบทางเทคโนโลยีการศึกษา 
การประเมินทางเทคโนโลยีการศึกษา 
ธุรกิจส่ือการศึกษา 
การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการเผยแพร 
วัฒนธรรม 
ส่ือโสตทัศนเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ 
การผลิตวัสดุกราฟก 

3(3-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
3(2-2) 
2(2-0) 
2(1-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 

 
2(1-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1033302 
 

1033303 
1033304 
1033401 
1033402 
1033403 
1033501 
1033502 
1033503 
1033505 
1033601 
1033701 
1033702 
1033703 
1033801 
1033802 
1033901 
1034101 
1034201 
1034401 
1034402 
1034501 
1034701 
1034702 
1034703 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่ือและการบริหารส่ือการเรียนการสอนในโรงเรียน
ประถมศึกษา 
ส่ือและการจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทย 
การผลิตส่ือโสตทัศนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ 
การถายภาพขาว-ดํา 
การผลิตสไลด 
การผลิตรายการโทรทัศน 1 
การใชวัสดุทองถ่ินเพื่อการผลิตส่ือการเรียนการสอน 
การผลิตแผนภาพโปรงใส 
การผลิตสไลดมัลติวิช่ัน 
การผลิตและการนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 
การซอมบํารุงอุปกรณเทคโนโลยีการศึกษา 
บทเรียนสําเร็จรูป 
ชุดการเรียนการสอน 
เทคโนโลยีการถายภาพ 
การปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 1 
การปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 2 
การจัดการฝกอบรมทางการศึกษา 
การศึกษาโดยระบบส่ือทางไกล 
การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการเผยแพรวัฒนธรรม 2 
การถายภาพวัสดุขนาดเล็ก 
การถายภาพยนตรเพื่อการเรียนการสอน 
การสรางสรรคและประดิษฐส่ือการศึกษา 
โทรทัศนการศึกษา 
การผลิตส่ิงพิมพเพื่อการศึกษา 
การดําเนินงานหองปฏิบัติการทางเสียง 

 
2(2-0) 
2(1-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
2(0-4) 
2(1-2) 
2(2-0) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1034801 
1034802 
1034803 

 
1034804 

 
1034901 
1034902 
1034903 

 การทดลองปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 
ประสบการณจําลองเทคโนโลยีการศึกษา 
การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาและ
สารสนเทศ 2 
การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาและ
สารสนเทศ 3 
การสัมมนาเทคโนโลยีการศึกษา 
วิทยาการพิเศษทางเทคโนโลยีรวมสมัย 
ความรูเบ้ืองตนในการวิจัยเทคโนโลยีการศึกษา 

1(60) 
2(1-2) 

 
3(250) 

 
5(450) 
2(1-2) 
2(2-0) 
2(1-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (103) 

 
รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
   
1031101 หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา   3(3-0) 
        Principles and Theories in Educational Technology and Innovation  

 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ พัฒนาการและแนวโนม
แนวคิดหลัก           การและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษากับการแกปญหาทางการศึกษา เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษาเปรียบเทียบ (หรือการเปรียบเทียบเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษาระหวางประเทศ) 

   
1031201 การใชเทคโนโลยีการศึกษา      2(2-0) 
                           Utilization of Educational Technology  

 ศึกษาและวิเคราะหปญหาทางการศึกษา ความจําเปนในการใชเทคโนโลยี
การศึกษา ประเภทของเทคโนโลยีการศึกษา รูปแบบการจัดระบบการเรียนการสอน 
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีการศึกษา 

   
1031202 การใชแหลงวิชาในชุมชนเพื่อการศึกษา      2(2-0) 
        Utilization of Community for Education                                                       

  ศึกษาความหมาย ขอบขาย คุณคาของการศึกษาแหลงวิชาในชุมชนท่ีมี
ประโยชน การสํารวจแหลงชุมชนเพื่อพัฒนาการศึกษา การเชิญวิทยากร การศึกษา
นอกสถานท่ี 

   

1031203 การใชและการบํารุงรักษาอุปกรณเทคโนโลยีการศึกษา   3(2-2) 
        Operation and Maintenance of Education Technology Equipments  
             ศึกษาหลักการ ระบบการทํางาน วิธีใชและการบํารุงรักษาอุปกรณ 

เทคโนโลยี การศึกษาฝกปฏิบัติการใชและการบํารุงรักษาอุปกรณเทคโนโลยีการ 
ศึกษา 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
   
1031204 การใชส่ือมวลชนเพื่อการศึกษา      2(2-0) 
        Utilization of Mass Media in Education  
          ศึกษาความสําคัญของส่ือมวลชนท่ีมีตอการจัดการศึกษา หลักการและวิธีการ 

        ใชวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน ส่ิงพิมพ หนังสือพิมพ ภาพยนตร เครือขายขอมูล      
              สากล และส่ือสารสารสนเทศในรูปแบบอ่ืนเพื่อการศึกษา การใชและเลือกรับขอมูล       
              ขาวสารที่เปนประโยชนตอการเรียนรู การวิเคราะหขาวสารเพ่ือการเรียนรู  

   
1031205 โสตทัศนวัสดุและอุปกรณ      2(1-2) 
                           Audio Visual Materials and Equipments 

ศึกษาความสําคัญและบทบาทของโสตทัศนวัสดุและอุปกรณตอการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม ศึกษาวิธีการจัดหา การจําแนกประเภท การจัดเก็บ การ
ใหบริการและการดูแลรักษาฝกปฏิบัติการผลิต การซอมแซม และการเก็บรักษา
    

1031301 การผลิตวัสดุเทคโนโลยีการศึกษา                                                                           3(2-2) 
              Production of Educational Technology Materials 

หลักการและทฤษฎีออกแบบ การรางแบบ เขียนแบบ การใชเคร่ืองมือในการ
รางแบบและออกแบบฝกปฏิบัติการออกแบบ รางแบบ เขียนแบบ ยอ-ขยายแบบ การ
ผลิตการนําไปทดลองใช การตรวจสอบสัมฤทธิผลของวัสดุเทคโนโลยีการศึกษาและ
การปรับปรุงแกไข 

   
1032101 เทคโนโลยีการศึกษา                                                     3(2-2) 

Educational Technology 
ความหมาย ขอบขายและความสําคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การศึกษาตอการเรียนการสอน วิธีระบบ กระบวนการส่ือความหมาย การจําแนก
ประเภทของส่ือการเรียนการสอน การเลือก การแนะนําใหรูจักเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษาท่ีเหมาะสมกับการเรียนการสอน การจัดหา การใช การผลิต การ
ประเมินผลและการเก็บรักษาส่ือการเรียนการสอนฝกปฏิบัติผลิตส่ือหลักท่ีเหมาะสม
กับสภาพช้ันเรียน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
  
1032102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา     3(2-2) 
        Information Technology in Education  

ศึกษาการทํางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  การทํางานของ
อินเตอรเน็ต การใชงานอินเตอรเน็ต ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เวิลด ไวด เว็บ การ
ประชุมทางไกล (teleconference) อินเตอรเน็ตในวงการศึกษาไทยเพ่ือพัฒนาและการ
คนควาทางการศึกษา ฝกปฏิบัติสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต และฝกรับสงไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส 

   
1032201 โสตทัศนูปกรณในงานพัฒนาชุมชน                                                             2(1-2) 

Audio - visual Aids for Community Development 
ความสําคัญ และประเภทของโสตทัศนูปกรณ การเลือก การเตรียม การผลิต 

การใชโสตทัศนูปกรณเพื่อการพัฒนาชุมชน เทคนิคการผลิตและการใช
โสตทัศนูปกรณใหสัมฤทธิผล การเสริมประสบการณใหผูเรียนรูจักการผลิต การใช
โสตทัศนูปกรณท่ีเหมาะสมกับทองถ่ิน 

   

1032301 ส่ือการสอนวิชาภูมิศาสตร       2(1-2) 
Teaching Media for Geography 
              ศึกษาบทบาทของส่ือท่ีมีตอการเรียนการสอน ส่ือการสอนวิชาภูมิศาสตร
ประเภทตาง ๆ การเลือก การจัดหา การผลิต การใช การประเมินผลและการ
บํารุงรักษาส่ือการสอนวิชาภูมิศาสตร 

   
1032302 ส่ือการสอนวิชาสังคมศึกษา      2(1-2) 
        Teaching Media for Social Studies  

                      ศึกษาบทบาทของส่ือท่ีดีตอการเรียนการสอน ส่ือการสอนวิชาสังคมศึกษา        
              ประเภทตาง ๆ การเลือก การจัดหา การผลิต การใช การประเมินผลและการบํารุง     
              รักษาส่ือการสอนวิชาสังคมศึกษา 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1032501 การผลิตส่ือการศึกษาราคาเยา      2(1-2) 
        Production of Inexpensive Educational Media  

                 ศึกษาความหมาย ขอบขาย คุณคา ประเภท และแหลงท่ีมาของส่ือราคาเยา 
หลักการผลิต การใชและการเก็บรักษา ฝกปฏิบัติ การจัดหา การปรับปรุง การผลิต
ส่ือราคาเยาชนิดตาง ๆ ใหเหมาะสมกับเนื้อหาและสภาพของทองถ่ิน 

   
1032502 การสรางส่ือการเรียนการสอน                                                                            2(1-2) 
        Media Construction  

              ความหมาย ประเภทและประโยชนของส่ือการเรียนการสอน การวิเคราะห           
              บทเรียนเพื่อการสรางส่ือ ประเภทของส่ือท่ีเหมาะสม การผลิตส่ือ การใชส่ือและการ    
              พัฒนาส่ือเฉพาะตามระดับการศึกษา การผลิตส่ือการเรียนการสอนราคาเยา การ 
              ประเมินผลส่ือการเรียนการสอน 

   
1032701 การจัดแสดงและนิทรรศการ      3(2-2) 
        Display and Exhibition  

หลักการ องคประกอบของการจัดแสดงและนิทรรศการ เทคนิคการจัดและ
การประเมินผลฝกปฏิบัติในการจัดแสดงและนิทรรศการ 

   
1033101 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา     2(1-2) 
       Educational Technology and Innovation  

ความหมายของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ความเปนมา คุณคา การ
เลือกและการประเมินผลการใชส่ือชนิดตาง ๆ  ฝกปฏิบัติการใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1033102 นวัตกรรมการศึกษา       3(2-2) 
        Educational Innovation  

ความหมาย ความสําคัญ หลักการและประเภทของนวัตกรรมการศึกษา การ
สราง การเลือกใชนวัตกรรมเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนฝกปฏิบัติการศึกษาสภาพ
ปญหาการเรียนการสอนในสถานศึกษา นําเสนอรูปแบบนวัตกรรมท่ีเหมาะสม ทํา
การผลิตเพื่อนําไปทดลองใชและปรับปรุงแกไข 

   
1033103 การบริหารเทคโนโลยีการศึกษา      2(1-2) 
       Administration of Educational Technology  

ศึกษาสภาพปญหา การใช การบริหาร วัสดุและอุปกรณเทคโนโลยี
การศึกษา กระบวนการในการจัดดําเนินการบริหารและการบริการฝกปฏิบัติบริการ
การจัดส่ือตาง ๆ ในศูนยส่ือการเรียนการสอน เพื่อใหสะดวกในการใหบริการ 

   
1033104 วิธีระบบทางเทคโนโลยีการศึกษา      2(2-0) 
        Systematic Approaches in Educational Technology  

ความหมาย ขอบขาย ประเภทของรูปแบบตาง ๆ ของวิธีระบบทาง
เทคโนโลยีการศึกษา การออกแบบระบบการเรียนการสอน และการประยุกตรูปแบบ
ไปใชในการทํากรณีศึกษา 

   
1033105 การประเมินทางเทคโนโลยีการศึกษา     2(2-0) 
       Evaluation in Educational Technology  

             ศึกษาแนวคิด รูปแบบ บทบาทของการประเมินและการวัดผลที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีการศึกษา กระบวนการวางแผน พัฒนา วิเคราะห ปฏิบัติการและรายงาน
การประเมินทางเทคโนโลยีการศึกษา 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1033106  ธุรกิจการศึกษา        2(2-0) 
        Business in Educational Media  

 ศึกษาความสําคัญของการประกอบธุรกิจในดานการผลิตและจําหนาย
ส่ือการศึกษาเพื่อผลในการพัฒนาส่ือในเมืองไทย การเช่ือมโยงความรูพื้นฐานในการ
บริหารธุรกิจ หลักเศรษฐศาสตร กฎหมายธุรกิจ หลักการตลาด การวิเคราะห
กลุมเปาหมายและเทคนิคการขายอยางมีประสิทธิภาพใหเขากับธุรกิจทาง
ส่ือการศึกษา ศึกษารูปแบบและความเปนไปได รวมท้ังปญหาอุปสรรคและแนวทาง
ในการแกปญหาของการประกอบธุรกิจทางส่ือการศึกษาในเมืองไทย 

   
1033201 การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเผยแพรวัฒนธรรม   2(1-2) 
       Technology and Innovation of Cultural Promotion  

              ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดองคประกอบและหลักการ วิธีการจัด
ผลิตส่ือ กิจกรรมอันเปนเคร่ืองมือเผยแพรวัฒนธรรมในรูปแบบตาง ๆ เชน ภาพนิ่ง 
เทปโทรทัศน เทปบันทึกเสียง การจัดรายการวิทยุ โทรทัศน การแสดงละครทาง
ส่ือมวลชน 

   
1033202 ส่ือโสตทัศนเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ    2(1-2) 
       Audio-Visual Media for Advertising and Public Relations  

ศึกษาความสําคัญ บทบาทของโสตทัศนท่ีมีตอการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ ประเภทของส่ือโสตทัศน การเลือก การเตรียมการผลิต การใชส่ือ
โสตทัศนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ  ฝกปฏิบัติการใชส่ือโสตทัศนเพื่อการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1033301 การผลิตวัสดุกราฟก       3(2-2) 
        Production of Graphic Materials  

ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ ทฤษฎีและหลักการออกแบบวัสดุกราฟก 
วัสดุอุปกรณ และเคร่ืองมือในการผลิตวัสดุกราฟก การประดิษฐตัวอักษร การสราง
ภาพ หลักการผลิต การใชและการเก็บรักษาวัสดุกราฟก  ฝกปฏิบัติการเขียน การ
ประดิษฐ การสรางภาพและอักษร เพื่อนํามาใชในการเรียนการสอน 

   
1033302 ส่ือและการบริหารส่ือการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา  2(2-0) 
        Instructional Media and Media Administration in Elementary Schools  

             ความหมายและการจําแนกประเภทส่ือการเรียนการสอนตามกลุม
ประสบการณในระดับประถมศึกษา การผลิต การจัดหา และการสงเสริมการใช การ
ประเมินผลส่ือการเรียนการสอน การบริหารและการบริการส่ือการเรียนการสอน 
การจัดต้ังศูนยส่ือการเรียนการสอนในระดับช้ันเรียน ระดับโรงเรียน กลุมโรงเรียน 
ชนิดอยูกับท่ีและชนิดเคล่ือนท่ี การบูรณาการส่ือการเรียนการสอนโดยเนนกิจกรรม
กลุม 

   
1033303 ส่ือและการจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทย     2(1-2) 
        Instructional Media and Activities for Teaching Thai  

         ศึกษาบทบาทของส่ือท่ีมีตอกิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือและกิจกรรมใน
การสอนวิชาภาษาไทย การเลือก การจัดหา การผลิต การใช  การประเมินผลและการ
เก็บรักษาส่ือการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เนนการฝกทักษะในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 

   
1033304 การผลิตส่ือโสตทัศนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ   2(1-2) 
        Product of Audio-Visual Media for Advertising and Public Relations  

ศึกษาหลักการและทฤษฎีการออกแบบ กระบวนการผลิตส่ือโสตทัศนเพื่อ
การโฆษณาและประชาสัมพันธฝกปฏิบัติการผลิตส่ือโสตทัศนใหเหมาะสมกับการ
โฆษณาและประชาสัมพันธลักษณะตาง ๆ  
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1033401 การถายภาพขาว-ดํา       3(2-2) 
        Black and White Protography  

ศึกษาการใชอุปกรณการถายภาพ ฟลม กระดาษอัดรูป เทคนิคการถายภาพ 
กระบวนการลางฟลม อัดขยายภาพขาว-ดําฝกปฏิบัติการถายภาพเพื่อใชในการศึกษา
ดวยฟลมขาว-ดํา การลางฟลมและการอัดขยายภาพ 

 
1033402 การผลิตสไลด        2(1-2) 
        Slides Production  

ศึกษาวิธีการผลิตสไลด ลักษณะท่ีดีของสไลด อุปกรณท่ีใชในการผลิต การ
ทําตนฉบับและการนําเสนอ ฝกปฏิบัติการผลิตสไลด เพื่อการเรียนการสอนและการ
นําเสนอ 

 
1033403 การผลิตรายการโทรทัศน 1      2(1-2) 
        Television Production 1  

ศึกษาคุณคา กระบวนการผลิต และการนํารายการโทรทัศนไปใช การ
วางแผนและดําเนินการผลิตรายการโทรทัศนเพื่อการประชาสัมพันธและเพื่อการ
เรียนการสอนฝกการผลิตรายการโทรทัศนเพื่อการประชาสัมพันธหรือเพ่ือการเรียน
การสอน 

   
1033501 การใชวัสดุทองถ่ินเพื่อการผลิตส่ือการเรียนการสอน   2(1-2) 
        Utilization of Local Materials for Instuctional Media Production  

                     ศึกษาประเภท ลักษณะ ขนาด คุณสมบัติและแหลงวัสดุท่ีจะนํามาใชในการ   
              ผลิตส่ือการศึกษาท้ังวัสดุพื้นฐานและวัสดุสําเร็จรูปฝกปฏิบัติการนําวัสดุท้ังประเภท       
              พื้นฐานและสําเร็จรูปมาใชในการผลิตส่ือ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1033502 การผลิตแผนภาพโปรงใส       2(1-2) 
       Transparency Production  

ศึกษาวิธีการผลิตแผนภาพโปรงใสลักษณะท่ีดีของแผนภาพโปรงใส 
อุปกรณ ท่ีใชในการผลิต การทําตนฉบับ การนําเสนอฝกปฏิบัติการผลิตแผนภาพ
โปรงใสและการนําเสนอ 

  
1033503 การผลิตสไลดมัลติวิชั่น       2(1-2) 
        Slide-multivision Production  

การศึกษาเกี่ยวกับบทบาทสไลดท่ีใชเปนส่ือการสอน ทฤษฎีและหลักการ
เร่ืองการเรียนรูจากรูปภาพในระบบการผลิตสไลดโดยใชเทคนิคพิเศษ  ฝกปฏิบัติการ
ผลิตสไลด การเขียนบท การถายสไลด การผลิตสัญญานเสียง และการทําสัญญาน
เล่ือนภาพดวยเทคนิคพิเศษ 

 
   
1033505 การผลิตและการนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา    3(2-2) 
       Production and Presentation of Educational Multimedia  

ศึกษาความหมาย ความสําคัญของการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อการ
นําเสนอ ศึกษาการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอ ฝกปฏิบัติการ
ออกแบบสรางผลงานโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอในการเรียน การเสนอ
และการเผยแพร 

   
1033601 การซอมบํารุงอุปกรณเทคโนโลยีการศึกษา     2(1-2) 
        Repair and Maintenance of Educational Technology Equipment  

ศึกษา วิเคราะหระบบการทํางาน ลักษณะการใชงาน การแกไข ซอมบํารุง 
เบ้ืองตนของอุปกรณเทคโนโลยีทางการศึกษา ใหอยูในสภาพดีและมีความปลอดภัย
ในการทํางานปฏิบัติการตอวงจรไฟฟาอยางงาย และตรวจซอมแกไขอุปกรณ
เทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีชํารุด 

   



 77 

รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1033701 บทเรียนสําเร็จรูป       3(2-2) 
        Programmed Text  

ศึกษาความหมายและลักษณะของบทเรียนสําเร็จรูป ทฤษฎีพื้นฐานดาน
จิตวิทยาการเรียนรู หลักการของบทเรียนสําเร็จรูป งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ประเภท
คุณคา ขอจํากัด กระบวนการในการสรางบทเรียนสําเร็จรูป การนําบทเรียนสําเร็จรูป
ไปใชในการเรียนการสอนฝกปฏิบัติการสรางส่ือท่ีมีลักษณะเปนบทเรียนสําเร็จรูป 

   
1033702 ชุดการเรียนการสอน       3(2-2) 
        Instructional Packages  

ศึกษาความหมาย ลักษณะของชุดการเรียนการสอน ทฤษฎีพื้นฐานทางดาน
จิตวิทยาการเรียนรู หลักการของชุดการเรียนการสอน งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ประเภท     
คุณคา ขอจํากัดของชุดการเรียนการสอน กระบวนการในการสรางชุดการเรียนการ
สอน การนําชุดการเรียนการสอนไปใช   ฝกสรางชุดการเรียนการสอน 

 
1033703 เทคโนโลยีการถายภาพ       3(2-2) 
        Technology of Photography  

               ศึกษาวิทยาศาสตรการถายภาพ การจัดองคประกอบภาพ พัฒนาการของ
การถายภาพ หลักการถายภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว อุปกรณการถายภาพนิ่งและ
ภาพเคล่ือนไหว 

   
1033801 การปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 1   2(1-2) 
       Practicum in Education and Information Technology 1  

ศึกษาวิธีการจัดใหบริการส่ือตาง ๆ ในสถานศึกษา การใช การดูแลรักษา 
อุปกรณเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ              ฝกปฏิบัติการใหบริการส่ือ 
การใช การดูแลรักษาวัสดุอุปกรณตาง ๆ  
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
   
1033802 การปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 2   2(0-4) 
        Practicum in Educational and Information Technology 2  

              ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับงานทางเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศใน
สถานศึกษาหรือศูนยบริการส่ือตาง ๆ   

   
1033901 การจัดการฝกอบรมทางการศึกษา      2(1-2) 
       Management of Training in Education  

ศึกษารูปแบบการฝกอบรม การดําเนินการดานบุคลากร งบประมาณ อาคาร
สถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก การวางแผน การสํารวจสภาพปญหา และความ
ตองการในการฝกอบรม การเขียนโครงการฝกอบรมและสัมมนา       ฝกปฏิบัติเขียน
โครงการและการจัดการฝกอบรม 

 

1034101 การศึกษาโดยระบบส่ือทางไกล      2(2-0) 
       Telecommunications and Distance Learning   

                      แนวคิดใหมในการจัดการศึกษาสําหรับมวลชน (Mass Education) การ  
             ศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษาโดยผานระบบส่ือทางไกลในรูปแบบตาง ๆ การ     
            ใชเครือขายสากล (Internet) ในการสืบคน การติดตอส่ือสารดวยเทคโนโลยีสาร 
             สนเทศ การพัฒนาเวปไซดเพื่อการเรียนการสอน การสงและการดาวนโหลดขอมูล     
             เทคโนโลยีสําหรับการศึกษาทางไกล 

   
1034201 การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเผยแพรวัฒนธรรม 2  3(2-2) 
        Technology and Innovation in Cultural Promotion 2  

วิเคราะหโครงสรางของวัฒนธรรมไทย ออกแบบและวางแผนการผลิต
โปรแกรมเผยแพรวัฒนธรรมทางส่ือมวลชน โดยสามารถเลือกใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมไดอยางเหมาะสม  ฝกปฏิบัติการเผยแพรวัฒนธรรม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1034401 การถายภาพวัสดุขนาดเล็ก      3(2-2) 
        Micro Photography  

หลักการถายภาพตนแบบสองมิติ และการถายภาพวัสดุสามมิติขนาดเล็ก 
โดยใชกลองถายและอุปกรณประกอบอยางงาย การจัดแสง การใชแวนกรองแสง 
แทนถายตนฉบับและอุปกรณถายภาพอ่ืน ๆ               ฝกปฏิบัติการถายภาพ วัสดุ
ขนาดเล็ก เพื่อใชในทางการศึกษา 

   
1034402 การถายภาพยนตรเพื่อการเรียนการสอน     3(2-2) 
       Instructional Film Production  

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับภาพยนตรเพื่อการเรียนการสอน ศึกษาและวิเคราะห
เนื้อหาในหลักสูตร ตลอดจนความตองการ ความสนใจ เจตคติของผูเรียน ฝก
ปฏิบัติการสรางภาพยนตรเพื่อการเรียนการสอน     

   
1034501 การสรางสรรคและประดิษฐส่ือการศึกษา     2(1-2) 
       Creativity and Invention of Education Media  

ความหมายของงานสรางสรรค งานประดิษฐ ผลิตส่ือการศึกษาประเภทตาง 
ๆ โดยเนนความคิดสรางสรรค รูปแบบเนื้อหาท่ีสัมพันธกัน การนํามาใชประโยชน
ทางการศึกษา  ฝกสรางส่ือการศึกษา 

   
1034701 โทรทัศนการศึกษา            2(1-2) 

Educational Television  
ความสําคัญ ขอบขายของโทรทัศนการศึกษา หลักการเลือก การใชและการ

ประเมินผลการใชโทรทัศนการศึกษา การเตรียมการเบ้ืองตนในการผลิตรายการ
โทรทัศนการศึกษาฝกผลิตรายการโทรทัศนการศึกษา 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1034702 การผลิตส่ิงพิมพเพื่อการศึกษา      2(1-2) 
        Production of Educational Printed Materials  

พัฒนาการและประเภทของส่ิงพิมพเพื่อการศึกษา   หลักการผลิตส่ิงพิมพ
และการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชในการผลิตส่ิงพิมพเพื่อการศึกษา  ฝกปฏิบัติการ
ผลิตส่ิงพิมพเพื่อการศึกษา 

   
1034703 การดําเนินงานหองปฏิบัติการทางเสียง     2(1-2) 
         Audio Laboratory Operation  

ศึกษาพัฒนาการ ความสําเร็จ หลักการจัดหองปฏิบัติการทางเสียง ธรรมชาติ
ของผูฟง    ฝกผลิตรายการ การใชหองปฏิบัติการทางภาษา หองสงเสียงตามสายและ
หองบันทึกเสียง 

   
1034801 การทดลองปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ   1(60) 
        Supervised Practicum in Educational and Information Technology  

         การทดลองฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศใน 
             สถานศึกษาหรือองคการตาง ๆ  

 
1034802 ประสบการณจําลองเทคโนโลยีการศึกษา     2(1-2) 
        Simulation in Education Technology  
                     นําเร่ืองความรูระบบการจัดการ เพื่อบริหารกิจการทางเทคโนโลยีและ   
                            นวัตกรรมการศึกษา ในสถานการณจําลองท่ีจัดข้ึนในสถานศึกษา หนวยงานหรือ      
                            องคการตาง ๆ เพื่อใหมีประสบการณปฏิบัติงาน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1034803 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 2  3(250) 
       Professional Experience in Education and information Technology 2  

                      ฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศในสถานศึกษา      
              หรือหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหมีประสบการณตรงในการปฏิบัติงาน 

  
1034804 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 3                   5(450) 
        Professional Experience in Education and information Technology 3  
                การฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศในสถาน 

ศึกษา หรือหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหมีประสบการณตรงในการปฏิบัติงาน 
   
1034901 การสัมมนาเทคโนโลยีการศึกษา                               2(1-2) 
        Seminar in Educational Technology   

สัมมนาวิเคราะหปญหาทางการศึกษาในระดับทองถ่ินและระดับชาติ ศึกษา
ผลงานวิจัยทางดานเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อหาแนวทางนําความรูทางเทคโนโลยี
เหลานั้นมาดัดแปลงใชและแกปญหาดังกลาวใหเหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมไทย 

   
1034902 วิทยาการพิเศษทางเทคโนโลยีรวมสมัย               2(2-0) 
        Special Topics in Contemporary Technology  

         ศึกษาแนวคิด แนวโนม ทฤษฎี วิธีการ วัสดุอุปกรณหรือทักษะตาง ๆ ทาง 
              เทคโนโลยีท่ีทันเหตุการณและเปนท่ีสนใจในวงการนักเทคโนโลยีการศึกษา               

 
1034903 ความรูเบื้องตนในการวิจัยเทคโนโลยีการศึกษา         2(1-2) 
        Introduction to Educational Technology Research  

ศึกษาปญหาทางเทคโนโลยีการศึกษา กระบวนการวิจัยและรายงานการวิจัย
ทางเทคโนโลยีการศึกษา  ฝกวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา 
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หมูวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา  
(104) 

 

 
  หมูวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ซ่ึงอยูในหมวดวิชาครุศาสตร ไดจัด
ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังน้ี 
  1.  การวัดผลและการประเมินผล     (104-1--) 
  2.  การสรางแบบทดสอบ      (104-2--) 

6. สถิติการศึกษา         (104-3--) 
7. วิจัย        (104-4--) 
8. คอมพิวเตอร       (104-5--) 

  6.          (104-6--)  
  7.   เบ็ดเตล็ดและอ่ืน ๆ       (104-7--) 
  8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ     (104-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ    
       โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนา  และการวิจัย  (104-9--) 
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หมูวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา  (104) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   
1042101  การประเมินผลในระดับประถมศึกษา 2(1-2) 
1042102  การประเมินผลในระดับมัธยมศึกษา 2(1-2) 
1042103  การประเมินผลการเรียน 2(1-2) 
1042104  หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา 2(1-2) 
1042201  การสรางแบบทดสอบ 2(1-2) 
1042301  การวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา 1 2(2-0) 
1042302  การวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา 2 3(3-0) 
1042401  ระเบียบวิธีวิจัย 2(1-2) 
1042501  โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวัดผลและการประเมินผลทาง

การศึกษา 1 
 

3(2-2) 
1043101  ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ 2(1-2) 
1043102  การประเมินทางการศึกษา 2(1-2) 
1043103  การประเมินผลการเรียนกลุมวิชาภาษา 2(1-2) 
1043104  การประเมินผลการเรียนกลุมวิชาสังคมศาสตร 2(1-2) 
1043105  การประเมินผลการเรียนกลุมวิชาคณิตศาสตร 2(1-2) 
1043106  การประเมินผลการเรียนกลุมวิชาวิทยาศาสตร 2(1-2) 
1043107  การประเมินผลการเรียนดานการปฏิบัติ 2(1-2) 
1043108  การวัดความพรอม 2(1-2) 
1043109  การวัดบุคลิกภาพ 2(1-2) 
1043110  การวัดจริยธรรม 2(1-2) 
1043111  การวัดเจตคติ 2(1-2) 
1043112  การทดสอบและการประเมินผลพลศึกษา 2(1-2) 
1043113  การประเมินบุคคล 3(3-0) 
1043201  แบบทดสอบมาตรฐาน 2(1-2) 
1043301  การวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา 3 3(3-0) 
1043401  การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร 2(1-2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   
1043402  การวิจัยเบ้ืองตน 2(1-2) 
1043403  การวิจัยเชิงทดลอง 2(2-0) 
1043404  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 2(1-2) 
1043405  เทคนิคการสุมตัวอยางทางการศึกษา 2(2-0) 
1043406  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย 2(1-2) 
1043407  การวิจัยเชิงสํารวจ 2(1-2) 
1043408  การวิจัยทางการศึกษา 2(1-2) 
1043409  สถิติและการวิจัยสําหรับครู 2(1-2) 
1043410  สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร 3(2-2) 
1043501  โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวัดผลและการประเมินผลทาง

การศึกษา 2 
3(2-2) 

1043502  โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการจัดการคลังขอสอบ 3(2-2) 
1043503  โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการจัดการฐานขอมูลทางการศึกษา 3(2-2) 
1043801  ประสบการณการวัดผล 2(1-2) 
1043802  การทดลองปฏิบัติงานการวัดผลการศึกษา 1(60) 
1044101  การวัดสุนทรียภาพ 2(1-2) 
1044102  การบริหารงานวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา 3(2-2) 
1044103  การวัดจิตพิสัย 2(1-2) 
1044104  เทคนิคการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพ 2(1-2) 
1044105  การวิเคราะหและประเมินโครงการ 2(1-2) 
1044106  การวัดและประเมินผลดนตรี 2(1-2) 
1044107  การประเมินโครงการ 2(2-0) 
1044201  การสรางแบบทดสอบวัดความถนัด 3(2-2) 
1044202  การปฏิบัติการสรางแบบทดสอบ 3(140) 
1044401  การวิจัยเชิงคุณภาพ 2(1-2) 
1044502  โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย 3(2-2) 
1044801  การฝกประสบการณวิชาชีพการวัดผลการศึกษา 2 3(250) 
1044802  การฝกประสบการณวิชาชีพการวัดผลการศึกษา 3 5(450) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   
1044804  ปฏิบัติการวิจัย 3(140) 
1044901  สัมมนาการวัดผลการศึกษา 2(2-0) 
1044902  สัมมนาการวิจัยการศึกษา 2(2-0) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา  (104) 

 
รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 
 

1042101 การประเมินผลในระดับประถมศึกษา     2(1-2) 
  Evaluation in Elementary Schools 

หลักการ        จุดประสงคและแนวทางของการประเมินผลตามหลักสูตร
ประถมศึกษา ระเบียบการประเมินผลการเรียน     หลักการและแนวทางในการ
ประเมินผลการเรียนการสอนในแตละกลุมประสบการณ   เคร่ืองมือการวัดผลการ
เรียนการสอน ปญหาและแนวทางในการแกปญหาเกี่ยวกับการประเมินผลในระดับ
ประถมศึกษา 

 

1042102 การประเมินผลในระดับมัธยมศึกษา     2(1-2) 
  Evaluation in Secondary Schools 
   หลักการ จุดประสงคและแนวทางของการประเมินผลตามหลักสูตรมัธยม 

ศึกษาระเบียบการประเมินผลการเรียน          หลักการและแนวทางในการประเมินผล 
การเรียนการสอนในแตละวิชา  เคร่ืองมือการวัดผลการเรียนการสอน   ปญหาและ 
แนวทางในการแกไขปญหาเกี่ยวกับการประเมินผลในระดับมัธยมศึกษา 

 

1042103 การประเมินผลการเรียน        2(1-2) 
  Learning Evaluation 
   ความหมายของการทดสอบ การวัดผลและประเมินผล กระบวนการ 

ประเมินผลหรือประเภทของการประเมินผล          ความมุงหมายและประโยชนของ 
การประเมินผลธรรมชาติและหลักการประเมินผล คุณธรรมของผูทําหนาท่ีประเมิน 
ผล      ประเภทของพฤติกรรมทางการศึกษา      เคร่ืองมือและวิธีการท่ีใชในการวัด 
พฤติกรรมดานพุทธิพิสัยจิตพิสัย และทักษะพิสัย  ลักษณะของเคร่ืองมือและวิธีการ 
วัดผลที่ดี          การสรางแบบทดสอบชนิดตาง ๆ การบริหารการสอบ              การ 
นําสถิติเบ้ืองตนมาใชในการวัดและประเมินผล  การตรวจสอบคุณภาพของแบบ 
ทดสอบ          ระเบียบประเมินผลในระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ปญหา 
และวิธีการแกปญหาประเมินผลการเรียนการสอน 



 87 

รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 
 

1042104 หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา     2(1-2) 
  Principles of Educational Measurement and Evaluation 
   ความหมายของการทดสอบ  การวัด และการประเมินผล         บทบาทของ 

การประเมินผลทางการศึกษา  จุดมุงหมายทางการศึกษากับการประเมินผล    เทคนิค 
ท่ีใชในการวัดพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย   จิตพิสัยและทักษะพิสัย  ลักษณะของเคร่ือง 
มือ  เทคนิคในการวัดท่ีดี   การสรางแบบทดสอบชนิดตาง ๆ การบริหารการสอบ           
สถิติเบ้ืองตนในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา  การวิเคราะหคุณภาพของแบบ 
ทดสอบ  การแปลความหมายของคะแนนจากการสอบ    ระเบียบการประเมินผลการ 
เรียนของการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

1042201 การสรางแบบทดสอบ                 2(1-2) 
  Test Construction  
   ประเภทของแบบทดสอบ     การวางแผนการสรางแบบทดสอบชนิดตาง ๆ  

และการสรางแบบสอบมาตรฐาน   การนําแบบทดสอบไปใช   การประเมินและการ 
ปรับปรุงแบบทดสอบ 

 

1042301 การวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา 1     2(2-0) 
  Educational Data Analysis 1 
   ความเขาใจเบ้ืองตนเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา ประเภทของ 
  ขอมูล การนําเสนอขอมูล         สถิติบรรยายลักษณะของประชากรและกลุมตัวอยาง 
  สถิติบรรยายความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัว    การนําเสนอผลของสถิติบรรยาย 
  และการแปลความหมาย 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 
 
1042302 การวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา 2     3(3-0) 
  Educational Data Analysis 2 
   การวิเคราะหลักษณะของประชากรและกลุมตัวอยาง        สมมติฐานและ 

การทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย สถิติท่ีใชทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปร 
สองตัวการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวและสองทาง การหาความสัมพันธ 
ระหวาง ตัวแปร           การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา 
และการแปลความหมาย  

 

1042401 ระเบียบวิธีวิจัย        2(1-2) 
  Research Methodology 
   ทฤษฎีแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยประเภทตาง ๆ    เทคนิคการทําวิจัยในข้ัน 

ตอนตาง ๆ ไดแก การเลือกปญหาวิจัย การกําหนดจุดมุงหมายในการวิจัย  ตัว 
แปรและเทคนิคการต้ังสมมติฐาน ประชากรและกลุมตัวอยาง การเลือกรูปแบบการ 
วิจัย เคร่ืองมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูลการวิจัย การเขียน 
เคาโครงการวิจัย  การเขียนรายงานการวิจัย การนําเสนอและประเมินโครงการวิจัย 

 

1042501 โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษา 1  3(2-2) 
  Computer Programs for Educational Measurement and Evaluation 1 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูปประเภท 
ตาง ๆท่ีสามารถใชในการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา          กระบวนการ 
ทํางานของโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวัดผลและการประเมิน     การสรางแฟมขอมูล  
(Data File)และแฟมคําส่ัง (Command File)  เพื่อการวิเคราะหขอมูลลักษณะตาง ๆ  
ข้ันพื้นฐาน 

   

1043101 ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ      2(1-2) 
  Test and Measurement Theory 

มาตราการวัดแบบตาง ๆ  ทฤษฎีเกี่ยวกับคะแนน  ทฤษฎีเกี่ยวกับการวัดและ 
การทดสอบ  ความคลาดเคล่ือนทางการวัด  ทฤษฎีและการคํานวณคาความเช่ือม่ัน        
ความเท่ียงตรง ตลอดจนการตีความหมายของคะแนน 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 
 
1043102 การประเมินทางการศึกษา       2(1-2) 
  Education Evaluation 

ความหมาย ความมุงหมาย ความสําคัญ ขอบขาย กระบวนการของการ
ประเมินทางการศึกษา การวางแผนการประเมินทางการศึกษา การรวบรวมขอมูล 
และการวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคใหม ๆ การนําผลที่ไดจากการประเมินไปใชให
เปนประโยชนทางการศึกษา  บทบาทและหนาท่ีของครูและผูบริหารการศึกษากับ
การประเมินผลทางการศึกษา  การประเมินผลโดยบุคคลหรือองคกรภายในและ
ภายนอก     แนวโนมความคิดใหมและปญหาในการประเมินทางการศึกษา 
 

1043103 การประเมินผลการเรียนกลุมวิชาภาษา     2(1-2) 
  Evaluation in Linguistics 

บทบาท ความสําคัญ ธรรมชาติและจุดมุงหมายของหลักสูตร จุดมุงหมายใน
การสอนกลุมวิชาภาษา  การวัดผลกลุมวิชาภาษา  ไดแก   ลําดับข้ันพฤติกรรมของ
กลุมวิชาภาษา   การสรางตารางจําแนกขอสอบ        การสรางและการตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือใหสอดคลองกับพฤติกรรม จุดมุงหมายในการสอนและวัดผลตาม
จุดประสงคและเนื้อหาวิชาและการใชผลการวัดเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและ
เพื่อตัดสินผลการเรียน 

 

1043104 การประเมินผลการเรียนกลุมวิชาสังคมศาสตร    2(1-2) 
  Evaluation in Social Science 
   บทบาท   ความสําคัญ   ธรรมชาติและจุดมุงหมายของหลักสูตร  จุดมุงหมาย 

ในการสอนกลุมวิชาสังคมศาสตร  การวัดผลกลุมวิชาสังคมศาสตร  ไดแก  ลําดับข้ัน  
พฤติกรรมของกลุมวิชาสังคมศาสตร                 การสรางตารางจําแนกขอสอบ        
 การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือใหสอดคลองกับพฤติกรรม   
จุดมุงหมายในการสอน และวัดผลตามจุดประสงคและเนื้อหาวิชา       และการใชผล
การวัดเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และเพื่อตัดสินผลการเรียน 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 
 
1043105 การประเมินผลการเรียนกลุมวิชาคณิตศาสตร    2(1-2) 
  Evaluation in Mathematics 
   บทบาท  ความสําคัญ   ธรรมชาติและจุดมุงหมายของหลักสูตร  จุดมุงหมาย 

ในการสอนกลุมวิชาคณิตศาสตร  การวัดผลกลุมวิชาคณิตศาสตร  ไดแก  ลําดับข้ัน 
พฤติกรรมของกลุมวิชาคณิตศาสตร  การสรางตารางจําแนกขอสอบ  การสรางและ
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือใหสอดคลองกับพฤติกรรม  จุดมุงหมายในการสอน
และการวัดตามจุดประสงคและเนื้อหาวิชา  และการใชผลการวัดเพื่อปรับปรุงการ
เรียนการสอนเพื่อตัดสินผลการเรียน 

 
1043106 การประเมินผลการเรียนกลุมวิชาวิทยาศาสตร    2(1-2) 
  Evaluation in Science 
   บทบาท  ความสําคัญ  ธรรมชาติและจุดมุงหมายของหลักสูตร   จุดมุงหมาย 

ในการสอนกลุมวิชาวิทยาศาสตร  การวัดผลกลุมวิชาวิทยาศาสตร  ไดแก  ลําดับข้ัน 
พฤติกรรมของกลุมวิชาวิทยาศาสตร        การสรางตารางจําแนกขอสอบ  การสราง
และการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือใหสอดคลองกับพฤติกรรม  จุดมุงหมายในการ
สอนและวัดผลตามจุดประสงคและเนื้อหาวิชา และการใชผลการวัดเพื่อปรับปรุง
การเรียนการสอนและเพื่อตัดสินผลการเรียน 

 

1043107 การประเมินผลการเรียนดานการปฏิบัติ     2(1-2) 
  Performance Evaluation 
   บทบาท ความสําคัญ ธรรมชาติและจุดมุงหมายของการประเมินผลการเรียน 

ดานการปฏิบัติ      การสรางเคร่ืองมือวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนดาน 
การปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 

1043108 การวัดความพรอม       2(1-2) 
  Measurement of Readiness 
   ความหมาย ประเภท และองคประกอบของความพรอม กระบวนการวัด  

หลักการและวิธีการสรางเคร่ืองมือ  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  การแปลผล 
และการนําผลการวัดความพรอมไปใช  ปญหาและแนวทางแกไขการวัดความพรอม 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 
 
1043109 การวัดบุคลิกภาพ       2(1-2) 
  Measurement of Personality 
   ความหมายของบุคลิกภาพ  ทฤษฎีของบุคลิกภาพ กระบวนการวัด หลักการ 

และการสรางเคร่ืองมือ   การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  การแปลผลและการ 
นําผลการวัดบุคลิกภาพไปใช  ปญหาและแนวทางแกไขและการวัดบุคลิกภาพ 

 
1043110 การวัดจริยธรรม        2(1-2) 
  Ethics Measurement Methodology  
   ความหมายของจริยธรรม  ทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรม  ระดับช้ันของจริยธรรม 
  หลักการและวิธีการในการสรางเคร่ืองมือวัดจริยธรรม     การตรวจสอบคุณภาพของ 
  เคร่ืองมือ การแปลผล      การนําขอความรูเกี่ยวกับการวัดจริยธรรมไปปรับใชในชีวิต 
  ประจําวัน 
 

1043111 การวัดเจตคติ        2(1-2) 
  Measurement of Attitude 

ความหมายและทฤษฎีของเจตคติ องคประกอบของเจตคติ     การใหนิยาม
คําท่ีใชในการวัดเจตคติ  หลักการและวิธีการในการสรางเคร่ืองมือ เจตคติ การ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  การแปลผลและการนําผลการวัดเจตคติไปใช   
ปญหาและแนวทางแกไขการวัดเจตคติ 

 

1043112 การทดสอบและการประเมินผลพลศึกษา     2(1-2) 
  Testing and Evaluation in Physical Education 
   ความมุงหมายและประโยชนของการวัดผลและการประเมินผลดานพล 

ศึกษาหลักการทดสอบและวัดผลพลศึกษา      เกณฑการเลือกแบบทดสอบ อุปกรณ 
และเคร่ืองอํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน การทดสอบชนิดตาง ๆ    การ 
ปฏิบัติการในการใชและการสรางแบบทดสอบทางพลศึกษา การตีความจากผลการ 
ทดสอบและการวิเคราะห โดยใชสถิติเบ้ืองตน 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 
 
1043113 การประเมินบุคคล       3(3-0) 
  Personnel  Evaluation 

 แนวคิดพื้นฐานในการบริหารและการประเมินบุคคล  กรอบความคิดในการ
ประเมินบุคคล  ลักษณะงานและเทคนิคการประเมิน  การสรางและวิเคราะหคุณภาพ
เคร่ืองมือในการประเมินบุคคล  ปญหาและแนวโนมการประเมินบุคคล 

 
1043201 แบบทดสอบมาตรฐาน       2(1-2) 
  Standardized Test  
   ลักษณะและกระบวนการสรางแบบทดสอบมาตรฐาน ไดแก การสรางแบบ 
  ทดสอบ การทดลองใช การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของแบบทดสอบมาตร 

ฐานการสรางเกณฑมาตรฐาน การเขียนคูมือการใชแบบทดสอบมาตรฐาน จรรยา 
บรรณในการใชแบบทดสอบมาตรฐาน  

 
1043301 การวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา 3     3(3-0) 
  Educational Data Analysis 3 

ความเขาใจเกี่ยวกับสถิตินอนพาราเมตริก วิธีการทดสอบขอมูลทาง
การศึกษาโดยใชสถิตินอนพาราเมตริก ไดแก การทดสอบภาวะความเหมาะสม       
การทดสอบ ตัวอยางกลุมเดียว การทดสอบตัวอยางสองกลุม     และการทดสอบ
ตัวอยางหลายกลุมการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาและ
การแปลความหมาย 

 

1043401 การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร      2(1-2) 
  Behavioral Research  
   ความหมาย   ความมุงหมาย  หลักการและประโยชนของการวิจัย จรรยา 

บรรณของนักวิจัย ข้ันตอนตาง ๆ ของการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเลือกปญหา        
การกําหนดจุดมุงหมาย ประชากรและกลุมตัวอยาง เคร่ืองมือวิจัยแบบตาง ๆ         
การเขียนเคาโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และการประเมินงานวิจัย 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 
 
1043402 การวิจัยเบื้องตน        2(1-2) 
  Foundation of Research Methodology 
   ความหมาย ความมุงหมาย  หลักการและประโยชนของการวิจัย จรรยา 

บรรณของนักวิจัย ข้ันตอนของการวิจัย ประเภทของการวิจัย การออกแบบการวิจัย  
การเลือกปญหา การกําหนดจุดมุงหมาย ประชากรและกลุมตัวอยาง เคร่ืองมือวิจัย 
แบบตาง  ๆ การวิเคราะหขอมูล          การเขียนเคาโครงการวิจัย การเขียนรายงาน 
การวิจัยและการประเมินผลการวิจยั 

    

1043403 การวิจัยเชิงทดลอง        2(2-0) 
  Experimental Research 
   ความหมาย ลักษณะและประโยชนของการวิจัยเชิงทดลอง ประเภทของตัว 

แปรรูปแบบของการทดลอง  หลักการออกแบบการทดลอง   ขอดีและขอจํากัดของ 
แบบการทดลอง การประยุกตใชในการวิจัยทางการศึกษา ความเท่ียงตรงของการ 
ทดลอง      การเลือกใชสถิติใหสอดคลองกับรูปแบบการทดลอง 

 
1043404 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล     2(1-2) 
  Instruments for Data Collecting  
   ประเภทของเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  ลักษณะประโยชน 

และขอจํากัดของเคร่ืองมือแตละชนิด การสรางเคร่ืองมือใหสอดคลองกับจุดมุง 
หมายของการวิจัย การวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือ 

 

1043405 เทคนิคการสุมตัวอยางทางการศึกษา     2(2-0) 
  Sampling Techniques in Education 
   ความหมายของประชากรและกลุมตัวอยาง      ประโยชนของการสุมตัว 

อยางลักษณะของกลุมตัวอยางท่ีดี การคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง การสุมตัว 
อยางแบบตาง ๆ   
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รหัส                             ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                      น(ท-ป) 
 
1043406 ความรูพื้นฐานเก่ียวกับการวิจัย      2(1-2) 
  Fundamental Concept of Research 
   ความหมาย ความมุงหมาย หลักการและประโยชนของการวิจัย    จรรยา 

บรรณของนักวิจัย ประเภทการวิจัย ข้ันตอนการวิจัย การวางแผนการวิจัย การทําวิจัย 
อยางงายการประเมินผลการวิจัย การอานรายงานการวิจัย และการนําผลการวิจัยไป 
ใช 

 

1043407 การวิจัยเชิงสํารวจ       2(1-2) 
  Survey Research 
   ลักษณะของการวิจัยเชิงสํารวจ    แนวคิดและปญหาในการเลือกกลุมตัว 

อยางเทคนิคการสุมตัวอยางแบบตาง ๆ  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
ปญหาและแนวทางแกไขปญหาในการเก็บรวบรวมขอมูล    การตรวจสอบและการ 
วิเคราะหขอมูล การแปลผลและการนําผลการวิจัยไปใช 

  

1043408 การวิจัยทางการศึกษา       2(1-2) 
  Educational Research 
   ความสําคัญของการวิจัย        ประโยชนของการวิจัย จรรยาบรรณของนัก 

วิจัยประเภทของการวิจัยทางการศึกษา ข้ันตอนการวิจัย การวางแผนการวิจัย การฝก
ปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การวิจารณผลงานวิจัย การใชผลงานวิจัย 

 
1043409 สถิติและการวิจัยสําหรับครู      2(1-2) 
  Statistics and Research for Teachers 

สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัย การจัดทําและเสนอเคาโครงการวิจัย การปฏิบัติ 
การวิจัยและการวิจัยช้ันเรียน       การประเมินผลการวิจัย การนําผลการวิจัย  และการ
วิจัยช้ันเรียนไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 
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รหัส                             ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                      น(ท-ป) 
 
1043410 สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร     3(2-2) 
  Statistics for Behavioral Science Research 

ศึกษาลักษณะและข้ันตอนท่ีสําคัญของการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร  
ระเบียบวิธีการทางสถิติท่ีสําคัญ ๆ ในการวิเคราะหขอมูลและฝกหัดวิจัยทางดาน
จิตวิทยา 

 
1043501 โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษา 2  3(2-2) 
  Computer Program for Educational Measurement and Evaluation 2 

การศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปท่ัวไป  เพื่อนํามาใชในงานการวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา    เชน   โปรแกรมพิมพเอกสาร   โปรแกรมกระดาษตาราง 
(Spread Sheet)  หรือโปรแกรมพรีเซนเทช่ัน (Presentation)  

 

1043502 โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการจัดการคลังขอสอบ    3(2-2) 
  Computer Program for Item Bank  Measurement  
   การศึกษาการใชงานโปรแกรมการจัดการคลังขอสอบ การสรางฐานขอมูล 
  ขอสอบ การเพิ่ม การลบ การแกไขขอมูล การคัดเลือกขอสอบ   เพื่อนํามาใชในการ 
  วัดผลลักษณะตาง ๆ การคํานวณคาประจําขอสอบตามแนวทฤษฎีตาง ๆ    และการ 
  พิมพขอสอบที่คัดเลือกไว 
     

1043503 โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการจัดการฐานขอมูลทางการศึกษา   3(2-2) 
  Computer Program for Educational Data Base Measurement  
   ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใชัคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการฐานขอมูลทางการ 

ศึกษา คําส่ังและฟงกช่ันของโปรแกรมสําหรับการจัดการฐานขอมูล การสราง
โปรแกรมสําหรับการปฏิบัติงานทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 

  

1043801 ประสบการณการวัดผล       2(1-2) 
  Practical Training of Educational Measurement 

การศึกษาสภาพ วิธีการและปญหาเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษาของ
หนวยงานตาง ๆ  การเสนอรายงานพรอมท้ังแนวทางแกไขปญหา  
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รหัส                             ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                      น(ท-ป) 
 
1043802 การทดลองปฏิบัติงานการวัดผลการศึกษา     1(60) 
  Supervised Practicum in Measurement 
               การทดลองปฏิบัติงานการวัดผลการศึกษาในสถานศึกษาหรือหนวยงานตาง ๆ 
 
1044101 การวัดสุนทรียภาพ       2(1-2) 
  Measurement Appreciation 
   ความหมายของสุนทรียภาพ กระบวนการวัดสุนทรียภาพ หลักและวิธีการ 

สรางเคร่ืองมือ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การแปลและการนําผลการวัด
สุนทรียภาพไปใช  ปญหาและแนวทางการวัดสุนทรียภาพ  

 

1044102 การบริหารงานวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา    3(2-2) 
  Administration of Educational Measurement and Evaluation 

ลักษณะงานวัดและประเมินผลในโรงเรียน บทบาทและหนาท่ีของบุคลากร
ฝายสงเสริมการสอนดานการวัดและประเมินผลในโรงเรียน        การวางแผนบริหาร
งานวัดและประเมินผล การศึกษาในโรงเรียน ปญหาและแนวทางแกไข 

 

1044103 การวัดจิตพิสัย        2(1-2) 
  Measurement of Affective Domain 
   ความหมายและลักษณะของการวัดจิตพิสัย กระบวนการวัด หลักและวิธีการ 

สรางเคร่ืองมือ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  การแปลผลและการนําผลการ
วัดจิตพิสัยไปใช  ปญหาและแนวทางแกไขในการวัดจิตพิสัย 

  

1044104 เทคนิคการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพ     2(1-2) 
  Quality Control and Quality Improvement Techniques 

วิวัฒนาการของการควบคุมคุณภาพ (Quality Control)       ความจําเปนใน
การใชเทคนิคการควบคุมคุณภาพ  การวิเคราะหปญหาโดยเทคนิคการวิเคราะหเชิง
ระบบ วิธีการในการควบคุมคุณภาพ การนําเสนอเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ การ
ทดลองและวิเคราะหผลการทดลองเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ 
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รหัส                             ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                      น(ท-ป) 
 
1044105 การวิเคราะหและประเมินโครงการ     2(1-2) 
  Project Analysis and Project Evaluation 

องคประกอบท่ีสําคัญของโครงการและการเขียนโครงการ    วงจรการ
วางแผนโครงการ (Project Cycle) การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ 
(Feasibility Study)  รูปแบบและกระบวนการประเมินโครงการ  เทคนิคการควบคุม
และการติดตามงานและโครงการ  

    

1044106 การวัดและประเมินผลดนตรี      2(1-2) 
  Testing and Evaluation in Music 

หลักการวัดและประเมินผลทางดานดนตรี การทดสอบชนิดตาง ๆ ทาง
ดนตรีหลักการและวิธีการสรางเคร่ืองมือ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ เกณฑ
ในการคัดเลือกเคร่ืองมือ การแปลผลและการนําผลการวัดทางดานดนตรีไปใช    
ปญหาและแนวทางแกไข การวัดและประเมินผลดนตรี 

 

1044107 การประเมินโครงการ       2(2-0) 
  Project Analysis and Evaluation 

 กรอบความคิดในการประเมินโครงการและการวางแผนโครงการ  การ
วิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของโครงการ 

 
1044201 การสรางแบบทดสอบวัดความถนัด      3(2-2) 
  Aptitude Test Construction 
   ความเปนมาของแบบทดสอบวัดความถนัด ความหมาย ประเภท ขอบขาย 
  และประโยชนของแบบทดสอบวัดความถนัด ทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถภาพทางสมอง 
  การสรางแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน 
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รหัส                             ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                      น(ท-ป) 
 
1044202 การปฏิบัติการสรางแบบทดสอบ      3(140) 
  Practicum in Test Construction  

การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียน หรือแบบทดสอบวัดความ
ถนัดหรือความพรอม  หรือแบบทดสอบอ่ืน ๆ 1 ฉบับ  ท่ีมีคุณภาพ พรอมท้ังจัดทํา
คูมือการใชแบบทดสอบ และการแปลความหมายของคะแนน 

 
1044401 การวิจัยเชิงคุณภาพ       2(1-2) 
  Qualitative Research 
   แนวคิดและลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ  เทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูล 
  การตรวจสอบและการวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย ขอควรระวังใน 

การวิจัย 
 

1044502 โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย      3(2-2) 
  Computer Programs for Conducting Research 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร     ประเภทและลักษณะสําคัญ 
ของโปรแกรมสําเร็จรูป กระบวนการทํางานของโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย การ
สรางแฟมขอมูล (Data File) และการสรางแฟมคําส่ัง (Command File)     เพื่อการ
วิเคราะหขอมูลลักษณะตาง ๆ  

 

1044801 การฝกประสบการณวิชาชีพการวัดผลการศึกษา 2    3(250) 
  Professional Experience in Educational Measurement 2 
   การฝกงานวัดผลในหนวยงานตาง ๆ การวิเคราะห สรุปและปรับปรุงเสนอ 
 

1044802 การฝกประสบการณวิชาชีพการวัดผลการศึกษา 3    5(450) 
  Professional Experience in Educational Measurement 3 

การศึกษาสภาพการวัดผลและปญหาเกี่ยวกับการวัดผลในหนวยงาน ฝก
ปฏิบัติงานวัดผลในหนวยงาน วิเคราะหปญหาและหาแนวทางแกปญหา     การเสนอ
โครงการเพ่ือพัฒนางานวัดผลของหนวยงานตาง ๆ  
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รหัส                                               ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป)
  
1044804 ปฏิบัติการวิจัย        3(140) 
  Research Practicum 

ทําวิจัยทางการศึกษา 1 เร่ือง ใหถูกตองตามระเบียบวิธีการวิจัยโครงการเพ่ือ
พัฒนางานวัดผลของหนวยงานนั้น ๆ  

 
1044901 สัมมนาการวัดผลการศึกษา      2(2-0) 
  Seminar in Educational Measurement 

การวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการวัดผลการศึกษา    การวางแผนใน
การแกปญหาและอุปสรรคในการวัดการศึกษา การวางแผนพัฒนาการวัดผล
การศึกษา และเสนอแนวคิดใหมทางการวัดผลการศึกษา 

 

1044902 สัมมนาการวิจัยการศึกษา      2(2-0) 
  Seminar in Educational Research  
   การศึกษาคนควารายงานการวิจัย        และนําเสนอเพ่ือการวิเคราะห
ประเมิน 

พรอมท้ังเสนอแนวทางในการนําผลไปใช ตลอดจนวิเคราะหแนวโนมในการวิจัย
เพื่อพัฒนาการศึกษา  
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หมูวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว   
(105) 

 

 
 หมูวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  ซ่ึงอยูในหมวดวิชาครุศาสตร  ไดจัดลักษณะ

เนื้อหาดังนี้ 
  1. พื้นฐานท่ัวไป    (105-1--) 
  2. จิตวิทยาพัฒนาการ    (105-2--) 
  3. จิตวิทยาสังคม    (105-3--) 
  4. จิตวิทยาการศึกษา    (105-4--) 
  5. จิตวิทยาประยุกต    (105-5--) 
  6. การตรวจสอบวัดและประเมินผลทางจิตวิทยา    (105-6--) 
  7. เทคนิควิธีทางการแนะแนว    (105-7--) 
  8. การฝกประสบการณวิชาชีพ    (105-8--) 

9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ    (105-9--) 
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา 
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หมูวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อ วิชา น(ท-ป) 

1051101 1050101 จิตวิทยาท่ัวไป 3(3-0) 
1051102  การพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กกอนประถมศึกษา 2(2-0) 
1051103 - จิตวิทยาวัยเด็ก 2(2-0) 
1051105 1051101 จิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0) 
1051203 1051202 การประยุกตจิตวิทยาเพื่อการเรียนรู 2(1-2) 
1051301 - ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุม 3(2-2) 
1051305  จิตวิทยาพฤติกรรมสังคม 2(2-0) 
1051501 - การเพิ่มสมรรถภาพทางการเรียน 3(2-2) 
1051502 - การพัฒนาศักยภาพมนุษย 3(2-2) 
1051701 1051501 การจัดบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในสถานศึกษา 3(2-2) 
1051702 1053604 บริการสารสนเทศทางจิตวิทยาและการแนะแนว 3(2-2) 
1052101 - จิตวิทยาแรงจูงใจ 3(3-0) 
1052102 - จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว 3(3-0) 
1052201 1051103 จิตวิทยาเด็กและการใหบริการ 3(3-0) 
1052301 1052301 มนุษยสัมพันธสําหรับครู 2(2-0) 
1052401 1051201 จิตวิทยาการเรียนรูและปฏิบัติการ 3(2-2) 
1052501 - จิตวิทยาสุขภาพ 3(3-0) 
1052502 - จิตวิทยาการติดตอส่ือสารและการชักชวน 3(3-0) 
1052503 - สุขภาพจิตในโรงเรียน 3(3-0) 
1052505 - การฝกการบริหารความเครียด 3(2-2) 
1052601 1053503 การวัดผลและการทดสอบทางจิตวิทยาและการแนะแนว 3(2-2) 
1052602 - การทดสอบทางสติปญญากับการแนะแนว 3(2-2) 
1052701 1053609 การวางแผนชีวิตและอาชีพ 3(2-2) 
1052702 1054602 การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนและงานกิจการนักเรียน 

นักศึกษา 
 

3(3-0) 
1052703 - คอมพิวเตอรสําหรับนักวิชาชีพจิตวิทยาและการแนะแนว 3(2-2) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1053101 - ความคิดสรางสรรค 2(2-0) 
1053203  การปรับพฤติกรรม 2(2-0) 
1053302  ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม 2(2-0) 
1053303  พลวัตรพฤติกรรม 2(2-0) 
1053304  มนุษยสัมพันธของผูปฏิบัติงานการศึกษา 2(2-0) 
1053401 1053203 การปรับพฤติกรรมในโรงเรียน 3(2-2) 
1053402 1053401 จิตวิทยาเด็กกลุมพิเศษ 2(2-0) 
1053501 - จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน 3(3-0) 
1053502 - จิตวิทยาการแนะแนว 2(2-0) 
1053503 1054501 พุทธศาสตรกับการแนะแนว 3(2-2) 
1053504 - การบริการปรึกษาครอบครัวเบ้ืองตน 3(2-2) 
1053505 - ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 3(3-0) 
1053506 - การสงเสริมความคิดสรางสรรค 3(2-2) 

- 1053701 การสรางเสริมความคิดสรางสรรค 2(2-0) 
- 1053101 ความคิดสรางสรรค 2(2-0) 

1053507 1053608 จิตวิทยาการปรึกษาเบ้ืองตน 3(2-2) 
1053508 1053610 เทคนิคการปรึกษากลุมสําหรับวัยรุน 3(2-2) 

- 1053502 เทคนิคการปรึกษากลุมสําหรับวัยรุน 3(2-2) 
1053509 1053502 จิตวิทยาและการแนะแนวเด็กประถมศึกษา 3(3-0) 

- 2123624 จิตวิทยาและการแนะแนวเด็กประถมศึกษา 3(3-0) 
1053601 - การทดสอบทางบุคลิกภาพกับการแนะแนว 3(2-2) 
1053602 - การสังเกตพฤติกรรมเด็ก 2(2-0) 
1053603 - เคร่ืองมือและเทคนิคการแนะแนว 2(2-0) 
1053605 - การสนเทศทางการศึกษา 2(2-0) 
1053613 - กิจกรรมกลุมในโรงเรียน 2(2-0) 
1053701  การสรางเสริมความคิดสรางสรรค 2(2-0) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1053702 1053607 การจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาชีวิต 3(2-2) 
1053801 1053801 การทดลองปฏิบัติงานจิตวิทยาและการแนะแนว 1(60) 
1054101 - การใหการศึกษาแกพอแม 2(2-0) 
1054801 1054801 การฝกประสบการณวิชาชีพจิตวิทยาและการแนะแนว 2 3(250) 
1054802 1054802 การฝกประสบการณวิชาชีพจิตวิทยาและการแนะแนว 3 5(450) 
1054901 - สัมมนาและศึกษาดูงานบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนว 3(2-2) 

- 1054901 สัมมนาปญหาการแนะแนว 2(2-0) 
1054902 - การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาและการแนะแนว 3(2-2) 

- 1054902 การศึกษางานวิจัยทางจิตวิทยาและการแนะแนว 2(2-0) 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 104 

                       คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (105) 

 

 
รหัส                                      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา         น(ท – ป) 
 

1051101 จิตวิทยาท่ัวไป          3(3-0)
 General  Psychology 

ความหมาย  วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา  พันธุกรรมและส่ิงแวดลอม   ผลและวิธี
การศึกษาท่ีเกี่ยวของในปจจุบัน  พัฒนาการของมนุษย  การรูสึกและการรับรู  เชาวน
ปญญาความฉลาดทางอารมณ  การเรียนรู  กระบวนการคิด  การจําและลืม  การจูงใจ  
บุคลิกภาพและการปรับตัว  สุขภาพจิต  พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุม 

 

1051102 การพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กกอนประถมศึกษา        2(2-0) 
 Personality Development for Preschool Child 

ความหมายของพัฒนาการและบุคลิกภาพของเด็ก ทฤษฎีจิตวิทยาเด็กท่ีสําคัญ
 พัฒนาการของเด็กวัยแรกเกิดจนถึง 6 ป    ส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอพัฒนาการทางบุคลิกภาพ
 และการปรับตัวของเด็ก  การจัดส่ิงแวดลอมเพื่อสงเสริมพัฒนาการและบุคลิกภาพให
 เหมาะสมกับวัย 
 
1051103 จิตวิทยาวัยเด็ก   2(2-0) 
 Child Psychology   

ความหมายและความสําคัญของวัยเด็ก   พัฒนาการของวัยเด็ก  ทฤษฎี
พัฒนาการ และการประยุกตใชเพ่ือสงเสริมพัฒนาการ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ
ของวัยเด็ก ปญหาและวิธีการแกปญหาวัยเด็ก 

 
 
 
 
 
 



 105 

รหัส                                   ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท – ป) 
 
1051105 จิตวิทยาพัฒนาการ               3(3-0) 
 Introduction to  Developmental   Psychology   
 

ศึกษาความหมายและความสําคัญของพัฒนาการของมนุษย  ท่ีมีตอการศึกษา  
อิทธิพลตาง ๆ ท่ีมีตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคล  ทฤษฎีเกี่ยวกับ
จิตวิทยาพัฒนาการ  ศึกษาพัฒนาการทางรางกาย สติปญญา อารมณและความฉลาด
ทางอารมณ  บุคลิกภาพและพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย  ตั้งแตปฏิสนธิจนถึงวัย
ชรา  การประยุกตความรูไปใชในการชวยเหลือและสงเสริมพัฒนาการของบุคคล 

 

1051203 การประยุกตจิตวิทยาเพื่อการเรียนรู   2(1-2) 
 Applied Psychology for Learning 

ธรรมชาติและพัฒนาการของผูเรียน   เปาหมายการเรียนรู  ทฤษฎีการเรียนรู
และการประยุกตใช   การประเมินผลการเรียนรูในช้ันเรียน  กระบวนการทางจิตวิทยา  
ในการสืบคนความรู  ปจจัยท่ีสงผลตอการเรียนรู   การจัดสภาพแวดลอมท่ีสนับสนุน 
ใหเกิดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ   

 
1051301 ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุม   3(2-2) 
 Theories and  Group Dynamics Practice 
 

 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกระบวนการกลุม  ทฤษฎีสําคัญท่ีเกี่ยวของ เชน ทฤษฎี
บุคลิกภาพของกลุม  ทฤษฎีการแลกเปล่ียน  ทฤษฎีความสัมพันธระหวางบุคคล  เปน
ตน  องคประกอบของกระบวนการกลุม การส่ือความหมาย กระบวนการทํางานกลุม 
วิเคราะหพฤติกรรมของผูนํากลุม และปฏิสัมพันธของสมาชิกในกลุม การประยุกตใช
กระบวนการกลุมเพื่อพัฒนาความเขาใจตนเองและผูอ่ืน  การเรียนรูองคกรและการ
แกปญหากลุม เนนการฝกปฏิบัติ 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท –ป) 
 

1051305 จิตวิทยาพฤติกรรมสังคม   2(2-0) 
 Psychology of Social Behavior 

              ศึกษาวิธีการทางจิตวิทยาที่นํามาใชศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในสถานการณ
ทางสังคมตาง ๆ กระบวนการเรียนรูทางสังคม  แรงจูงใจทางสังคม  การส่ือสาร เจตคติ
และการรับรูทางสังคม การคลอยตาม ความเปนผูนํา การรวมมือ และการขัดแยงความ
กาวราว 

 
1051501 การเพิ่มสมรรถภาพทางการเรียน   3(2-2) 
 Methods of Effective Study 
 

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการเรียน เทคนิค และวิธีการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  การฝกทักษะวิธีการเรียนอยางมีประสิทธิภาพ  เชน 
วิธีขจัดส่ิงรบกวนสมาธิ การเพิ่มอัตราความเร็วในการอาน การวางแผนการเรียน  
เทคนิคการฝกผอนคลายเพ่ือลดความวิตกกังวล การสืบคนหาความรูจากแหลงตาง ๆ   
เนนการฝกปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน 

 
1051502 การพัฒนาศักยภาพมนุษย              3(2-2) 
 Human Potential Development 
 

ศึกษาแนวทางการพัฒนาตนเอง  ประยุกตทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อการวิเคราะห
ตนเอง การพัฒนาความคิด  แรงจูงใจ  บุคลิกภาพ  การแสดงออก  เพื่อสรางสัมพันธกับ
บุคคลอ่ืน  การตั้งเปาหมายของชีวิตและการทํางาน  การวางแผนพัฒนาตนอยาง
สอดคลองกับบุคลิกภาพ คานิยม สภาพแวดลอม  เนนการทดลองโปรแกรมการพัฒนา
ศักยภาพตนเอง 
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รหัส                                      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท – ป) 
 
1051701 การจัดบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในสถานศึกษา              3(2-2) 
 Psychological and School Guidance Services 
 

 ศึกษาความหมาย   หลักการ   กระบวนการเทคนิคและเคร่ืองมือในการ
ใหบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในสถานศึกษา รูปแบบบริการทางจิตวิทยา
และการแนะแนวในสถานศึกษา       ตั้งแตการศึกษาระดับปฐมวัย   จนถึง
ระดับอุดมศึกษา บทบาทของบุคลากรท่ีเกี่ยวของในการใหบริการจรรยาบรรณนักแนะ
แนว  การติดตามและประเมินผลการจัดบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวใน
สถานศึกษา 

 
1051702 บริการสารสนเทศทางจิตวิทยาและการแนะแนว              3(2-2) 
 Psychological and School Guidance Information Services 
 

 ความหมายและความสําคัญของสารสนเทศทางจิตวิทยาและการแนะแนว 
ประเภทของสารสนเทศ การจัดหา   จัดทํา     จัดระบบสารสนเทศ การออกแบบและ
พัฒนาระบบสารสนเทศ การใหบริการและประเมินผลการใหบริการ 

 

1052101 จิตวิทยาแรงจูงใจ              3(3-0)
 Psychology of Motivation 
 

 ศึกษาทฤษฎีและองคประกอบทางสรีระ  ส่ิงแวดลอม  และองคประกอบทาง
จิตใจ  ท่ีสงผลตอการเกิดพฤติกรรม การประยุกตแนวคิด และหลักการจูงใจมาใชใน
การสงเสริมพฤติกรรมท่ีพึงประสงค  และการสรางขวัญกําลังใจในการทํางานดาน
การศึกษา 

 

1052102 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว              3(3-0) 
 Psychology of Personality and Adjustment 
 

ศึกษาความหมายของบุคลิกภาพ การวิเคราะหและการจําแนกบุคลิกภาพ  การ
พัฒนาบุคลิกภาพ  วิธีการวัดบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพท่ีสําคัญ วิธีการปรับตัวแบบ
ตาง ๆ   พฤติกรรมท่ีเปนปญหา  การปองกันและแกไขพฤติกรรมท่ีเปนปญหา  
ความสัมพันธของบุคลิกภาพกับสังคมและวัฒนธรรม 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป) 
 
1052201 จิตวิทยาเด็กและการใหบริการ               3(3-0) 
 Child Psychology and Service 
 

ศึกษาพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็ก ไดแก สภาพทางสรีระ การ
เคล่ือนไหว  ภาษา  สติปญญา  อารมณ  และสังคม  รวมท้ังบุคลิกภาพ  อิทธิพลและ
องคประกอบของพฤติกรรม และส่ิงแวดลอมตาง ๆ ท่ีมีบทบาทตอพฤติกรรมของเด็ก  
สงเสริมความสนใจ เจตคติ และนิสัย  การมีระเบียบวินัยในตน  สงเสริมสุขภาพและ
การปรับตัวของเด็ก  ตั้งแตเร่ิมปฏิสนธิ จนยางเขาสูวัยรุน  เสนอโปรแกรมการ
จัดบริการสําหรับเด็กและครอบครัว 

 

1052301 มนุษยสัมพันธสําหรับครู   2(2-0) 
 Human Relations for Teachers 

ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธสําหรับครู    หลักการ
องคประกอบ  กระบวนและเทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู บทบาทของครู
ในการเสริมสรางมนุษยสัมพันธในโรงเรียนและชุมชน    การประเมินมนุษยสัมพันธ
สําหรับครู     เนนการฝกปฏิบัติสรางมนุษยสัมพันธเพ่ือเสริมบรรยากาศการเรียนรูท่ีดี
และเสริมสรางสัมพันธภาพแหงการชวยเหลือนักเรียน 

 
1052401 จิตวิทยาการเรียนรูและปฏิบัติการ              3(2-2) 
 Psychology of Learning and Practice 
 

ศึกษาความหมาย ธรรมชาติ และความสัมพันธของการเรียนรูกับบุคลิกภาพ    
ทฤษฎีการเรียนรู  ชนิดของการเรียนรู  การวิเคราะห  การวิจัย  และการทดลองดานการ
เรียนรู   รวมทั้งปฏิบัติการเกี่ยวกับการเรียนรู  การประยุกตใชหลักการเรียนรูในการ
แกปญหาการเรียนและเร่ืองอ่ืน ๆ  
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รหัสวิชา                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท – ป) 
 
1052501 จิตวิทยาสุขภาพ               3(3-0) 
 Health Psychology 
 

ความหมาย ความสําคัญ และขอบขายของจิตวิทยาสุขภาพ การปองกันและ
บําบัดฟนฟูความเจ็บปวย ศึกษาพฤติกรรมของบุคคลท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพและ
สงเสริมสุขภาพ  ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับองคประกอบภาวะเส่ียง การพัฒนาสุขภาพ
อนามัย 

 
1052502 จิตวิทยาการติดตอส่ือสารและการชักชวน               3(3-0) 
 Psychology of Communication  and Persuasion 
 

 พฤติกรรมการพัฒนาทางภาษา   การใชอวัจนสารและวัจนสารในการ
ติดตอส่ือสาร  รูปแบบการติดตอส่ือสาร  เชน  การประชาสัมพันธ  การชักชวน  ขาว
ลือ และการประยุกตใชความรูทางจิตวิทยาเพื่อสรางประสิทธิภาพในการโนมนาวใจ 

 
1052503 สุขภาพจิตในโรงเรียน               3(3-0) 
 Mental Health in School 
 

 ศึกษาความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิตในโรงเรียน  สุขภาพจิตกับ
การพัฒนาบุคลิกภาพในวัยตาง ๆ ของผูเรียน    องคประกอบท่ีสงผลตอสุขภาพจิตใน
โรงเรียน  ไดแก องคประกอบเกี่ยวกับบุคคล  เง่ือนไขทางสังคม  และสภาพแวดลอม
อ่ืน ๆ  การศึกษาสังเกตพฤติกรรมการปรับตัวของบุคคลท่ีมีปญหาทางสุขภาพจิต  และ
การชวยเหลือครูในการสงเสริมสุขภาพจิตในโรงเรียน  ลักษณะของครูท่ีมีสุขภาพจิตดี
และสุขภาพจิตบกพรอง  ศึกษาและเสนอโปรแกรมบริการสุขภาพจิตในโรงเรียน 

 

1052505 การฝกการบริหารความเครียด               3(2-2) 
 Stress Management Training 
 

 ศึกษาความหมาย  สาเหตุของความเครียด  และผลของความเครียดท่ีมีตอ
สภาพทางกาย ทางจิตใจ และทางสังคม  ทฤษฎีและเทคนิคตาง ๆ ในการผอนคลาย
ความเครียด  และขอมูลทางชีวภาพ  เนนการฝกปฏิบัติ 
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รหัส                                      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                 น(ท – ป) 
 
1052601 การวัดผลและการทดสอบทางจิตวิทยาและการแนะแนว               3(2-2) 
 Psychological and Guidance Measurement and Assessment 
 

 ศึกษาหลักการเบื้องตนในการวัดผล      การทดสอบและการประเมินผลทาง 
จิตวิทยา มาตรวัดลักษณะและประเภทของแบบทดสอบท่ีใชในทางจิตวิทยา คุณสมบัติ
ท่ีจําเปนสําหรับแบบทดสอบท่ีดี  แหลงขอมูลท่ีเกี่ยวกับแบบทดสอบและเคร่ืองมือวัด
ทางจิตวิทยาชนิดตาง ๆ และจรรยาบรรณของผูใชแบบทดสอบ 

 
1052602 การทดสอบทางสติปญญากับการแนะแนว               3(2-2) 
 Intelligence Assessment in School Guidance Services 
 

 ศึกษากระบวนการทดสอบทางสติปญญา  แบบทดสอบทางสติปญญา  ความ
จํากัดของแบบทดสอบ   การฝกใชแบบทดสอบทางสติปญญา   ฝกการใหคะแนน  
แปลผล   การประชุมเพื่อรายงานผลการทดสอบทางสติปญญา  การใชผลการทดสอบ
ทางสติปญญาในการแนะแนว 

 
1052701 การวางแผนชีวิตและอาชีพ               3(2-2) 
 Life and Career Planning 
 

 ศึกษาพัฒนาการทางอาชีพและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ  เพื่อการ
นําไปใชในการวางแผนการเลือกอาชีพ  ทําความเขาใจตนเองดวยการสํารวจความถนัด 
ความสามารถ    ความสนใจ    บุคลิกภาพ    ความตองการ    คานิยม    แรงจูงใจ   การ
สํารวจคนควา ขอมูลทางอาชีพ การตัดสินใจอยางฉลาดในการวางแผนชีวิตและอาชีพ 
การตั้งเปาประสงค เพื่อบรรลุความสําเร็จในชีวิตและอาชีพ 
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รหัส                               ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                 น(ท – ป) 
 

1052702 การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนและงานกิจการนักเรียนนักศึกษา              3(3-0) 
 School  Guidance and Student Affairs Management 
 

 การบริหารงานแนะแนวเชิงระบบ  บทบาทหนาท่ีของบุคลากรทางการแนะ
แนว  การทําแผนปฏิบัติงานแนะแนว  การเขียนโครงการ  และการประเมินผล
โครงการแนะแนว    การใชกระบวนการแนะแนวในงานกิจการนักเรียนและนักศึกษา   
การจัดระบบอาจารยท่ีปรึกษา    การทําแผนปฏิบัติงานการใหบริการนักเรียนและ
นักศึกษา   

 
1052703 คอมพิวเตอรสําหรับนักวิชาชีพจิตวิทยาและการแนะแนว               3(2-2) 
 Computer for School Counselor 
 

 ศึกษาวิธีการใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอรในการเก็บขอมูลตาง ๆ ทางจิตวิทยา
การแนะแนว     การวิเคราะหขอมูล   การวางแผน   การศึกษาคนควาทดลอง  วิธีการ
จัดระบบขอมูลและจัดทําโปรแกรมการบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนว  และการ
ใชโปรแกรมทางจิตวิทยาและการแนะแนว 

 
1053101 ความคิดสรางสรรค                                     2(2-0) 
 Creative Thinking 

ความหมาย ขอบขาย ประเภท   ประโยชนของความคิดสรางสรรค  ลักษณะ
เด็กท่ีมีความคิดสรางสรรค     เทคนิคและทักษะสําหรับครูในการพัฒนาความคิด 
สรางสรรค บทบาทของพอแมและครอบครัวกับการสงเสริมความคิดสรางสรรคการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและการประเมินความคิดสรางสรรค 

 
1053203 การปรับพฤติกรรม               2(2-0) 
 Behavior Modification 

พฤติกรรมการเรียนรูของมนุษย    หลักการทางเง่ือนไขผลกรรม  หลักและ
เทคนิคในการสรางแบบแผนพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาและลดทอนพฤติกรรมท่ีไมพึง
ปรารถนา    การประยุกตหลักการไปจัดกระทํากับพฤติกรรมในรูปแบบตาง ๆ 
ผลขางเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปรับพฤติกรรม 
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รหัส                               ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                 น(ท – ป) 
 
1053302 ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม               2(2-0) 
 Theories and Practical in Social Psychology 

ความหมาย     ความสําคัญ    ประโยชนของจิตวิทยาสังคม  กลุมและ
กระบวนการกลุม กระบวนการสังคมประกฤติ ปฏิบัติการทางจิตวิทยา บทบาทและการ
คลอยตาม(เนนบทบาทของผูบริหาร ครู นักเรียน)   จิตวิทยาสําหรับการบริหาร
โรงเรียน     การส่ือความหมายและการรับรูทางสังคม  เจตคติและการยอมรับ
นวัตกรรม การสรางกําลังใจในการทํางานใหสําเร็จ แรงจูงใจ   ในทางสังคม การ
รวมมือ การแขงขัน  การแกปญหาความขัดแยง   ความเปนผูนํา     การนําความรูทาง
จิตวิทยาสังคมไปใชในการเรียนการสอน  

  
1053303 พลวัตรพฤติกรรม                               2(2-0) 
 Behavior Dynamics 

ความสําคัญของพลวัตรพฤติกรรมสวนบุคคลและกลุมบุคคล องคประกอบ
ของพลวัตรพฤติกรรม  การวิเคราะหพลวัตรพฤติกรรมของผูนําและสมาชิกในกลุม   
การใชพลวัตรพฤติกรรมสวนบุคคลและกลุมในการพัฒนาตนเอง   และการพัฒนากลุม
หลักการพัฒนาพลวัตรพฤติกรรมของนักเรียนและครูตามหลักจิตวิทยา 

  
1053304 มนุษยสัมพันธของผูปฏิบัติงานการศึกษา                  2(2-0) 
 Human Relations for Teacher Educator 
   ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธในการปฏิบัติงานการศึกษา
 นอกระบบ   การสรางมนุษยสัมพันธในโรงเรียนและชุมชน      สภาพความเปนอยูและ
 พฤติกรรมของบุคคลในทองถ่ิน   กระบวนการของมนุษยสัมพันธ   สวนประกอบของ
 มนุษยสัมพันธ หลักการและวิธีการสรางมนุษยสัมพันธ  การประเมินมนุษยสัมพันธ
 ของผูปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบ 
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รหัส                                 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท – ป) 
 

1053401 การปรับพฤติกรรมในโรงเรียน               3(2-2) 
 Behavior Modification in School 
 

ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน  กระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของผูเรียน   และเทคนิคการสรางแบบพฤติกรรมท่ีพึงประสงค    และลดพฤติกรรมท่ี
ไมพึงประสงคในสถานศึกษา  จรรยาบรรณของผูทํางานดานนี้  ศึกษาทดลองจัด
โปรแกรมการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในโรงเรียน 

 
1053402          จิตวิทยาเด็กกลุมพิเศษ             2(2-0) 
            Special Child Psychology 

ศึกษาความหมาย ขอบขาย และพฤติกรรมของเด็กกลุมพิเศษ  สาเหตุของ 
พฤติกรรมผิดปกติของเด็กกลุมพิเศษ องคประกอบทางดานกายภาพ ชีวภาพและสังคม
ท่ีมีผลตอกลุมเด็กพิเศษ ประเภทของเด็กกลุมพิเศษ การดูแลสุขภาพของเด็กกลุมพิเศษ 
องคการและหนวยงานท่ีใหความชวยเหลือเด็กกลุมพิเศษ  

 
1053501           จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน                          3(3-0) 

 Adolescence Guidance Psychology 
วัยรุนและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุน พัฒนาการดานตาง ๆ ของวัยรุน   ปจจัย

ท่ีสงผลตอพัฒนาการ ปญหาเฉพาะวัย  บทบาทของครูกับการแนะแนวเด็กวัยรุนใน
โรงเรียน การจัดบริการแนะแนวเพื่อปองกัน  แกไขปญหาและตอบสนองความ
ตองการของวัยรุนดานการศึกษา   อาชีพ   สังคม  สวนตัว  แนวทางการพัฒนา
ความสามารถและศักยภาพของวัยรุนโดยใชกระบวนการแนะแนว 
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รหัส                          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท – ป) 
 
1053502          จิตวิทยาการแนะแนว                            2(2-0) 

Guidance Psychology 
ความหมาย   ความสําคัญ   ปรัชญาและหลักการแนะแนว    ประเภทของการ  

แนะแนว  บริหารแนะแนวท่ีจัดข้ึนในสถานศึกษา   การบริหารงานและการประเมินผล
การจัดบริการแนะแนว      คุณสมบัติและจรรยาบรรณของครูแนะแนวกลไก  
ความสําเร็จของการแนะแนว    การใชกระบวนการแนะแนวเพ่ือพัฒนาความสามารถ
และศักยภาพของผูเรียน 

 
1053503 พุทธศาสตรกับการแนะแนว               3(2-2) 
 Buddhish and Guidance Services 
 

 ศึกษาหลักพุทธศาสตรและหลักการแนะแนว ความสัมพันธระหวางพุทธ-
ศาสนากับการแนะแนวในดานความคิด  จุดมุงหมายและวิธีการปฏิบัติ   ทรรศนะ
เกี่ยวกับโลกและชีวิตในแงความทุกข    การดับทุกขตามแนวคิดทางการแนะแนว   
หลักการบําบัดเชิงพุทธศาสตร  เนนการฝกปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเอง 

 
1053504 การบริการปรึกษาครอบครัวเบื้องตน               3(2-2) 
 Introduction to Family Counseling 
 

ศึกษาความหมาย    ความสําคัญ    และจุดมุงหมายของบริการปรึกษาและ
ชวยเหลือครอบครัว ลักษณะปญหาครอบครัว แนวความคิด ทฤษฎีตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับ
การใหคําปรึกษาและครอบครัวบําบัด  การส่ือสารเพ่ือสรางสัมพันธภาพอันดีระหวาง
สมาชิกในครอบครัว  การสงเสริมบรรยากาศท่ีดีในครอบครัว 
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รหัส                          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท – ป) 
 

1053505 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ               3(3-0) 
 Introduction to Industrial and Organizational Psychology 
 

 ศึกษาความเปนมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ วิธีการศึกษา
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  พฤติกรรมของบุคคลในองคการ  การนําหลักการ
และวิธีการทางจิตวิทยามาประยุกตใชในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล การฝกอบรม
และการสอนงานเพื่อพัฒนาบุคคล  ผูนําและการจูงใจในการทํางาน  เจตคติและความ
พึงพอใจในงาน  สภาวะในการทํางานและสุขภาพจิตของบุคคลในองคการ  บทบาท
หนาท่ีของนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ      เสริมประสบการณดวยการศึกษาดู
งานนอกสถานท่ี 

 

1053506 การสงเสริมความคิดสรางสรรค               3(2-2) 
 Creative Thinking Process 
 

ศึกษาความหมาย ทฤษฎี กระบวนการคิด และข้ันตอนของการเกิดความคิด 
สรางสรรค      ลักษณะบุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรค    ปจจัยท่ีสงผลตอความคิด
สรางสรรค  การจัดบรรยากาศและกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค  ทักษะ
สําหรับครูและบุคคลในครอบครัวในการสงเสริมความคิดสรางสรรค  การใช
แบบทดสอบเพ่ือวัดผลความคิดสรางสรรค    ฝกหัดสรางกิจกรรมเพื่อสงเสริมความคิด
สรางสรรค 

 
1053507 จิตวิทยาการปรึกษาเบ้ืองตน              3(2-2) 
 Introduction to Counseling Psychology 
 

ศึกษาความหมาย   ความสําคัญ  จุดมุงหมายของจิตวิทยาการปรึกษา  หลัก
เบ้ืองตนและวิธีการใหคําปรึกษาในดานตาง ๆ  แนวคิดทฤษฎีการใหคําปรึกษา 
กระบวนการใหคําปรึกษา  เทคนิคและฝกทักษะการใหคําปรึกษาเบ้ืองตน  และ
จรรยาบรรณของผูใหคําปรึกษา 
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รหัส                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา          น(ท – ป) 
 
1053508 เทคนิคการปรึกษากลุมสําหรับวัยรุน               3(2-2) 
 Group Counseling for Adolescence 
 

ศึกษาความหมาย   ความสําคัญ  จุดมุงหมายของบริการปรึกษากลุม  ทฤษฎีท่ี
เกี่ยวของกระบวนการกลุม  หนาท่ีของผูนํากลุม  ลักษณะของผูนํากลุมท่ีดี  ลักษณะ
สมาชิกกลุมประเภทตาง ๆ  เทคนิคตาง ๆ ท่ีใชในการปรึกษากลุมท่ีสอดคลองกับ
สภาพปญหาและความตองการของวัยรุน  ฝกปฏิบัติการจัดบริการปรึกษาแบบกลุม 

 
1053509 จิตวิทยาและการแนะแนวเด็กประถมศึกษา               3(3-0) 
 Elementary School Child Psychology and Guidance 

ศึกษาธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กวัยประถมศึกษา วิธีการศึกษา
พฤติกรรมของเด็กประถมศึกษา การใชหลักจิตวิทยาในการวินิจฉัยพฤติกรรม การ
รับรูการเรียนรูความตองการ ความสนใจของเด็กวัยประถมศึกษา    บทบาทของบาน 
โรงเรียนและชุมชนในการสงเสริมพัฒนาการของเด็ก    การปลูกฝงคุณธรรม  
จริยธรรม  การสงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรค    สุขภาพจิตกับการพัฒนา
บุคลิกภาพในวัยเด็ก  การปรับตัวของเด็กปกติ และเด็กท่ีมีปญหา   การแกปญหา
พฤติกรรมในวัยเด็ก 
 

1053601 การทดสอบทางบุคลิกภาพกับการแนะแนว               3(2-2) 
 Personality Assessment in School Guidance Services 
 

ศึกษากระบวนการทดสอบทางบุคลิกภาพ แบบทดสอบทางบุคลิกภาพ ความ
จํากัดของแบบทดสอบ   การฝกใชแบบทดสอบทางบุคลิกภาพ  ฝกการใหคะแนน 
แปลผล  การประชุมเพ่ือรายงานผลการทดสอบทางบุคลิกภาพ  การใชผลการทดสอบ
ทางบุคลิกภาพในการแนะแนว 
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รหัส                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา          น(ท – ป) 
 

1053602  การสังเกตพฤติกรรมเด็ก        2(2-0) 
  Child’s Behavior Observation 

   ความหมาย   ขอบขาย     ประเภทและความสําคัญของการสังเกตพฤติกรรม
เด็กสภาพปจจุบัน     ปญหาและความเปนมาของการสังเกตพฤติกรรมเด็ก   
วิวัฒนาการเทคนิค    เคร่ืองมือในการปฏิบัติการในการสังเกตพฤติกรรมเด็ก  การ
วิเคราะหแปลความและผลของการสังเกตพฤติกรรมเด็ก 

 
1053603 เคร่ืองมือและเทคนิคการแนะแนว                2(2-0) 
 Tools and Techniques in Guidance 

 หลักการสรางและใชเคร่ืองมือและเทคนิคการแนะแนว     ประเภทของ
เคร่ืองมือและเทคนิคการแนะแนว     การรวบรวมเคร่ืองมือและเทคนิคการแนะแนว   
ท้ังท่ีเปนแบบทดสอบและไมใชแบบทดสอบ การปรับเคร่ืองมือท่ีเปนแบบทดสอบ 
สําหรับนําออกใช การทดลองใชเคร่ืองมือและเทคนิคการแนะแนวกับนักเรียน 

 
1053605 การสนเทศทางการศึกษา                2(2-0) 
 Educational Information 

 ความหมาย   ความจําเปน   ขอบขาย      จุดมุงหมายและประเภทของการ
ใหบริการสนเทศ     หลักการและเทคนิคการบริการสนเทศในชุมชน    โครงการ
บริการสนเทศ การประสานงานกับฝายอ่ืน ๆ      เพื่อบริการสนเทศการศึกษาและ
รวบรวม 
ขอมูลเพื่อการสนเทศ  การปฏิบัติงานบริการสนเทศในชุมชน  

 
1053613 กิจกรรมกลุมในโรงเรียน               2(2-0) 
 Group Work in School 

  ความหมาย      ขอบขาย     ประเภทและความสําคัญ   ของการทํางาน
กลุมในโรงเรียน  ความสัมพันธระหวางกิจกรรมปจเจกบุคคลกับกิจกรรมกลุมใน
โรงเรียนคุณลักษณะของผูนําและผูตาม การสรางความเปนผูนํา ผูตาม  การบริหาร  
การจัดการและการประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุมโรงเรียน   ฝกปฏิบัติการจัด
กิจกรรมกลุมในโรงเรียน 
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รหัส                      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา          น(ท – ป) 
 
1053701 การสรางเสริมความคิดสรางสรรค               2(2-0) 
 Creative Thinking Process 

            แบบแผนการคิดของมนุษย ปจจัยท่ีสงผลตอการคิดของมนุษย   
ความหมายของความคิดริเร่ิมสรางสรรค    ความสัมพันธระหวางความคิดประเภทตาง 
ๆ และความคิดริเร่ิมสรางสรรค   ปจจัยท่ีสงผลตอความคิดริเร่ิมสรางสรรค     การ
สงเสริมและพัฒนาความคิดริเร่ิมสรางสรรคในรูปแบบตาง ๆ  

 
1053702 การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาชีวิต               3(2-2) 
 Guidance Activities  for Life Development 
 

 ศึกษาหลักการสงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา  เทคนิค
การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาตน เชน  การพัฒนาความคิด  การตัดสินใจท่ีดี  
การกลาแสดงออก  ทักษะชีวิต  การทํางานกลุม  การพัฒนาทางอาชีพ  และการ
พัฒนาคุณธรรม เปนตน  การประเมินผลกิจกรรม  เนนการเสริมประสบการณดวย
การจัดกิจกรรมแนะแนวในช้ันเรียนและนอกชั้นเรียน 

 
1053801 การทดลองปฏิบัติงานจิตวิทยาและการแนะแนว                  1(60) 
 Preliminary Practice in Psychology and Guidance 
 

ทดลองปฏิบัติงานในสถานศึกษา หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาและสงเสริมพัฒนาการบุคคล  โดยศึกษาสภาพปญหาและความตองการของ
ผูใชบริการ   วิเคราะหขอมูล  ออกแบบและวางแผนการใหบริการทางจิตวิทยาและการ
แนะแนวรวมกับหนวยงาน  และฝกประสบการณจากการปฏิบัติงานในหนวยงาน
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

; 
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รหัส                      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา          น(ท – ป) 
 
1054101 การใหการศึกษาแกพอแม               2(2-0) 
 Parent Education 

            ศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีมีผลตอวัฒนธรรม
ประเพณี  ความสําคัญของครอบครัว   การวางแผนครอบครัว     รูปแบบการอบรม
เล้ียงดูท่ีมีอิทธิพลตอพัฒนาการและบุคลิกภาพเด็ก  การใหความรัก     ความอบอุน
และการจัดประสบการณเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแกเด็กในครอบครัว   การ
ประสานงานและการใหความรวมมือกับครูและสถาบันอ่ืน ๆ      ท่ีมีผลตอการอบรม
เล้ียงดูและการใหการศึกษาแกบุตร  

 
1054801 การฝกประสบการณวิชาชีพจิตวิทยาและการแนะแนว 2               3(250) 
 Practicum in Psychology and Guidance 2 
 

ฝกงานในสถานศึกษา     หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาและ
สงเสริมพัฒนาการบุคคล   โดยฝกทําโครงการใหบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนว  
ฝกหัดเก็บขอมูลของผูใชบริการดวยการสังเกต  สัมภาษณ การใชแบบทดสอบและ
เคร่ืองมืออ่ืน ๆ  ใหบริการปรึกษา สงเสริมการพัฒนาตนเอง ประเมินผลการใหบริการ
และโครงการ  สัมมนาปญหาการใหบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวระหวาง
ฝกงานประมาณ 2 สัปดาหตอคร้ัง 

 

1054802 การฝกประสบการณวิชาชีพจิตวิทยาและการแนะแนว 3               5(450) 
 Practicum  in Psychology and Guidance 3 
 

ฝกงานในสถานศึกษา     หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาและ
สงเสริมพัฒนาการบุคคล  โดยฝกทําโครงการใหบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนว  
ฝกหัดเก็บขอมูลของผูใชบริการดวยการสังเกต สัมภาษณ การใชแบบทดสอบและ
เคร่ืองมืออ่ืน ๆ  ใหบริการปรึกษา สงเสริมการพัฒนาตนเอง ประเมินผลการใหบริการ
และโครงการ    สัมมนาปญหาการใหบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวระหวาง
ฝกงานประมาณ 2  สัปดาหตอคร้ัง 
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รหัส                       ชื่อและคําอธิบายรายวิชา          น(ท – ป) 
 
1054901 สัมมนาและศึกษาดูงานบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนว              3(2-2) 
 Seminar and Study Visit in Psychology and Guidance 
 

ศึกษาหัวขอท่ีสนใจเกี่ยวกับจิตวิทยาและการแนะแนว  ศึกษาดูงานการ
จัดบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในสถานศึกษาหรือหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
ประมวลความรูและขอมูล    วิเคราะห ประชุม อภิปรายเพื่อหาขอ  สรุปและเสนอ
ขอคิดเห็นในรูปแบบรายงาน 

 

1054902 การศึกษาเอกเทศเก่ียวกับจิตวิทยาและการแนะแนว               3(2-2) 
 Independent Study in  Psychology and Guidance Services 
 

             ศึกษาในหัวขอท่ีสนใจหรือไดรับคําแนะนําจากผูสอน  ดําเนินการศึกษา
ภายใตการใหคําปรึกษาแนะแนวของอาจารย   และเสนอรายงานการศึกษาสวนตน
อยางนอย 1 เร่ือง 
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หมูวิชาการบริหารการศึกษา  
(106) 

 
 
  หมูวิชาการบริหารการศึกษา  ซ่ึงอยูในหมวดวิชาครุศาสตร ไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชา
ออกเปนดังนี้ 
  1.  ทฤษฎี-หลักการ                (106-1--) 
  2.                    (106-2--) 
  3.  งานบริหารดานตาง ๆ                (106-3--) 
  4.  การนิเทศ                 (106-4--) 
  5.  การบริหารสถาบันตาง ๆ               (106-5--) 
  6.                                                                                                                    (106-6--) 
  7.                                                                                                                    (106-7--) 
  8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ               (106-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ    
       โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนา  และการวิจัย                                    (106-9--) 
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หมูวิชาการบริหารการศึกษา (106)  
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1061101 
1061102 
1061103 
1062101 
1062102 
1062103 
1062104 
1062501 
1063101 
1063102 
1063103 
1063104 
1063301 
1063302 
1063303 
1063304 
1063305 
1063501 
1063801 
1064101 
1064102 
1064301 
1064401 
1064801 

 
 

หลักการบริหารการศึกษา 
ภาวะผูนํา 
พฤติกรรมผูนําทางการศึกษา 
ศิลปะการพูดสําหรับผูบริหาร 
มารยาททางสังคมสําหรับผูบริหาร 
มนุษยสัมพันธสําหรับผูบริหาร 
คุณธรรมสําหรับผูบริหาร 
สถาบันวิชาชีพครูและการพัฒนาวิชาชีพครู 
ธุรกิจการศึกษา 
การจัดและการบริหารการศึกษานอกระบบ 
การงานพื้นฐานอาชีพและอาชีวศึกษา 
การอาชีวศึกษา 
การบริหารกิจการนักเรียน 
การบริหารอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 
การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานวิชาการ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารการศึกษา 
การทดลองปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 
การวางแผนการศึกษา 
เทคนิคการบริหารการศึกษา 
การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ 
การนิเทศการศึกษา 
การฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารการศึกษา 2 

3(3-0) 
2(1-2) 
2(2-0) 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
3(2-2) 
1(60) 

2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
3(250) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาการบริหารการศึกษา   (106) 

 
รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 

1061101  หลักการบริหารการศึกษา        3(3-0) 
  Principles of Educational Administration 
   ศึกษาความหมาย  การบริหารการศึกษา  แนวคิดและทฤษฎีเบ้ืองตนเกี่ยวกับ 

การบริหารการศึกษา  กระบวนการบริหารการศึกษา    ระบบบริหารการศึกษา  การ
จัดระบบภายในหนวยงานทางการศึกษา  มนุษยสัมพันธในการบริหาร    ภาวะผูนํา
กับการบริหารการประชาสัมพันธหนวยงานทางการศึกษา  การนิเทศการศึกษา     
การพัฒนาหลักสูตรปญหาตาง ๆ และวิธีการแกปญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
ของไทย 

 

1061102  ภาวะผูนํา                             2(1-2) 
  Leadership 
   ความหมายและความสําคัญของผูนํา      แบบของผูนํา         บทบาทหนาท่ี 

ของผูนําคุณลักษณะของผูนําท่ีดี  การเสริมสรางภาวะผูนํา  จิตวิทยาผูนํา  การพัฒนา
ความสรางสรรคของผูนํา  ผูนํากับการตัดสินใจ  ฝกทักษะการเปนผูนํา 

 
1061103  พฤติกรรมผูนําทางการศึกษา       2(2-0) 
  Behavior for Education Leaders 
   ศึกษาหนาท่ีและลักษณะของผูนํา อันไดแก แนวความคิดเกี่ยวกับบทบาท

ของผูนําในโรงเรียน หรือหนวยงานเกี่ยวกับการศึกษา  พฤติกรรมผูนําเกี่ยวกับงาน
บริหารการศึกษามนุษยสัมพันธของผูนํา  ความคิดริเร่ิม  การแกปญหา  ตลอดจน
แนวคิดใหม ๆ ทางการศึกษา โดยเฉพาะทางการบริหาร 

 
 
 
 
 



 124 

รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 

1062101  ศิลปะการพูดสําหรับผูบริหาร       2(1-2) 
  Professional Speaking 
   ความหมาย   ความสําคัญของการพูดสําหรับผูบริหาร     ภาษาและการส่ือ 

ความหมาย จุดมุงหมายในการพูด หลักการพูดท่ีดี การพูดในโอกาสตาง ๆ การพูดจูง
ใจ เทคนิคการประชุม 

 

1062102  มารยาททางสังคมสําหรับผูบริหาร     2(1-2) 
  Social Manners and Etiquette for Administrators 
   ศึกษามารยาทของผูบริหารในการอยูรวมกับบุคคลอ่ืน และการออกสังคม  

เชนการพูด  การฟง  การรับประทานอาหาร  การแตงกาย  การตอนรับ  การ
นันทนาการ ฯลฯโดยเนนภาคปฏิบัติ  เพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพของผูบริหารการศึกษา  
วิเคราะหวัฒนธรรมและประเพณีไทย    เพื่อเลือกปฏิบัติหรือสรางคานิยมท่ีเหมาะสม
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

 

1062103 มนุษยสัมพันธสําหรับผูบริหาร       2(1-2) 
  Human Relations for Administrators       

  ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ  ธรรมชาติและความตองการ
ของมนุษย  มนุษยสัมพันธในองคการ  มนุษยสัมพันธกับการบริหาร  หลักและวิธี
สําหรับมนุษยสัมพันธ  การพัฒนาตนเองในดานมนุษยสัมพันธสําหรับผูบริหาร 

 

1062104  คุณธรรมสําหรับผูบริหาร         2(2-0) 
  Ethics for Administrators                
   ความหมายและความสําคัญของคุณธรรมสําหรับผูบริหาร  บทบาทหนาท่ี 

คุณธรรมความรับผิดชอบ  จรรยาบรรณและคุณธรรมสําหรับผูบริหาร  ปญหา
เกี่ยวกับคุณธรรมของผูบริหาร  การสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมและคานิยมในการ
ทํางาน  ผลการศึกษาเกี่ยวของกับคุณธรรมสําหรับผูบริหาร 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1062501 สถาบันวิชาชีพครูและการพัฒนาวิชาชีพครู     2(2-0) 
  Institutions  and  Development  of  Teaching  Profession 

ความหมาย  ขอบขายและจุดมุงหมายทางสถาบันวิชาชีพครู   องคการ
วิชาชีพครูของไทยและของตางประเทศ  บทบาทของทองถ่ิน  องคการวิชาชีพที่มีผล
ตอการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา  นโยบาย  ปญหาอุปสรรคท่ีมีผลตอการพัฒนา
วิชาชีพครู  และแนวทางแกปญหา  การสงเสริมและการพัฒนาครูกอนประจําการ  
และครูประจําการ  ตามแนวโนมนโยบายการพัฒนาวิชาชีพครู  ปญหาดานการผลิต  
การใช  และการควบคุมมาตรฐานวิชาชีพครู  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  การ
ประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพครู 

 

1063101  ธุรกิจการศึกษา         2(2-0) 
  Educational Business                   

ศึกษาความหมาย  ขอบขายประเภทและประโยชนของธุรกิจการศึกษา
วิวัฒนาการของธุรกิจการศึกษา     ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับเศรษฐกิจการศึกษา  การ
ใชประโยชนจากสถิติทางการศึกษา  การระดมทรัพยากรมาใชในการจัดการศึกษา
ความสัมพันธระหวางการศึกษากับธุรกิจ  การบริหารและการจัดการทางธุรกิจศึกษา
ในโรงเรียน  ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา  การสรางเสริมฐานะของโรงเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน  การจัดโครงการท่ีมีคุณคาทางการศึกษา     การควบคุมการ
ดําเนินการประเมินผลและติดตามผลการจัดการศึกษา  การศึกษาผลงานและปญหา
เกี่ยวกับธุรกิจดานการศึกษา 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 

1063102  การจัดและการบริหารการศึกษานอกระบบ      2(2-0) 
  Nonformal Education Administration 

ศึกษาทฤษฎีการจัดและพัฒนาองคการ       แนวนโยบายของรัฐในการจัด
การศึกษานอกระบบ    ทฤษฎีและหลักการในการจัดการศึกษานอกระบบ     
หนวยงานตาง ๆ ท้ังของรัฐและเอกชนท่ีดําเนินการศึกษานอกระบบ                   
รูปแบบในดานการจัดการศึกษาและประชากรกลุม  เปาหมายท่ีแตละหนวยงานมุง
ใหบริการ  ระบบบริหารการศึกษานอกระบบทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค      
ปญหาและ 
อุปสรรคในการบริหารการศึกษานอกระบบ  การระดมทรัพยากรในแหลงตาง ๆ มา
ชวยใหงานการศึกษานอกระบบบรรลุเปาหมาย 

 

1063103  การงานพื้นฐานอาชีพและอาชีวศึกษา     2(2-0) 
  Practical Arts and Vocational Education 
   หลักการ  จุดหมาย และวิธีการจัดการเรียนการสอน    กลุมวิชาการงาน

พื้นฐานอาชีพและอาชีวศึกษา      ความสัมพันธและความตอเนื่องระหวางกลุม
วิชาการ    และพ้ืนฐานอาชีพและกลุมวิชาอาชีวศึกษาในระดับตาง ๆ  แนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรวิชาเกษตร  คหกรรมอุตสาหกรรม  ธุรกิจ  ศิลปกรรม  ท่ีเกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาแตละระดับ ท่ีจัดไวเปนวิชาสามัญบังคับ และวิชาชีพเลือก 

 

1063104  การอาชีวศึกษา               2(2-0) 
  Vocational Education 
   หลักการ  จุดมุงหมาย  และวิธีการจัดการอาชีวศึกษา และการฝกวิชาชีพการ

บริหารและการจัดการ  วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ สถานท่ีและงบประมาณ   ประวัติ
ความเปนมาและการเปรียบเทียบการอาชีวศึกษาของไทยและตางประเทศ      ปญหา
แรงงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 

1063301  การบริหารกิจการนักเรียน       2(2-0) 
  Student Affairs Administration 
   ความหมาย  ความสําคัญ  และความมุงหมายของงานกิจการนักเรียน  

ขอบขายของงานกิจการนักเรียน  สภาพปจจุบันและปญหาของกิจการนักเรียน       
การพัฒนางานกิจการนักเรียน  หลักและวิธีการจัดกิจกรรมนักเรียน   การจัดองคการ
นักเรียน     การจัดสวัสดิการนักเรียน  การพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน  การปลูกฝง
ประชาธิปไตยแกนักเรียน 

 

1063302  การบริหารอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม     2(2-0) 
  School Plant Administration 
   ศึกษาการเลือกที่ตั้งและบริเวณ  การวางแผนอาคารสถานท่ี  การวางแผน

อาคารเรียนอาคารประกอบ  และหองตาง ๆ  การใชและการดูแลรักษาอาคารเรียน  
ระเบียบวาดวยการใชอาคารสถานท่ี  การบริหารคนงานภารโรง  การจัดส่ิงอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ ในอาคารและบริเวณ 

 

1063303 การบริหารงานบุคคล           2(2-0) 
  Personnel Administration 
   ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  และขอบขายของการบริหารงานบุคคล  

ระบบบริหารงานบุคคล  การบริหารงานบุคคลในประเทศไทย  การสรรหา  การ
คัดเลือก  การบรรจุแตงต้ังการโอน  การยาย  การพัฒนาบุคลากร  การบําเหน็จความดี 
ความชอบ  การสรางขวัญและการจูงใจ  การลงโทษ  การรักษาระเบียบวินัย  การ
ประเมินบุคลากร 

 

1063304  การบริหารงานวิชาการ         2(2-0) 
  Academic Affairs Administration 
   ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ และขอบขายของงานวิชาการ  การวางแผน 

กฎหมายระเบียบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ  การจัดหา  การเตรียมส่ือการเรียนการสอน  การ
จัดระบบการเรียนการสอน  การประเมินผล  การนิเทศ  และการสงเสริมการ
ปฏิบัติงาน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1063305  การประกันคุณภาพการศึกษา       2(2-0) 
  Educational Quality Assurance 
   ศึกษาความหมาย ความสําคัญ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา  ศึกษาปจจัย  ตัวช้ีวัด  และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
แนวปฏิบัติในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาดานตาง ๆ  

 

1063501  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารการศึกษา    3(2-2) 
  Field Study to Educational Administration 
   ศึกษาภารกิจ กระบวนการบริหาร และทักษะท่ีจําเปนในการบริหาร

การศึกษา รวมทั้งจรรยาบรรณและจริยธรรมของผูบริหารการศึกษา       สามารถ
วิเคราะหปญหาและเสนอแนะแนวทางในการบริหารการศึกษา ในรูปงานโครงการ
หรือกิจกรรมทางการศึกษาท่ีสําคัญ ๆ ได 

 
1063801  การทดลองปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา                             1(60) 
  Supervised Practicum in School Administration 
   การทดลองปฏิบัติงานดานการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา หรืองานตาง ๆ  
 

1064101  การวางแผนการศึกษา        2(2-0) 
  Educational Planning 
   ศึกษาความหมายและความสําคัญของการวางแผนการศึกษา  องคประกอบ

ของการวางแผนการศึกษา  อิทธิพลทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองท่ีมีผลตอการ
วางแผนการศึกษา  ประเภทของการวางแผนการศึกษา  ข้ันตอนการวางแผนการ
สรางแผนปฏิบัติการ  ผูบริหารกับการวางแผนการศึกษา 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 

1064102  เทคนิคการบริหารการศึกษา       2(2-0) 
  Educational Administration Techniques 
   ความหมาย ความสําคัญของเทคนิคการบริหารการศึกษา   การพัฒนาองค -

การ การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค  การพัฒนาทีมงาน  การตัดสินใจ  การริหารงาน
ตามสถานการณ  การบริหารความขัดแยง  กลุมสรางคุณภาพและงานอ่ืน ๆ 

 
1064301  การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ             2(2-0) 
  Executive Fiscal and Commodity Administration 
   ความหมาย ความสําคัญ และขอบขายของงานธุรการ การเงิน และพัสดุ 

แนวคิดและหลักการเก่ียวกับการบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ  ระเบียบและ
การปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ การเงินและพัสดุ 

 
1064401  การนิเทศการศึกษา                   2(2-0) 
  Educational Supervision     
   ความหมาย ความสําคัญ และความมุงหมายของการนิเทศการศึกษา ขอบขาย

ของการนิเทศการศึกษา   บทบาทของผูบริหารตอการนิเทศการศึกษา  หลักและ
เทคนิควิธีการนิเทศการศึกษา  การพัฒนาการเรียนการสอน  การนิเทศการสอน  การ
นิเทศภายในการประเมินผลการสอน  และการนิเทศการศึกษา 

 
1064801  การฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารการศึกษา 2                  3(250) 
  Field Experience in Educational Administration 2 
   ฝกภาคปฏิบัติการบริหารการศึกษาในหนวยงานทางการศึกษา  เพ่ือใหรูจัก

นําหลักการและทฤษฎีการบริหารศึกษาไปใช  พรอมท้ังรูจักวิเคราะห  และแกปญหา
ตาง ๆ ตามหลักวิชา 
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หมูวิชาการศึกษาปฐมวัย  
(107) 

 
 
 หมูวิชาการศึกษาปฐมวัย   ซ่ึงอยูในหมวดวิชา ครุศาสตร  ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปน  
ดังนี้ 
 1.  พื้นฐานการศึกษาปฐมวัย               (107-1--) 
 2.  หลักสูตรแบบเรียน คูมือกิจกรรม โปรแกรมการศึกษา            (107-2--) 
 3.  วิธีสอน กระบวนการเตรียมความพรอม              (107-3--) 
 4.  ส่ือและนวัตกรรม                (107-4--) 
 5.  การแนะแนวและการบริการชุมชน              (107-5--) 
 6.  การประเมินผล การสรางแบบทดสอบ              (107-6--) 
 7.  การบริหาร                 (107-7--) 
 8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ               (107-8--) 

9. โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ 
    โครงการศึกษาเอกเทศ    การสัมมนาและการวิจัย             (107-9--)
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หมูวิชาการศึกษาปฐมวัย  (107) 
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1071101 
1071102 

 
1071301 

 
1071401 
1071402 
1071403 
1071404 
1071405 
1071501 
1072101 

 
1072102 
1072201 
1072202 
1072301 
1072302 

 
1072303 

 
1072304 

 
1072305 
1072306 
1072307 

- 
- 

1071102 
- 

1071301 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

1072101 
- 
- 
- 
- 
- 

1072302 
- 

1072303 
- 

1072304 
- 
- 
- 

สังคมวิทยากับการพัฒนาเด็ก 
จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัย 
การอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัย 
ศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย 
ศิลปะและศิลปประดิษฐสําหรับเด็กปฐมวัย 
นิทานและหุนสําหรับเด็กปฐมวัย 
ส่ือการเรียนและของเลนเด็กปฐมวัย 
ส่ือและการเลนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
นิทานสําหรับเด็กปฐมวัย 
หุนสําหรับเด็กปฐมวัย 
บุคลิกภาพครูปฐมวัย 
การศึกษาปฐมวัย 
การอนุบาลศึกษา 
สุขภาพอนามัยสําหรับมารดาและเด็ก 
ส่ิงแวดลอมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 
การจัดโปรแกรมเพ่ือพัฒนาเด็กระดับบริบาล 
ภาษาไทยสําหรับเด็กปฐมวัย 
เด็กปฐมวัยกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
เด็กปฐมวัยกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
เด็กปฐมวัยกับทักษะทางสังคม 
สังคมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 
งานประดิษฐดวยกระดาษ 
ศิลปะสําหรับครูปฐมวัย 
การเตรียมความพรอมเพื่อการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

2(2-0) 
3(3-0) 
2(2-0) 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1072308 
1072309 
1072310 
1072401 

 
1072402 
1072601 
1072602 
1072701 
1072801 
1073201 

 
1073202 

 
1073203 
1073204 
1073301 

 
1073302 

 
1073303 
1073304 
1073305 
1073401 
1073402 

 

- 
- 
- 
- 

1072401 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1073201 
- 

1073202 
- 
- 
- 

1073301 
- 

1073302 
- 
- 
- 
- 
- 
 

กิจกรรมพลศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 
กิจกรรมการเคล่ือนไหวและจังหวะสําหรับเด็กปฐมวัย 
เกมและการเลนสําหรับเด็กปฐมวัย 
หนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย 
หนังสือเด็ก 
หองสมุดของเลนและศูนยส่ือ 
การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
การทดสอบและการสรางแบบทดสอบระดับอนุบาล 
การจัดการศึกษาระดับบริบาล 
การทดลองสอนระดับการศึกษาปฐมวัย 1 
กิจกรรมนาฏศิลปสําหรับเด็กปฐมวัย 
เพลงและนาฏศิลปพื้นเมืองสําหรับเด็กปฐมวัย 
การจัดและพัฒนาโปรแกรมการอบรมเด็กปฐมวัย 
หลักสูตรและการจัดโปรแกรมการอบรมเด็กปฐมวัย 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวันสําหรับเด็กปฐมวัย 
กระบวนการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย 
กระบวนการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย 
เด็กปฐมวัยกับทักษะทางภาษา 
พัฒนาการทางภาษากับการสอนภาษาเด็กปฐมวัย 
พัฒนาการทางภาษากับการสอนภาษาเด็กตางวัฒนธรรม 
ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย 
ทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย 
การประดิษฐของเลนประเภทตุกตาสําหรับเด็กปฐมวัย 
การตัดเย็บเบ้ืองตนสําหรับครูปฐมวัย 
 

2(1-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(1-2) 
2(2-0) 
1(60) 

2(1-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
3(3-0) 
2(1-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 

    2(1-2) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1073501 
1073701 

 
1073801 
1074401 
1074402 
1074501 
1074901 
1074902 
1074903 

- 
- 

1073701 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

การแนะแนวผูปกครองเด็กปฐมวัย 
การจัดและบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
การจัดและบริหารโรงเรียนอนุบาลและการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
การทดลองสอนระดับการศึกษาปฐมวัย 2 
คอมพิวเตอรสําหรับเด็กปฐมวัย 
นวัตกรรมเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาปฐมวัย 
การใหการศึกษาแกผูปกครองเด็กปฐมวัย 
โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาผลงานวิจัยเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย 
การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย 

2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
1(60) 

2(1-2) 
2(1-2) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาการศึกษาปฐมวัย (107) 

 
รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1071101 สังคมวิทยากับการพัฒนาเด็ก      2(2-0) 
  Social and Personality Development in Children 
   ศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางสังคมของเด็กท่ีสัมพันธกับโครง 

สรางขนาดและขนบธรรมเนียมของครอบครัว       สภาพสังคมของเด็กในฐานะเปน
ลูกคนโตลูกคนกลาง หรือลูกคนเล็ก      สภาพสังคมของเด็กท่ีครอบครัวมีปญหา 
และสภาพสังคมในครอบครัวของเด็กท่ีสัมพันธกับประเพณี  ลักษณะอาชีพ  และ
รายได    วิเคราะหสภาพสังคมและส่ิงแวดลอมท่ีมีลักษณะตาง ๆ เปนผลตอการสราง
บุคลิกภาพของเด็กในทางที่ดีและไมดี ซ่ึงจะสามารถเสริมสรางและปรับปรุงแกไข 
โดยการจัดกระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียน 

 
1071102 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย    3(3-0) 
  Child Care and Child Development 

ศึกษาถึงความสัมพันธของพอแม  สมาชิกในครอบครัว  และรูปแบบการ 
อบรมเล้ียงดูท่ีมีอิทธิพลตอพัฒนาการเด็กปฐมวัย  หลักการและวิธีอบรม   การจัด
กิจกรรมเพื่อปลูกฝงนิสัย  และสงเสริมใหเด็กสามารถพัฒนาและปรับตนเองดวย    มี
ความเช่ือม่ันในการท่ีจะอยูรวมกับผูอ่ืนได 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1071301 ศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย       2(1-2) 
  Arts for Pre-school Children 

ความหมาย  ความสําคัญและจุดมุงหมายของการจัดประสบการณศิลปะ
สําหรับเด็กปฐมวัย  พัฒนาการศิลปะของเด็กปฐมวัย  หลักการจัดประสบการณเพื่อ
สงเสริมพัฒนาการทางศิลปะตามความแตกตางระหวางบุคคลท้ังกิจกรรมเดี่ยวและ
กิจกรรมกลุม  การบูรณาการเนื้อหารายวิชาเพื่อสงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ  โดยใช
กิจกรรมศิลปะบทบาทของครูในการจัดประสบการณและการวัดประเมินผลงาน
ศิลปะ  เนื้อหากิจกรรมศิลปะ  การทดลองปฏิบัติการจัดประสบการณศิลปะสําหรับ
เด็ก 

 
1071401 นิทานและหุนสําหรับเด็กปฐมวัย      2(1-2) 
  Stories and Puppetry for Pre-school Children 

ความหมายและความสําคัญ        และประโยชนของนิทานท่ีมีตอเด็กปฐมวัย 
ประเภทของนิทานสําหรับเด็ก   ประวัตินักแตงนิทานสําคัญของโลก     เทคนิคการ
เลาและการแตงนิทานสําหรับเด็กความหมายและความสําคัญของหุน  ประวัติความ
เปนมาของหุน  ประเภทของหุน  การประดิษฐหุนนิ้วมือ  หุนมือ  หุนถุง  การ
จัดสรางโรงหุน  และหลักการเชิดหุนเพื่อการศึกษาในระดับปฐมวัย 

 
1071402 ส่ือการเรียนและของเลนเด็กปฐมวัย     2(1-2) 
  Learning Media and Toys for Pre-school Children 

ศึกษาวิวัฒนาการของส่ือการเรียนรูระดับกอนประถมศึกษา   ตามแนวคิด
ของนักการศึกษา         ความสําคัญและประโยชนของการเลนของเด็กปฐมวัยกับส่ือ
การเรียนรูการเลือกใชส่ือใหเหมาะสม  การเลือกซ้ือและการผลิตส่ือจากวัสดุใน
ทองถ่ิน และวัสดุเหลือใช    การจัดส่ือวัสดุอุปกรณของเลน    การประเมินผลและ
การตรวจสอบคุณภาพของเลน    บทบาทของพอแมครูพี่เล้ียงกับกิจกรรมการเลน
ของเด็ก   ปฏิบัติเกี่ยวกับการสรางส่ือการเรียนและเครื่องเลนใหเหมาะสมกับวัยเด็ก 
3-5 อยาง 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1071403 ส่ือและการเลนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย     2(1-2) 
  Learning Media and Toys for Pre-school Children Development 

ศึกษาวิวัฒนาการของส่ือการเรียนรูของเด็กปฐมวัยตามแนวคิดของนัก
การศึกษา ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของส่ือของการเลนของเด็กปฐมวัย 
ทฤษฎีและพัฒนาการของการเลนของเด็กปฐมวัย การเลือกและผลิตส่ือการเรียนและ
ของเลนเด็กปฐมวัย การประเมินผลและการตรวจสอบส่ือ และของเลนเพ่ือพัฒนา
เด็ก บทบาทของครูผูปกครอง และผูเกี่ยวของในการจัดกิจกรรมการใชส่ือ และของ 
เลนเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก การจัดบริการหองสมุดของเลนสําหรับเด็กปฐมวัย 
การจัดบริการศูนยส่ือสําหรับครูปฐมวัย 

 
1071404 นิทานสําหรับเด็กปฐมวัย       2(1-2) 
  Stories  for Pre-school  Children 

ความหมายและความสําคัญ และประโยชนของนิทานท่ีมีตอเด็กปฐมวัย  
ประเภทของนิทานสําหรับเด็ก  ประวัตินักแตงนิทานสําคัญของโลก  เทคนิคการเลา
และการแตงนิทานสําหรับเด็ก 

 
1071405 หุนสําหรับเด็กปฐมวัย       2(1-2) 
  Puppets for Pre-school 

ความหมายและความสําคัญของหุน  ประวัติความเปนมาของหุน   ประเภท
ของหุนและการสรางหุนชนิดตาง ๆ     เชน    หุนนั่งมือ    หุนมือ  ฯลฯ        การสราง
โรงหุนประเภทตาง ๆ   การเขียนบทเชิดหุน   หลักการเชิดและการพากยหุน  พรอม
ฝกปฏิบัติการเชิดหุน  การแสดงละครหุน 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1071501 บุคลิกภาพครูปฐมวัย       2(2-0) 
  Pre-school Teacher’s Personality 

ลักษณะความสําคัญของบุคลิกภาพของครูเด็กปฐมวัย    วิธีการฝกฝน
เกี่ยวกับทาทาง  ทรวดทรง  การแตงกาย  อารมณ  จิตใจ  มารยาท    ในการอยูกับเด็ก
และสังคมมนุษยสัมพันธและการทํางานรวมกับบุคคลอ่ืน และชุมชน    การปรับปรุง
และสงเสริมงานใหมีประสิทธิภาพ 

 
1072101 การศึกษาปฐมวัย       2(2-0) 
  Pre-school Education 

ความหมาย จุดมุงหมาย และนโยบายของการอนุบาลศึกษา  แนวคิดและ
ทฤษฎีของนักการศึกษาที่มีอิทธิพลตอการจัดการอนุบาลศึกษา     ประวัติความ
เปนมาของการอนุบาลศึกษาของตางประเทศ   ประวัติความเปนมาของการอนุบาล   
การศึกษาไทยและรูปแบบการจัดการอนุบาลไทย  หนวยงานท่ีจัดลักษณะการ
ดําเนินงานและความเคล่ือนไหวทางการอนุบาลศึกษา        นวัตกรรมทางการ
อนุบาลศึกษาของไทยและตางประเทศ 

 
1072102 สุขภาพอนามัยสําหรับมารดาและเด็ก     2(2-0) 
  Health and Hygiene for Mother and Child 

ความมุงหมายและความสําคัญของสุขภาพอนามยัสําหรับเด็ก       สุขภาพ
สวนบุคคลของเด็ก   บทบาทของครูในการสงเสริมสุขภาพเด็กในโรงเรียน      
อุบัติเหตุและ การปองกันการปฐมพยาบาล   ปญหาสุขภาพโดยท่ัวไปของเด็ก   
รวมท้ังศึกษาปญหาท่ีทําใหอัตราการตายของมารดาและทารกสูง   รูถึงวิธีปองกัน
และรักษา     การใหบริการทางดานสุขภาพตอมารดาและทารก 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1072201 ส่ิงแวดลอมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย     2(1-2) 
  Environmental Education for Pre-school Children 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมศึกษา     ประเภทส่ิงแวดลอม       
ความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอมกับชีวิตประจําวัน  การพัฒนาจริยธรรม เพื่อ
ปลูกฝงจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม  บทบาทของครู  
ผูปกครองในการสงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม    การจัดประสบการณสงเสริมการ
อนุรักษส่ิงแวดลอม     การฝกทักษะการแกปญหาเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  การวัดและ
การประเมินผลการจัดประสบการณดานส่ิงแวดลอม 

 
1072202 การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กระดับบริบาล    2(1-2) 
  Infant Education Programs 

หลักการและแนวคิดในการจัดโปรแกรมเพ่ือพัฒนาเด็กระดับบริบาล  
พัฒนาการเด็กแรกเกิด - 3 ป  การสังเกต  และการบันทึกพฤติกรรมเด็กระดับบริบาล   
การสรางและการใชโปรแกรมเพ่ือพัฒนาเด็กระดับบริบาล      การจัดสภาพแวดลอม
ท่ีเอ้ือตอการเล้ียงดูเด็กบริบาล          บทบาทครูและผูเกี่ยวของในการสงเสริมและ
พัฒนาการเรียนรูเด็กระดับบริบาล 

 
1072301 ภาษาไทยสําหรับเด็กปฐมวัย      2(1-2) 
  Thai Language for Pre-school Children 

ความหมายและความมุงหมายของการสอนภาษาไทยสําหรับเด็กปฐมวัย   
การจัดกิจกรรมเพื่อฝกทักษะเกี่ยวกับการฟง  การพูด    การเตรียมความพรอมดาน
การอานและการเขียนสําหรับเด็กปฐมวัย   การผลิตส่ือและของเลนเพื่อสงเสริม
ทักษะดานภาษา 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1072302 เด็กปฐมวัยกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร    2(1-2) 
  Investigation in Mathematics  for  Pre-school  Children 

ความหมาย  ความมุงหมาย  หลักและทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร  ขอบขาย
ของคณิตศาสตรในระดับอนุบาล  จิตวิทยาที่เกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร     การจัด
กิจกรรมและการผลิตอุปกรณเพื่อใชในการเสริมทักษะ  การสอนคณิตศาสตรระดับ
อนุบาล 

 
1072303 เด็กปฐมวัยกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร    2(1-2) 
  Scientific  Process  Skills  for  Pre-school  Children 

ความหมาย  ความสําคัญ  และประโยชนของวิทยาศาสตรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย  ทฤษฏีและแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กปฐมวัย  
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  ขอบขายเนื้อหาทาง
วิทยาศาสตรเบ้ืองตนสําหรับเด็กปฐมวัย  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับ
เด็กปฐมวัย  
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและการฝกกระบวนการคิด  การใชคําถาม  
กิจกรรมการสอนและส่ือการสอนวิทยาศาสตรระดับปฐมวัย  การวัดและประเมิน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 
1072304 เด็กปฐมวัยกับทักษะทางสังคม      2(1-2) 
  Social Study for Pre-school 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กวัย 0 - 6 ป  ความหมายและ
ความสําคัญของสังคมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย ขอบขาย เนื้อหา หลักการสอน  
บทบาทหนาท่ีของครูในการจัดกิจกรรมและประสบการณดานสังคม  การเสริมสราง
บุคลิกภาพและคุณธรรมท่ีสอดคลองกับสภาพสังคมและส่ิงแวดลอมในปจจุบันท่ีมี
ผลตอพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1072305 งานประดิษฐดวยกระดาษ      2(1-2) 
  Paper Work for Children 

ศึกษาถึงชนิด และลักษณะของกระดาษประเภทตาง ๆ      การเลือกกระดาษ
ใหเหมาะสมกับงานท่ีทําสําหรับเด็ก  การทํางานกระดาษท่ีเปนของเลน  ของใช
สําหรับเด็กเทคนิคและวิธีการสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค           ปฏิบัติ
เกี่ยวกับกิจกรรมทางกระดาษ  เชน  การพับ  การตัด  การปะกระดาษ  รวมถึงการ
ประดิษฐเปนส่ิงตาง ๆ  

 
1072306 ศิลปะสําหรับครูปฐมวัย       2(1-2) 
  Arts for Pre-school Teachers 

ความรูพื้นฐานทางศิลปะ  การนําศิลปะไปใชในการสอน    การสรางสรรค
งานศิลปะสําหรับครู  การจัดโปสเตอร  กะบะทราย  การตกแตงหองเรียน  การเขียน
ลายเสนรวมถึงการจัดนิทรรศการประดิษฐของเลนและเคร่ืองใชจากเศษวัสดุ           
และวัสดุในทองถ่ินใหเหมาะสมกับเด็ก 

 

1072307 การเตรียมความพรอมเพื่อการเรียนรูของเด็กปฐมวัย   3(2-2) 
  Readiness for Pre-school Children Learning 
   ธรรมชาติและพัฒนาการทางดานตาง ๆ ของเด็กปฐมวัย   องคประกอบของ 
  ความพรอมรูปแบบของกระบวนการรับรู    การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความพรอม   
  การจัดหองเรียนเพื่อสงเสริมการเรียนรู 
 

1072308 กิจกรรมพลศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย     2(1-2) 
  Physical Education Activities for Pre-school Children 
   ความหมาย    และความมุงหมายของกิจกรรมพลศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย  

 พัฒนาการและความพรอมทางกายของเด็กปฐมวัย         ขอบขายและกิจกรรมการ 
     เคล่ือนไหวในรมและกลางแจง  การเคล่ือนไหวเบ้ืองตน  การเลนประกอบจังหวะ 
  การเคล่ือนไหวประกอบจังหวะ          บทเพลงเลียนแบบสัตว   ตามนิยาย และการ 
  เคล่ือนไหวสรางสรรค 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1072309 กิจกรรมการเคล่ือนไหวและจังหวะสําหรับเด็กปฐมวัย   2(1-2) 
  Music and Movement for Pre-school Children 
   แนวคิด    และหลักการในการจัดกิจกรรมดนตรีและการเคล่ือนไหวสําหรับ 
  เด็กปฐมวัย  ความหมายของดนตรีกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย  การเลือกเพลงประกอบ 
  การจัดกิจกรรมการรองเพลง      การฝกทาทางประกอบเพลง    ความหมายและความ 
  มุงหมายของการจัดกิจกรรม     การเคล่ือนไหวในรมและกลางแจง    การเคล่ือนไหว 
  เบ้ืองตน  การเลนประกอบจังหวะ  การเคล่ือนไหวประกอบจังหวะ  การเคล่ือนไหว 
  เลียนแบบสัตวตาง ๆ  การเคล่ือนไหวสรางสรรค 
 
1072310 เกมและการเลนสําหรับเด็กปฐมวัย     2(1-2) 
  Game and Playing for Pre-school Children 

ความหมาย  ความสําคัญ  ทฤษฏีพัฒนาการทางดานรางกาย  เกมและการ
เลนสําหรับเด็กปฐมวัยประเภทตาง ๆ  เกมเบ็ดเตล็ด  เกมแบบผลัด  เกมพัฒนาทักษะ
ทางกีฬา ฯลฯ  เทคนิคการจัดกิจกรรมเกมและการเลนสําหรับเด็กปฐมวัย  บทบาท 
ของครูในการจัดสภาพแวดลอม  ส่ือเพ่ือสงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ  การวัด
ประเมินผล  ฝกปฏิบัติการสรางเกมและการเลนสําหรับเด็กปฐมวัย 

 
1072401 หนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย      2(1-2) 
  Literature for Pre-school Children 

ความหมาย คุณคา และประเภทหนังสือเด็ก     ลักษณะของหนังสือท่ีดี    
ระดับความพรอม และความตองการในการใชหนังสือของเด็กแตละวัย    การเลือก
หนังสือใหเหมาะสมกับวัย  หลักการสรางและเขียนหนังสือสําหรับเด็ก  ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการฝกแตงสราง และวิจารณหนังสือเด็ก  การสงเสริมการใชและการรักษา
หนังสือ 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1072402 หองสมุดของเลนและศูนยส่ือ      2(2-0) 
  Toy Library and Learning Media Center 

ความหมายและประวัติความเปนมาของหองสมุดของเลนและศูนยส่ือ  
บทบาทของเคร่ืองเลนตอการพัฒนาเด็ก      ทฤษฎีและพัฒนาการเลนของเด็กปฐมวัย      
การจัดหองสมุดของเลนเด็กในประเทศและตางประเทศ          การจัดระบบบริการ
ในหองสมุดของเลน   การจัดศูนยส่ือครูและเด็กปฐมวัย 

 
1072601 การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย     2(2-0) 
  Pre-school Curriculum and Assessment 

บทบาทของการประเมินผล       ความสัมพันธระหวางกระบวนการ
ประเมินผลและจุดมุงหมายของการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย  เทคนิควิธี  
การประเมินผลในระดับอนุบาล  การสรางเคร่ืองมือประเมินผล       พัฒนาการดาน
ตาง ๆ      เชน    กาย อารมณ  สังคมและสติปญญา       การเสนอผลการประเมิน
และการรวมมือกับผูปกครองในการประเมินผล  ปฏิบัติการเกี่ยวกับการสรางและใช
เคร่ืองมือประเมินผลพัฒนาการ 

 
1072602 การทดสอบและการสรางแบบทดสอบระดับอนุบาล    2(1-2) 
  Testing and Test Construction for Kindergarten 

ความสําคัญของการทดสอบระดับอนุบาล    หลักและวิธีการทดสอบ     
ลักษณะ ของแบบทดสอบ  การสรางแบบทดสอบ  ทดลองใช      ตรวจสอบคุณภาพ
และปรับปรุงแบบทดสอบโดยใหปฏิบัติจริง 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1072701 การจัดการศึกษาระดับบริบาล      2(2-0) 
  Infant Education 

ความหมายและความสําคัญของเด็กระดับบริบาล               การเจริญเติบโต
และพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด - 3 ป   ทิศทางและวิธีการอบรมเล้ียงดูเด็ก     การจัด
โปรแกรมการศึกษาและโปรแกรมกระตุนพัฒนาการเด็กดานตาง ๆ        ส่ืออุปกรณ
เพื่อพัฒนาเด็กบทบาทของผูใหการดูแลและครูเด็กเล็ก   การจัดบริการและการจัด
บริหารสถานบริบาลหรือศูนยพัฒนาเด็ก 

 
1072801 การทดลองสอนระดับการศึกษาปฐมวัย 1       1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Early Childhood Education 1 
   การฝกเตรียมการสอนและการทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ  ในรายวิชาระดับ 
  การศึกษาปฐมวัยท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 
1073201 กิจกรรมนาฏศิลปสําหรับเด็กปฐมวัย     2(1-2) 
  Creative Dramatics 

ศึกษาการจัดนาฏศิลปพื้นเมืองสําหรับเด็กปฐมวัย  เทคนิคในการจัดและ
เลือกชุดแสดงใหเหมาะสมกับโอกาสตาง ๆ   ฝกปฏิบัติการแสดงชุดตาง ๆ     เพลง
ประกอบลีลาทาทาง และการแสดงตามสมัยนิยมท่ีเหมาะสมกับวัยของเด็ก 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1073202 การจัดและพัฒนาโปรแกรมการอบรมเด็กปฐมวัย    2(1-2) 
  Contemporary Pre-school Education Programs 

ศึกษาปรัชญา        และทฤษฎีพื้นฐานในการจัดโปรแกรมการศึกษาสําหรับ
เด็กปฐมวัยดานทฤษฎีการศึกษา  ทฤษฎีการเรียนรู และทฤษฎีท่ีคิดคนข้ึนใหม  
ความสําคัญของการจัดโปรแกรมการศึกษาปฐมวัย     เหตุผลและเปาหมายของ
โปรแกรม      การจัดโปรแกรมแบบตาง ๆ ตามแนวทฤษฎีพฤติกรรมนิยม  
ปฏิสัมพันธนิยมและวุฒิภาวะนิยมโปรแกรมการศึกษาเพื่อสนองตอบความตองการ
ของเด็กดอยโอกาส     ท้ังในเมืองและชนบท  หลักการสรางโปรแกรมการฝกอบรม
ปฐมวัย        องคประกอบและการวางแผนโปรแกรม  แนวคิดใหมและแนวโนมใน
การจัดโปรแกรมการฝก  อบรมเด็กปฐมวัย 

 
1073203 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย      3(3-0) 
  Early Childhood Curriculum 
   ความหมาย  จุดมุงหมายของหลักสูตรปฐมวัย       ประเภทของหลักสูตร
และ 
  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร         การวิเคราะหหลักสูตรปฐมวัยของประเทศไทยใน 
  ปจจุบัน และการศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรปฐมวัยของไทยและตางประเทศ 
 
1073204 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวันสําหรับเด็กปฐมวัย  2(1-2) 
  English for Communications in Daily Life of Pre-school Children 
   ความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของการจัดประสบการณภาษาอังกฤษ 
  สําหรับเด็กปฐมวัย      ทฤษฎีพื้นฐานการเรียนรู และพัฒนาทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
  ครูและผูปกครองกับการจัดโปรแกรมเพ่ือสงเสริมประสบการณการใชภาษาอังกฤษ 
  เพื่อการส่ือสารสําหรับเด็กปฐมวัย 
 
 
 
 



 145 

รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1073301 กระบวนการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย    3(2-2) 
  Design Curriculum for Pre-school Children 

ศึกษารูปแบบการเรียนรูของเด็ก  รูปแบบการสอนและการจัดกิจกรรมการ
สอนตามแนวของหนวยงานตาง ๆ         การจัดประสบการณการเรียนใหเหมาะสม
กับวัยเด็กการจัดบรรยากาศของหองเรียน     การจัดตารางกิจกรรมการเรียน      
การศึกษาแนวทางจัดประสบการณและหนวยการสอน                การบูรณาการ
เนื้อหาและประสบการณใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรูของเด็ก       การ
ประเมินผลการเรียนรูในหนวยการสอนนั้น ๆ 

 
1073302 เด็กปฐมวัยกับทักษะทางภาษา      2(1-2) 
  Pre-school Children and Language Practice 

พัฒนาการทางภาษาของเด็ก 0 -  6 ป       การสังเกต     การวิเคราะหและ
บันทึกพฤติกรรมทางภาษาของเด็กตางอายุในปฐมวัย            การใชส่ือและการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา   การเตรียมความพรอมเพื่อการเรียนภาษา    
แนวทาง  กลวิธีและการจัดโปรแกรมการสอนภาษาเด็กปฐมวัย        การทดสอบและ
ประเมินผลความพรอมทางการเรียนภาษาเด็กปฐมวัย 

 
1073303 พัฒนาการทางภาษากับการสอนภาษาเด็กตางวัฒนธรรม   2(2-0) 

Language Development and Language Programs for Minority Group of 
Children 

ทําความเขาใจธรรมชาติ และพฤติกรรมทางภาษาของเด็กตางวัฒนธรรม    
การใชภาษาทาทางหรือภาษาถ่ินเปนส่ือความหมายในการสรางความเขาใจระหวาง
กัน  การ จัดกิจกรรมเพื่อกระตุนใหเด็กไดมีสวนรวมในการแสดงออกทางวาจา และ
ภาษาทาทาง การใชส่ือและการจัดโปรแกรมการสอนท่ีสอดคลองกับสภาพเด็กตาง
วัฒนธรรม     การรวบรวมคําศัพทพื้นฐานในชีวิตประจําวัน ใหเด็กไดมีทักษะในการ
ฟง การพูด อาน และเร่ิมแสดงออกและเขาใจในการส่ือความหมายของภาษาไทย  
การทดสอบและประเมินผลทักษะทางภาษาไทยของเด็กตางวัฒนธรรม 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1073304 ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย     2(1-2) 
  Creative Thinking for Pre-school Children 

ศึกษาความหมายและความสําคัญของความคิดสรางสรรค       กระบวนการ
ของความคิดสรางสรรค  พัฒนาการทางความคิดสรางสรรคของเด็กวัยตํ่ากวาและ
การพัฒนาบทบาทของพอแมและครูในการสงเสริมความคิดสรางสรรค          การ
สงเสริมความคิดสรางสรรคในโรงเรียนอนุบาล  ในเนื้อหาวิชาภาษา วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร  สุนทรียะการเลนในรมและกลางแจง 

 
1073305 ทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย      2(1-2) 
  Classroom Strategies for Cognitive Growth of the Pre-school Children 

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ    กรอบความคิด    พัฒนาการและการทํางาน
ของสมอง   ในชวงอายุ  0 - 6 ป    ทักษะการคิดพื้นฐานสําหรับเด็กปฐมวัย                 
การจัดประสบการณท่ีสงเสริมทักษะการคัด  การวัดและประเมิน  และความสามารถ
ในการคิดของเด็กปฐมวัย 

 
1073401 การประดิษฐของเลนประเภทตุกตาสําหรับเด็กปฐมวัย   2(1-2) 
  Production of Dolls  for Pre-school 

ความหมายและความสําคัญของตุกตาตอเด็กปฐมวัย       ความเปนมาของ
เลนประเภทตุกตา    ประเภทของตุกตาสําหรับเด็ก    ตุกตาสําหรับเด็กวัยตาง ๆ    
หลักการคัดเลือกวัสดุ     การสรางแบบตัดเย็บและประดิษฐตุกตา       ปฏิบัติการ
ประดิษฐตุกตาสําหรับเด็กปฐมวัย 1-2 ประเภท 

 
1073402 การตัดเย็บเบ้ืองตนสําหรับครูปฐมวัย     2(1-2) 
  Dress Making for Pre-school Teachers 
   ความหมายและความสําคัญของการตัดเย็บเบ้ืองตน  ความรูเกี่ยวกับอุปกรณ 
  การตัดเย็บและการใชจักร  วิธีการเย็บตะเข็บแบบตาง ๆ  หลักการออกแบบ   การวัด 
  และการสรางแบบตัด  การเลือกผาท่ีเหมาะสม  การฝกปฏิบัติ  ออกแบบ  และตัดเย็บ 
  เคร่ืองใชเด็กปฐมวัย   เชน  เคร่ืองนอน  ผากันเปอน  ฯลฯ 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1073501 การแนะแนวผูปกครองเด็กปฐมวัย     2(2-0) 
  Parents  Guidance for Pre-school  Children 

ความหมายและความสําคัญของการแนะแนว  ความสัมพันธระหวางการ
แนะแนวกับการศึกษา  สภาพสังคมไทยกับความจําเปนตองมีการแนะแนว
ผูปกครอง  ธรรมชาติของเด็กปฐมวัยตอบทบาทหนาท่ีของผูปกครองในการสงเสริม
พัฒนาการทางกาย  อารมณ  สังคมและสติปญญา ความรวมมือ ประสานสัมพันธท่ีดี
ระหวางบานกับโรงเรียน  ยุทธวิธีการจัดกิจกรรมแนะแนวผูปกครองเด็กปฐมวัยใน
เขตเมืองและชนบท 

 
1073701 การจัดและบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย     2(2-0) 
  Pre-school Administration and Management 

ศึกษาความหมาย    และความมุงหมายของการบริหารสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยประเภทของสถานบริการเด็กปฐมวัย    บทบาทหนาท่ีของผูบริหาร    หลัก
เบ้ืองตนของการบริหารสถานพัฒนาเด็ก  บุคลิกภาพของผูบริหาร  การเปด
ดําเนินงานสถานเล้ียงเด็กและโรงเรียนอนุบาลเอกชน      การนิเทศและติดตามการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร     การทํางานรวมกับผูปกครองและชุมชน      การจัด
โครงสรางขององคการ และการจัดระบบงานบริหารทั้ง  6  งาน  คือ    งานวิชาการ   
งานบุคลากร  งานอาคารสถานท่ี  งานธุรการ  งานกิจกรรมนักเรียนและงานชุมชน
สัมพันธ 

 
1073801 การทดลองสอนระดับการศึกษาปฐมวัย 2     1(60) 
  Teaching Practice Under Supervision in Early Childhood Education 2 

การฝกเตรียมการสอนและทดลองสอนบทเรียนส้ัน ๆ             ในรายวิชา
ระดับการศึกษาปฐมวัยท่ีโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1074401 คอมพิวเตอรสําหรับเด็กปฐมวัย      2(1-2) 
  Using Computers in Pre-school Children 

แนวคิด  ทฤษฎี  และหลักการคอมพิวเตอร  สําหรับเด็กปฐมวัย  ความรู
พื้นฐานในคอมพิวเตอรสําหรับเด็กปฐมวัย    การเลือกและการจัดโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการสงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ      เทคนิคการสอนคอมพิวเตอร
สําหรับเด็กปฐมวัย     การฝกฝนปฏิบัติการสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย              การวัดและการประเมินผลการใชคอมพิวเตอรสําหรับเด็กปฐมวัย                 
ครูและผูปกครองกับการจัดโปรแกรมเพ่ือสงเสริมประสบการณ         การใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสําหรับเด็กปฐมวัย 

 
1074402 นวัตกรรมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาปฐมวัย    2(1-2) 
  Instructional Media and Technology for Early Childhood Education 

แนวคิด  ความหมาย  ความสําคัญ        ธรรมชาติและประโยชนของ
นวัตกรรมเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาปฐมวัย                 สังคมและการเรียนรู
ของเด็กปฐมวัย  โสตทัศนศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย  ส่ือสารมวลชนเพื่อการศึกษา
ปฐมวัย  วิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษาปฐมวัย  ส่ือคอมพิวเตอรและโทรคมนาคมเพ่ือ
การศึกษาปฐมวัย     แหลงการศึกษาชุมชน และอุทยานการศึกษาปฐมวัย  เทคโนโลยี
การศึกษาเครือขาย   และการศึกษาทางไกลสําหรับผูปกครองเด็กปฐมวัย 

 
1074501 การใหการศึกษาแกผูปกครองเด็กปฐมวัย     2(2-0) 
  Education for Parents of Pre-school Children 

ความสําคัญของพอแม   ผูปกครองตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย   ความจําเปนท่ี
จะตองใหการศึกษาแกพอแม    หลักการและแนวคิดในการจัดการศึกษาแกพอแม
และการใหความรวมมือกับองคกรในชุมชน  เพื่อประสานงานการใหความรูดานการ
พัฒนาเด็กแกพอแม 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1074901 โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวัย     2(2-0) 
  Independent Study for Early Childhood Education 

ใหนักศึกษาเลือกศึกษาเร่ืองท่ีตนสนใจในขอบขายวิชาการศึกษา      โดย
ไดรับความยินยอม    คําแนะนํา     และอยูภายใตการนิเทศอยางใกลชิดของอาจารย      
ปฏิบัติเกี่ยวกับทดลองศึกษาเร่ืองท่ีตนสนใจ  ในขอบขายวิชาการอยางนอย 1 เร่ือง 

 
1074902 การศึกษาผลงานวิจัยเก่ียวกับเด็กปฐมวัย     2(2-0) 
  Research Studies in Early Childhood Education 

ศึกษา และรายงานผลการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยท่ีเกี่ยวของกับพัฒนาการ
เด็กการอบรมเล้ียงดูเดก็  ส่ือการเรียนและของเลนเด็ก  สุขภาพอนามัย  โครงการจัด
กิจกรรมการเรียน  หลักสูตร          การประเมินพัฒนาเด็กเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษาปฐมวัย       สรุปขอคิดเห็นจากงานวิจัยเพ่ือนําไปใชแนะแนวทางให
เกิดประโยชนในการจัดประสบการณเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
1074903 การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย      2(2-0) 
  Seminar in Early Childhood Education 

ศึกษาและรวบรวมปญหาการศึกษาปฐมวัยจากการคนควา   สัมภาษณ สอบ 
และสังเกต  เพื่อมาวิเคราะห   อภิปรายและนําเสนอแนวทางในการแกปญหา      
ติดตามความเปล่ียนแปลงและเคล่ือนไหวทางการศึกษาปฐมวัยของหนวยงานทุก
สังกัดในประเทศไทยและรวบรวมขอมูล เชิงปริมาณ และผลลัพธของโครงการตาง 
ๆ       ทางการศึกษาปฐมวัยท้ังจากหนวยงานยอยและหนวยงานใหญจัดสัมมนาแบบ
ปดหรือเปดกวาง รับคนจากชุมชนเขารวมสัมมนา         โดยเลือกหัวขอท่ีทันตอการ
เปล่ียนแปลงทางการศึกษาปฐมวัยในชวงเวลานั้น ๆ  1 หัวเร่ือง 

   
   
   
  
 

 



 150 

หมูวิชาการศึกษาพิเศษ    
(108) 

 

 
  หมูวิชาการศึกษาพิเศษ    ซ่ึงอยูในหมวดวิชาครุศาสตร   ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชา 
ออกเปนดังนี้ 
  1.  พื้นฐานท่ัวไป                 (108-1--) 
  2.  หลักการ ทฤษฎี                 (108-2--) 
  3.  หลักสูตรและการสอน                (108-3--) 
  4.  การแนะแนวและการฟนฟูบําบัด              (108-4--) 
  5.  ส่ือและนวัตกรรม                (108-5--) 
  6.  การบริหารจัดการ                (108-6--) 
  7.  การตรวจสอบวัดผลประเมินผล              (108-7--) 
  8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ               (108-8--) 

9.โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ 
   โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย             (108-9--)   
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หมูวิชาการศึกษาพิเศษ  (108) 
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1081101 
1081102 
1081103 
1081301 
1082101 

 
1082102 
1082103 

 
1082104 
1082201 
1082202 

 
1082203 
1082204 

 
1082205 
1082206 
1082207 

 
1082208 
1082209 

 
1082210 
1082211 

- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ 
จิตวิทยาเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับครูการศึกษาพิเศษ 
ภาษามือ 1 
พัฒนาการทางภาษาและปญหาของเด็กท่ีมีความ 
ตองการพิเศษ 
การใหบริการชวยเหลือระยะแรกเร่ิม 
ดนตรี ศิลปะ พลศึกษาและนันทนาการสําหรับเด็กท่ีมี 
ความตองการพิเศษ 
จิตวิทยาเด็กพิเศษ 
โสตสัมผัสวิทยา 
การส่ือความหมายสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทาง 
การไดยิน 
ความรูเกี่ยวกับความบกพรองทางการเห็น 
ทักษะการทําความคุนเคยกับสภาพแวดลอมและการ 
เคล่ือนไหวของเด็กท่ีมีความบกพรองทางการเห็น 
ความรูเกี่ยวกับภาวะความบกพรองทางสติปญญา 
ความรูเกี่ยวกับความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ 
สภาพแวดลอมและทักษะการดํารงชีวิตสําหรับเด็กท่ีมี 
ความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ 
ความรูเกี่ยวกับความบกพรองทางการพูดและภาษา 
พัฒนาการทางการพูดและภาษาของเด็กท่ีมีความ 
บกพรองทางการพูดและภาษา 
ความรูเกี่ยวกับปญหาทางการเรียนรู 
ความรูเกี่ยวกับปญหาทางพฤติกรรมและอารมณ 

3(3-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
1(0-2) 

 
3(3-0) 
3(2-2) 

 
2(1-2) 
2(2-0) 
3(3-0) 

 
2(2-0) 
3(3-0) 

 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 

 
3(2-2) 
3(3-0) 

 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1082212 
 
1082301 

 
1082302 

 
1082303 

 
1083201 
1083301 

 
1083302 
1083303 

 
1083304 

 
1083305 
1083306 
1083307 

 
1083308 

 
1083309 

 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

การจัดสภาพแวดลอมเพื่อการพัฒนาเด็กที่มีปญหาทาง 
พฤติกรรมและอารมณ 
การสอนภาษาสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางการ 
ไดยิน 
การจัดหลักสูตรสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติ 
ปญญา 
การชวยเหลือเฉพาะดานสําหรับเด็กท่ีมีปญหาทาง 
การเรียนรู 
การจัดการพฤติกรรมเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กท่ีมีปญหาทางพฤติกรรม 
และอารมณ 
เทคนิคการสอนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
เทคนิคการสอนวิชาพื้นฐานสําหรับเด็กท่ีมีความ 
บกพรองทางการไดยิน 
การสอนทักษะการดํารงชีวิตสําหรับเด็กท่ีมีความ 
บกพรองทางการเห็น 
การอาน เขียน และพิมพอักษรเบรลลไทย 
การอาน เขียน และพิมพอักษรเบรลลอังกฤษ 
เทคนิคการสอนกลุมวิชาทักษะสําหรับเด็กท่ีมีความ 
บกพรองทางการเห็น 
การเสริมสรางทักษะทางการส่ือความหมาย และทาง 
สังคมสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 
เทคนิคการสอนอาน และเลขคณิตสําหรับเด็กท่ีมี 
ความบกพรองทางสติปญญา 
 

 
2(2-0) 

 
2(2-0) 

 
3(3-0) 

 
2(2-0) 
3(3-0) 

 
3(2-2) 
2(2-0) 

 
2(2-0) 

 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 

 
2(2-0) 

 
2(2-0) 

 
3(3-0) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1083310 
 

1083311 
 

1083312 
 

1083313 
 

1083314 
 

1083315 
 

1083316 
 

1083317 
1083318 
1083401 

 
1083402 

 
1083403 

 
1083404 

 
1083405 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

การปรับหลักสูตรและการประเมินผลสําหรับเด็กท่ีมี 
ความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ 
เทคนิคการสอนภาษาและส่ือความหมายสําหรับเด็ก 
ท่ีมีความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ 
การสอนวิธีการส่ือความหมายสําหรับเด็กท่ีมีความ 
บกพรองทางการพูดและภาษา 
เทคนิคการสอนพูด และภาษาสําหรับเด็กท่ีมีความ 
บกพรองทางการพูดและภาษา 
เทคนิคการสอนกลุมวิชาทักษะสําหรับเด็กท่ีมีปญหา 
ทางการเรียนรู 
การสอนทักษะทางสังคม และการส่ือความหมาย 
สําหรับเด็กท่ีมีปญหาทางพฤติกรรมและอารมณ 
เทคนิคการสอนกลุมวิชาทักษะสําหรับเด็กท่ีมีปญหา 
ทางพฤติกรรมและอารมณ 
พฤติกรรมการสอนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
ภาษามือ 2 
การฝกฟง ฝกพูด และแกไขการพูดสําหรับเด็กท่ีมี 
ความบกพรองทางการไดยิน 
การเตรียมอาชีพและการดํารงชีวิตในชุมชนสําหรับ 
บุคคลท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 
การฟนฟูสมรรถภาพสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรอง 
ทางรางกายและสุขภาพ 
การปฏิบัติงานกับครอบครัวและบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 
กับเด็กท่ีมีความบกพรองทางการพูดและภาษา 
การปฏิบัติงานกับครอบครัวและบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 
กับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู 

 
2(2-0) 

 
3(3-0) 

 
3(3-0) 

 
3(2-2) 

 
3(3-0) 

 
3(3-0) 

 
3(3-0) 
3(2-2) 
2(1-2) 

 
3(2-2) 

 
3(2-2) 

 
2(2-0) 

 
2(1-2) 

 
2(1-2) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

1083406 
1083501 

 
1083502 

 
1083503 

 
1083504 

 
1083505 
1083601 
1083701 
1083702 
1083703 
1083704 

 
1083801 
1083901 

 
1084601 
1084701 
1084901 
1084902 

- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 

การฟนฟูสมรรถภาพในชุมชนสําหรับบุคคลพิการ 
ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความ 
บกพรองทางการไดยิน 
ส่ือและอุปกรณพิเศษสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรอง 
ทางการเห็น 
กิจกรรมและส่ือการเรียนการสอนสําหรับเด็กท่ีมีความ 
บกพรองทางสติปญญา 
ส่ือและเทคโนโลยีสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทาง 
รางกายและสุขภาพ 
ส่ือและเทคโนโลยีสําหรับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู 
การศึกษาแบบเรียนรวม 
การตรวจสอบเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
การศึกษาและวิเคราะหปญหาทางการเรียนรู 
การศึกษาและวิเคราะหปญหาพฤติกรรมและอารมณ 
เทคนิคการใหบริการ และประเมินความตองการของ 
บุคคลพิการในชุมชน 
การทดลองสอนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
โครงการพัฒนาการพูดและภาษาสําหรับเด็กท่ีมีความ 
บกพรองทางการพูดและภาษา 
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมและบริการสนับสนุน 
ฝกปฏิบัติการตรวจสอบเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
สัมมนาทางการศึกษาพิเศษ 
โครงการศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ 

2(1-2) 
 

2(1-2) 
 

2(1-2) 
 

2(1-2) 
 

3(2-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
2(2-0) 
3(2-2) 
2(1-2) 

 
3(2-2) 
1(60) 

 
2(1-2) 
3(3-0) 
1(0-3) 
1(0-2) 
1(0-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาการศึกษาพิเศษ   (108) 

 
รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1081101 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษาพิเศษ              3(3-0)

 Introduction to Special Education 
ปรัชญา  ความหมาย  ขอบขาย  ประเภท    บทบาทและความสําคัญของ

การศึกษาพิเศษ  ลักษณะ  สาเหตุ    และประเภทของความบกพรองทางการศึกษา   
การจัดการศึกษาพิเศษของไทย  การจัดการศึกษาพิเศษของตางประเทศ    องคกร
และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาพิเศษ       ความเคล่ือนไหวในปจจุบันดาน
การศึกษาพิเศษ และแนวโนม 

 
1081102 จิตวิทยาเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ     2(2-0) 
  Psychological and Social Aspects Concerning Persons with Special Needs 

ลักษณะทางจิตวิทยาของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ความบกพรองและ
ปจจัยทางสังคมท่ีสงผลกระทบตอจิตใจ   ความสําเร็จในการปรับตัวของบุคคลพิการ 
หลักการ กิจกรรมเพื่อสรางความเขาใจบุคคลพิการ    กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความเขาใจ
ตนเอง และพฤติกรรมของสังคมท่ีมีตอบุคคลพิการ 

 
1081103 คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับครูการศึกษาพิเศษ    2(2-0) 
  Ethical Values for Teachers of Children with Special Needs 

คุณธรรม    หลักธรรมเพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณ  และทักษะในการคิดของครู 
การศึกษาพิเศษ   คุณลักษณะพิเศษท่ีจําเปนสําหรับการสอนท่ีมีคุณภาพ  การ
วิเคราะหพฤติกรรมท่ีเหมาะสม การแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นท่ี
เกี่ยวของกับคุณธรรม และจริยธรรมของครู  กิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจ 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1081301 ภาษามือ 1        1(0-2) 
  Sign Language 1 

ความหมาย   ความเปนมา   ประเภทและลักษณะท่ีแตกตางกันของภาษามือ
ไทยโครงสรางพื้นฐานของภาษามือไทย    ฝกปฏิบัติการส่ือสารดวยภาษามือใน
ชีวิตประจําวัน 

 
1082101 พัฒนาการทางภาษาและปญหาของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  3(3-0) 
  Language Development and Language Disorders 

พัฒนาการทางภาษาของเด็กปกติ     ความสําคัญของภาษาในการเรียนรูและ
การดํารงชีวิต   ผลกระทบของความบกพรองท่ีมีตอพัฒนาการทางภาษาของเด็กท่ีมี
ความตองการพิเศษแตละประเภท ปจจัยท่ีสงเสริมการเรียนรูภาษาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาภาษา และแกไขปญหาทางภาษาของเด็ก 

   
1082102 การใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม     3(2-2) 
  Provision of  Early Intervention Services 

ความหมาย  ความสําคัญ  ปญหาและความตองการเฉพาะของเด็กท่ีมีความ
ตองการพิเศษแตละประเภท   กระบวนการใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม หลัก
และวิธีการพัฒนาเด็กที่มีความตองการพิเศษการใหการปรึกษาและทํางานรวมกับพอ
แมและครอบครัว บทบาทของครอบครัว องคกร และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 
1082103 ดนตรี ศิลปะ พลศึกษา และนันทนาการสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 2(1-2) 
  Music, Art, Physical Education and Recreational Activities for Children 
  with Special Needs 

ขอบขายของพลศึกษา และนันทนาการสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
หลักการและแนวทางในการจัด ปรับและดัดแปลงกิจกรรม ดนตรี ศิลป  เกม กีฬา 
และนันทนาการ เคร่ืองเลนอุปกรณ สถานท่ีท่ีเหมาะสม เพื่อเสริมสรางพัฒนาการ
ของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  ฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรม 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1082104 จิตวิทยาเด็กพิเศษ       2(2-0) 
  Psychological Aspects of Exceptional Children 

 ลักษณะทางจิตวิทยาของเด็กพิเศษแตละประเภทลักษณะความบกพรองท่ีมี
ผลตอการพัฒนาดานจิตใจของเด็กพิเศษแตละประเภท   และบุคคลในครอบครัวการ
ปรับตัวท่ีดีของเด็กพิเศษทางดานจิตใจ สังคมและอาชีพ 

 
1082201 โสตสัมผัสวิทยา        3(3-0) 
  Audiology 

 ธรรมชาติ  และทฤษฎีของเสียง  กายวิภาค  และหนาท่ีของหู กระบวนการ
ในการไดยินเสียง ความบกพรองทางการไดยิน การวัด และการจัดระดับการไดยิน 
การอานแบบบนัทึกระดับการไดยิน   การฟนฟูสมรรถภาพทางการไดยิน 
 

1082202 การส่ือความหมายสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน  2(2-0) 
  Communication for Children with Hearing Impairments 

ความหมาย    ลักษณะ  และความจําเปนของการส่ือความหมายสําหรับเด็กท่ี
มีความบกพรองทางการไดยิน วิธีการส่ือความหมาย  การฟง การพูด การอานริม
ฝปาก การใชทาแนะคําพูด ภาษาทาทาง ภาษามือ  การสะกดนิ้วมือ และการส่ือ
ความหมายระบบรวม 
 

1082203 ความรูเก่ียวกับความบกพรองทางการเห็น     3(3-0) 
  Introduction  to  Visual  Impairments 

โครงสรางและหนาท่ีของตา  สาเหตุ   และการปองกันความบกพรอง คํ า
จํากัดความ     ความบกพรองท่ีมีผลตอการดํารงชีวิตและการศึกษา   การตรวจวัดการ
เห็นกิจกรรมสงเสริมการเห็นสําหรับเด็กท่ีเห็นเลือนลาง 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1082204 ทักษะการทําความคุนเคยกับสภาพแวดลอม  และการเคล่ือนไหวของเด็กท่ีมี  3(3-0) 

ความบกพรองทางการเห็น 
Orientation and Mobility for Children with  Visual Impairments 

ความหมาย  ปรัชญา   การพัฒนาทักษะกลามเนื้อ  ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ 
ตนเอง    และการใชประสาทสัมผัส  หลักและวิธีการสอนทักษะการสํารวจและรับรู 
ส่ิงแวดลอม การใชอุปกรณชวย        การฝกปฏิบัติการทําความคุนเคยกับ
สภาพแวดลอมและการเคล่ือนไหวไดดวยตนเอง 

 
1082205 ความรูเก่ียวกับภาวะความบกพรองทางสติปญญา     3(3-0) 
  Introduction to Children with Mental Retardation 

ความหมาย   สาเหตุ  ประเภท   ลักษณะของเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
สติปญญา  การสังเกต    การคัดแยกเด็ก   การดูแลชวยเหลือเด็ก  การจัดการศึกษา
และการใหบริการ 
 

1082206       ความรูเก่ียวกับความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ                  3(3-0) 
                          Introduction to Children with Physical  and Health  Impairments 

                ความหมาย      สาเหตุ     ประเภท    ลักษณะของเด็กท่ีมีความบกพรองทาง 
รางกายและสุขภาพ     ขอจํากัดและอุปสรรคท่ีมีผลตอการเรียนการสอนแนวทางใน
การชวยเหลือ 

 
1082207 สภาพแวดลอมและทักษะการดํารงชีวิตสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรอง   3(2-2) 
  ทางรางกายและสุขภาพ 

Accessibility and Life Skills for Children with Physical and Health 
Impairments 

หลักการจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม  ศึกษาและสํารวจสภาพแวดลอมท่ี
เปนอุปสรรคตอการศึกษา    การดํารงชีวิต   การสอนทักษะ   และฝกปฏิบัติการใช
เคร่ืองมือในการทํากิจวัตรประจําวัน  การทรงตัว  การเคลื่อนไหว ทักษะการ
ดํารงชีวิต 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1082208 ความรูเก่ียวกับความบกพรองทางการพูดและภาษา     3(3-0) 
  Introduction to Speech and Language Disorders 

โครงสราง   หนา ท่ีของอวัยวะที่ เกี่ ยวของกับการพูด      กลไกและ
กระบวนการการพูด ความหมาย ลักษณะ ประเภท ปญหา และสาเหตุของความ
บกพรองทางการพูดและภาษา  ผลกระทบท่ีมีตอเด็ก 

 
1082209 พัฒนาการทางการพูดและภาษาของเด็กท่ีมีความบกพรองทางการพูด 3(3-0)     

และภาษา        
Speech and Language Development in Children with Speech  
and Language Disorders         

พัฒนาการ องคประกอบท่ีมีผลตอการเรียนพูดและภาษาของเดก็ท่ีมีความ 
บกพรองทางการพูดและภาษา  เปรียบเทียบพัฒนาการทางการพูดและภาษากับเด็ก
ปกติ บทบาทของครอบครัว  และโรงเรียนในการสงเสริมพัฒนาการทางภาษา   การ
สังเกต  การประเมินผล และการสงตอ  
 

1082210 ความรูเก่ียวกับปญหาทางการเรียนรู     3(3-0) 
  Introduction to Learning Disabilities 

ความหมาย  ความเปนมา  ลักษณะ  สาเหตุ  ระดับของปญหาทางการเรียนรู
กระบวนการคัดแยก การใหความชวยเหลือในดานการเรียนการสอน   และบริการ
ทางการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 
1082211 ความรูเก่ียวกับปญหาทางพฤติกรรมและอารมณ    3(3-0) 
  Introduction to Behavioral and Emotionnal Disorders 

ความหมาย   สาเหตุ   ประเภท  ลักษณะปญหาพฤติกรรมและอารมณ  การ
จัดการศึกษา      กระบวนการชวยเหลือ       บทบาทของครูในการทํางานรวมกับ
ผูปกครอง   และผูเกี่ยวของ 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1082212 การจัดสภาพแวดลอมเพื่อการพัฒนาเด็กท่ีมีปญหาทางพฤติกรรม  2(2-0) 

และอารมณ 
  Educational and Environmental Settings for Children with Behavioral and 
  Emotional Disorders 

 การจัดสภาพแวดลอมและช้ันเรียนท่ีเหมาะสมสําหรับการเรียนรู และการ
ปรับตัวในชีวิตประจําวัน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การประเมินพฤติกรรม
ตนเองของครู  และประเมินสภาพแวดลอมท่ีมีผลตอพฤติกรรมเด็ก 

 
1082301 การสอนภาษาสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน   2(2-0) 
  Teaching Language to Children with Hearing Impairments 

ความหมายและความสําคัญของภาษา   พัฒนาการและปญหาทางภาษาของ
เด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน  บทบาทของครอบครัวและโรงเรียนในการสอน
และสงเสริมพัฒนาการทางภาษา หลักและวิธีการสอน การฝกปฏิบัติการสอนภาษา
สําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ในระดับช้ันตาง ๆ  

 
1082302 การจัดหลักสูตรสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา   3(3-0) 
  Curriculum Development for Children with Mental Retardation 

หลักการและโครงสรางของหลักสูตรโดยท่ัวไป  แนวทางการพัฒนา
หลักสูตรสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา    ลักษณะและวิธีการจัด และ
ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม   เพื่อใหเกิดทักษะทางวิชาการ  และ
ทักษะในการดํารงชีวิตประจําวัน  (functional skills)     ตามระดับพัฒนาการ   และ
ความสามารถเฉพาะบุคคล 
 

1082303 การชวยเหลือเฉพาะดานสําหรับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู               2(2-0) 
  Specific Interventions for Children with Learning Disabilities 

กระบวนการเรียนรู  ปจจัยชวยสงเสริม  ปญหาและขอจํากัด ในการเรียนรู
วิธีการฝกทักษะการคิดและกลวิธีการเรียน วิธีการชวยเหลือเพ่ือสงเสริมวุฒิภาวะทาง
สังคมและพัฒนาการดานอ่ืน ๆ  
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1083201 การจัดการพฤติกรรมเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ    3(3-0) 
  Behavior Management for Children with Special Needs 

เปาหมายของการจัดการพฤติกรรม ลักษณะของพฤติกรรมท่ีเปนปญหาครู
และปจจัยอ่ืนท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมท่ีเปนปญหา   วิธีการจัดการพฤติกรรมเพ่ือ
ปองกันพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคและสงเสริมพฤติกรรมท่ีพึงประสงค   การนํา
ทฤษฎีการเรียนรู   และหลักการจัดการพฤติกรรมมาใชในการเรียนการสอนเด็กท่ีมี
ความตองการพิเศษ  จรรยาบรรณของการจัดการพฤติกรรม 

 
1083301 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กท่ีมีปญหาทางพฤติกรรมและอารมณ  3(2-2) 
  Activities to Promote Appropriate Development in Children with Behavioral 
  and  Emotional Disorders 

ความหมาย    จุดประสงคของการจัดกิจกรรม   หลักการจัดกิจกรรม    การ
เลือกใชกิจกรรมใหสอดคลองกับปญหา    และความตองการเฉพาะของเด็กท่ีมี
ปญหาทางพฤติกรรม 
 

1083302 เทคนิคการสอนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ     2(2-0) 
  Methods of Teaching Children with Special Needs 

หลักและวิธีสอนสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ     การจัดทําโปรแกรม
การศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP)    การใชส่ือและเทคโนโลยีในการสอนเด็กท่ีมีความ
ตองการพิเศษ 

 
1083303 เทคนิคการสอนวิชาพ้ืนฐานสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 2(2-0) 
  Methods of Teaching Basic Subjects to Children with Hearing Impairments 

หลักและวิธีการสอนท่ัวไปสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน  
หลักสูตร    เนื้อหา   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร  ภาษาไทย  
กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต   วิทยาศาสตรและสังคมศึกษา  การใชเทคนิคการ
สอนท่ีเหมาะสม การฝกปฏิบัติทดลองสอนบทเรียนในวิชาพื้นฐาน 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1083304 การสอนทักษะการดํารงชีวิตสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางการเห็น 2(1-2) 
  Life Skills for Children with Visual Impairments 

ทักษะการดํารงชีวิตของเด็กท่ีมีความบกพรองทางการเห็น    การสอนทักษะ
ท่ีใชในชีวิตประจําวัน และการดํารงชีวิตในชุมชน  การพัฒนาบุคลิกภาพ  ฝก
ปฏิบัติการใชเคร่ืองมือเคร่ืองใชในชีวิตประจําวัน 

 
1083305 การอาน เขียน และพิมพอักษรเบรลลไทย     2(1-2) 
  Thai Braille 

ประวัติความเปนมาของอักษรเบรลลไทย การใชอักษรเบรลลเปนเครื่องมือ
ส่ือความหมายในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ดนตรี  
และธรรมชาติศึกษา      รูปแบบการอาน     การเขียนและการพิมพอักษรเบรลลไทย 
รูปแบบหนังสือเบรลลไทยมาตรฐาน  การใชเคร่ืองเขียน  และเคร่ืองพิมพดีดเบรลล  
การฝกปฏิบัติอาน  เขียน  พิมพหนังสือเบรลลไทย 

 
1083306 การอาน เขียน และพิมพอักษรเบรลลอังกฤษ    2(1-2) 
  English Braille 

ประวัติความเปนมาของอักษรเบรลลอังกฤษ  การใชอักษรเบรลลเปน
เคร่ืองมือในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ   ดนตรี  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร  รูปแบบการอาน   การเขียน   และการพิมพอักษรเบรลลอังกฤษ 
รูปแบบหนังสือเบรลลอังกฤษมาตรฐาน   การใชเคร่ืองเขียน   และเครื่องพิมพดีด
เบรลล     การฝกปฏิบัติอาน เขียน พิมพ หนังสือเบรลลอังกฤษ 

 
1083307 เทคนิคการสอนกลุมวิชาทักษะสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางการเห็น 2(2-0) 
  Teaching Basic Subjects to Children with  Visual Impairments 

การเตรียมทักษะการอาน    เขียนอักษรเบรลล      การสอนวิชาคณิตศาสตร
และวิชาภาษาไทย  การผลิตและการใชส่ือในการเรียนการสอน 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1083308 การเสริมสรางทักษะทางการส่ือความหมาย และทางสังคมสําหรับเด็กท่ีมี 2(2-0) 

ความบกพรองทางสติปญญา 
Development of Communication and Social Skills for Children with Mental 
Retardation 

ปญหา  ความสําคัญ  พัฒนาการในการส่ือความหมาย  การสังเกตพฤติกรรม
การส่ือความหมาย   และพฤติกรรมทางสังคมของเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
สติปญญา  วิธีการเสริมสรางทักษะการส่ือความหมาย และทักษะทางสังคม 

 
1083309 เทคนิคการสอนอาน และเลขคณิตสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรอง  3(3-0) 

ทางสติปญญา         
   Teaching Reading and Mathematics to Children with Mental Ratardation 

ข้ันตอนของพัฒนาการไปสูการอานและเรียนรูเลขคณิต  เทคนิคและวิธีการ
สอนอาน  การสอนเลขคณิตสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา  การฝก
ปฏิบัติการสอน สรางส่ือทักษะการอาน   และทักษะเลขคณิตเพ่ือมุงเนนทักษะใน
การดํารงชีวิตประจําวัน 
 

1083310 การปรับหลักสูตรและการประเมินผลสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรอง  2(2-0) 
ทางรางกายและสุขภาพ        

  Curriculum Adaptation and Evaluation for Children with Physical and 
Health 
  Impairments 

หลักการและจุดมุงหมายในการปรับหลักสูตร  ศึกษาและปรับหลักสูตรปกติ
เพื่อใชสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ การประเมินผล 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                   น(ท-ป) 
 
1083311 เทคนิคการสอนภาษาและส่ือความหมายสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรอง  3(3-0) 
  ทางรางกายและสุขภาพ            

Teaching Language and Communication Skills to Children with Physical 
and Health Impairments 

ทักษะทางภาษา     ความหมาย ความสําคัญของภาษา   การส่ือความหมาย
เพื่อการดํารงชีวิต    การเรียนการสอน  หลักและวิธีการสอน ส่ืออุปกรณ เคร่ืองชวย
พิเศษสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองรุนแรง   บทบาทของครอบครัวและโรงเรียนใน
การสอน  การสงเสริมการใชภาษาและการส่ือความหมาย 
 

1083312 การสอนวิธีการส่ือความหมายสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางการพูด 3(3-0) 
และภาษา  

   Teaching Communication Skills to Children with Speech and Language  
   Disorders 

ความหมาย  ความจําเปนในการสอนการส่ือความหมาย  ลักษณะและ
ประเภท  หลักและวิธีการ  การใชอุปกรณพิเศษและใชสัญลักษณแทนการพูด  
เทคนิควิธีการชวยเหลือ 
 

1083313 เทคนิคการสอนพูด และภาษาสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางการพูด 3(2-2) 
และภาษา   

   Teaching Speech and Language to Children with Speech and Language  
   Disorders 

ความรูเกี่ยวกับหนวยเสียงและหนวยคํา หลักและวิธีการสอนพูดและภาษา
การประเมิน  การวางแผน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การใชส่ือ  อุปกรณ
และเคร่ืองมือในการสอน  การประเมินความกาวหนา 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1083314 เทคนิคการสอนกลุมวิชาทักษะสําหรับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู  3(3-0) 
   Teaching Language and Mathematics to Children with Learning Disabilities 

องคประกอบท่ีจําเปนและปจจัยสําคัญในการเรียนรูภาษา การอานเลขคณิต
อุปสรรคในการเรียนรู      เทคนิคและวิธีการสอน          กิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะ
ดานภาษา  การอานและ       เลขคณิต 

 
1083315 การสอนทักษะทางสังคม และการส่ือความหมายสําหรับเด็กท่ีมีปญหาทาง 3(3-0) 
   พฤติกรรมและอารมณ 
   Teaching Social and Communication Skills to Children with Behavioral and  
   Emotional Disorders 

ความหมาย  ความสําคัญ    การจัดกิจกรรมการสอนเพ่ือเสริมสรางความ
เขาใจตนเองและผูอ่ืน การจัดกิจกรรมการส่ือความหมายสําหรับเด็กท่ีมีปญหาทาง
พฤติกรรม 
 

1083316 เทคนิคการสอนกลุมวิชาทักษะสําหรับเด็กท่ีมีปญหาทางพฤติกรรมและ 3(3-0) 
อารมณ 3  
Teaching Language and Mathematics  to Children with Behavioral and 
Emotional    Disorders 

    หลักและวิธีสอนวิชาทักษะท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กท่ีมีปญหาทางพฤติกรรม 
 
1083317 พฤติกรรมการสอนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ    3(2-2) 
   Teaching Skills for Teachers of Children with Special Needs 

หลักและวิธีการสอนเฉพาะสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  การปรับ
หลักสูตร  กิจกรรมการเรียนการสอน การใชส่ือ  การจัดช้ันเรียน ฝกปฏิบัติการเขียน
โปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการสอนเฉพาะบุคคล การประเมินผลฝก
ปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1083318 ภาษามือ 2        2(1-2) 
   Sign Language 2 

ไวยากรณภาษามือไทย หลักและวิธีการสอนภาษามือ  ฝกปฏิบัติ การส่ือสาร
ดวยภาษามือในการเรียนการสอน 

 
1083401 การฝกฟง  ฝกพูด และแกไขการพูดสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทาง               
3(2-2) 

การไดยิน 
Speech and Auditory Training for Children with Hearing Impairments 

ความหมาย   องคประกอบของการฟงและการพูด  อวัยวะท่ีเกี่ยวของการ
สังเกต  การประเมินความผิดปกติทางการพูด หลัก  วิธีการและฝกปฏิบัติการฝกฟง  
ฝกพูดและแกไขการพูด  
 

1083402 การเตรียมอาชีพและการดํารงชีวิตในชุมชนสําหรับบุคคลท่ีมีความบกพรอง 3(2-2) 
   ทางสติปญญา 
   Preparation for Work and Independent Living for Persons with Mental  

Retardation 
ทักษะและการฝกนิสัยท่ีจําเปนสําหรับการนําไปสูอาชีพ  ข้ันตอนในการจัด

ประสบการณฝกงานอาชีพ   ปญหาอุปสรรคของการเขาทํางาน  ผลของการมีงานทํา 
การดํารงชีวิตในชุมชนของบุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญา การเดินทาง 
รูปแบบการพักอาศัย เพศศึกษา  การมีครอบครัว  การดูแลตนเอง  การปองกัน
อันตราย  การฝกปฏิบัติวิเคราะหงาน  และคุณภาพของการดํารงชีวิตในชุมชน 

 
1083403 การฟนฟูสมรรถภาพสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ 2(2-0) 
  Rehabilitation Services for Children with Physical and Health Impairments 

หลักการและวิธีการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย  การศึกษา  การอาชีพ
และการสังคม   บทบาท     หนาท่ีและความรวมมือระหวางพอแม  และครอบครัว
กับบุคลากร ในการฟนฟูสมรรถภาพเด็กท่ีมีความบกพรองในชุมชน 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1083404 การปฏิบัติงานกับครอบครัวและบุคลากรท่ีเก่ียวของกับเด็กท่ีมี            2(1-2) 
  ความบกพรองทางการพูดและภาษา 
  Collaboration between Professionals and Families of Children with Speech 
  and Language Disorders 

 ปญหาและผลกระทบตอพอแมและครอบครัวของเด็กท่ีมีความบกพรอง
ทางการพูดและภาษา  การสรางความรวมมือ  การใหการปรึกษา   การแนะแนว   
การประสานงาน  การจัดโปรแกรมท่ีบาน และฝกปฏิบัติเพื่อพัฒนาเด็กรวมกับพอแม  
ครอบครัวและผูเกี่ยวของ 
 

1083405 การปฏิบัติงานกับครอบครัวและบุคลากรท่ีเก่ียวของกับเด็กท่ีมีปญหาทาง 2(1-2) 
  การเรียนรู 
  Collaboration between Professionals and Families of Children with Learning 
  Disabilites 

      ปญหาและผลกระทบตอพอแมและครอบครัวของเด็กท่ีมีปญหาทางการ
เรียนรู    การสรางความรวมมือ    การใหการปรึกษา   การแนะแนว     การ
ประสานงานการจัดโปรแกรมท่ีบาน  และฝกปฏิบัติเพื่อพัฒนาเด็กรวมกับพอแม   
ครอบครัวและผูเกี่ยวของ 

 
1083406 การฟนฟูสมรรถภาพในชุมชนสําหรับบุคคลพิการ    2(1-2) 
  Community Based Rehabilitation for Persons with Special Needs 

ความหมาย  ความสําคัญ  หลักการฟนฟูสมรรถภาพในชุมชนสําหรับบุคคล
พิการ  กฎหมายและแผนพัฒนาเกี่ยวกับบุคคลพิการ   ฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรม 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1083501  ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรอง  2(1-2) 

ทางการไดยิน        
  Materials and Technology for Children with Hearing Impairments 

ความหมาย   บทบาท  ความสําคัญของส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน  ประเภท  การใช  การจัดหา  และ
บํารุงรักษาส่ือ  อุปกรณ  เคร่ืองชวยและเทคโนโลยี   การฝกปฏิบัติการใชส่ือและ
เทคโนโลยี 

 
1083502 ส่ือและอุปกรณพิเศษสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางการเห็น  2(1-2) 
  Materials and Assistive Technology for Children with Visual Impairments 

ส่ือการเรียนการสอน ส่ือท่ีใชดํารงชีวิต การผลิต จัดหา ดัดแปลงส่ือ การใช  
การเก็บ   การบํารุงรักษา ฝกปฏิบัติการใชส่ือและอุปกรณพิเศษ 

 
1083503 กิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรอง  2(1-2) 

ทางสติปญญา  
  Activities and Materials for Teaching Children with Mental Retardation 

ความหมาย ความสําคัญ  การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทาง
สติปญญา    วัสดุ   อุปกรณพิเศษท่ีใชในการเสริมสรางทักษะและพัฒนาการ  การ
ดัดแปลง   การผลิต   การฝก   การจัดระบบ  และการประเมินผลการใช 

   
1083504 ส่ือและเทคโนโลยีสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ 3(2-2) 
  Adaptive Devices and Assistive Technology for Children with Physical  

and  Health Impairments 
ความสําคัญของส่ือ  เคร่ืองมือ      เคร่ืองชวยสําหรับปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ 

ในการเรียนการสอนและการดํารงชีวิตของเด็กท่ีบกพรองทางรางกายและสุขภาพ
การดัดแปลง  การจัดหา  การผลิต  การฝกใช  และการเก็บบํารุงรักษา 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1083505 ส่ือและเทคโนโลยีสําหรับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู   3(3-0) 
  Materials and Assistive Technology for Children with Learning Disabilities 

ความหมาย  ประโยชน  ประเภทของส่ือ และเทคโนโลยีท่ีสงเสริมการเรียน
ของเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู การเลือกการจัดหาการใชส่ือและเทคโนโลยีในการ
เรียนการสอน 

 
1083601 การศึกษาแบบเรียนรวม       3(3-0) 
  Inclusive Education 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม ลักษณะ และประเภทเด็กมี
ความตองการพิเศษ    การปรับเปล่ียนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  เทคนิค
การสอน  การจัดการพฤติกรรมและบริการสนับสนุน 

 
1083701 การตรวจสอบเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ     2(2-0) 
  Assessment of Children with Special Needs 

ความหมาย ความสําคัญ หลักการ และกระบวนการตรวจสอบ วิธีการ
ตรวจสอบ  การวางแผนจัดรวบรวมขอมูล  การประเมิน  และประมวลขอมูลเพื่อ
เสนอรายงานเด็กเฉพาะกรณี    การเสนอแนวทางการใหบริการ   และการจัด
โปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 
1083702 การศึกษาและวิเคราะหปญหาทางการเรียนรู    3(2-2) 
  Evaluation and Analysis of  Learning Disabilities  

การศึกษาปญหาทางการเรียนรู  การเก็บรวบรวมขอมูล  วิเคราะห  สรุปผล 
วางแผนแกไขปญหา 

 
1083703 การศึกษาและวิเคราะหปญหาพฤติกรรมและอารมณ   2(1-2) 
  Evaluation and Analysis of Behavioral and Emotional Problems 

การศึกษาพฤติกรรมท่ีเปนปญหา การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห 
สรุปผล วางแผนแกไขปญหา  
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1083704 เทคนิคการใหบริการ และประเมินความตองการของบุคคลพิการในชุมชน 3(2-2) 
  Services Delivery for Persons with Disabilities in the Community 

ความตองการของบุคคลพิการและครอบครัว  หลักการประเมินความ
ตองการการเก็บขอมูล   วิธีการวิเคราะหและสรุปผล  เทคนิคการใหบริการ  ฝก
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาบุคคลพิการรวมกับพอแม  ครอบครัว  บุคลากรท่ีเกี่ยวของ  และ
อาสาสมัครในชุมชน 

 
1083801 การทดลองสอนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ       1(60) 
  Practicum in Teaching Children with Special Needs 
   การฝกเตรียมการสอน  และทดลองสอนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
 
1083901 โครงการพัฒนาการพูดและภาษาสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทาง  2(1-2) 

การพูดและภาษา 
  Speech and Language Programs for Children with Speech and Language  
  Disorders 

 กระบวนการใหการชวยเหลือเด็กท่ีมีความบกพรองทางการพูดและภาษาวิธี
การศึกษาขอมูล  สังเกตพฤติกรรมทางการพูดและภาษา วิเคราะหปญหา  วางแผน
และจัดทําโครงการแกไขปญหา  จัดโปรแกรม และฝกปฏิบัติการแกไขความผิดปกติ
ทางการพูด 
 

1084601 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมและบริการสนับสนุน   3(3-0) 
  Promoting Inclusive Education and Provision of Support 

ความเปนมา  พัฒนาการ  ความหมาย    ประเภท  และการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม     เด็กท่ีมีความตองการพิเศษในช้ันเรียนรวม     บุคลากรและบทบาท
หนาท่ี      ทักษะสําหรับครูสอนเด็กเรียนรวมและครูสอนเสริม     การใหบริการ
จัดหาส่ือ  วัสดุ  อุปกรณการเรียนการสอนใหกับเด็กเรียนรวม 
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รหัส                                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 
 
1084701 ฝกปฏิบัติการตรวจสอบเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ    1(0-3) 

Practicum in Assessment of Children with Special Needs 
ฝกปฏิบัติการตรวจสอบเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ฝกใชแบบทดสอบอรูป

นัย แบบประเมินทักษะ  แบบฟอรมท่ีใชรวบรวมขอมูล การสังเกตและวิธีการอื่นใน
การรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวกับเด็ก  นําเสนอรายงานการศึกษาและตรวจสอบเด็กเปน
รายกรณี  จัดทําโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล      เพื่อแกไขปญหาเด็ก 

 
1084901 สัมมนาทางการศึกษาพิเศษ      1(0-2) 
  Seminar in Special Education 

 อภิปรายกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมศึกษาความ
เคล่ือนไหว  ขาวสารและแนวโนมท่ีเกี่ยวของกับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ พิจารณา
แนงทางและเสนอแนะขอสรุปในการแกปญหารวมกันในช้ันเรียน 

 
1084902 โครงการศึกษาเอกเทศเก่ียวกับการศึกษาพิเศษ    1(0-2) 
  Independent Study in Special Education 

ใหนักศึกษาเลือกศึกษาเร่ือง หรือประเด็นท่ีตนสนใจในขอบขาย วิชา
การศึกษาพิเศษ  โดยไดรับความยินยอม คําแนะนํา และอยูภายใตการนิเทศของ
อาจารยอยางนอย 1 เร่ือง 
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