หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร 4 ป)
สาขาเทคนิคการศึกษา
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Education Program

2. ชื่อปริญญา
ชื่อภาษาไทย

:

ชื่อภาษาอังกฤษ :

ครุศาสตรบัณฑิต ( เทคโนโลยีการศึกษา )
ค.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา )
Bachelor of Education in Educational Technology
B.Ed. (Educational Technology)

3. หนวยงานรับผิดชอบ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเปนหลักสูตรผลิตครูชั้นวิชาชีพ และบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ปรีชาสามารถ (Capability) มีความรูความเขาใจในแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินชีวิตดวย
ปญญา ประกอบดวยคุณธรรม จริยธรรมแหงวิชาชีพ มีความรู ความสามารถ และทักษะ ในการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีสติปญญา มีความสามารถเปนกําลังอัน
สําคัญของประเทศชาติ สามารถเผชิญปญหาหรือวิกฤติไดดวยสติปญญา รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
และสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข
4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
4.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีความรูความสามารถทางดานเทคโนโลยีการศึกษา มีความรู
ความเขาใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา สามารถนําความรูมา
ประยุกตใชในการจัดการศึกษาหรือสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการศึกษาเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
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4.2.2 เพื่อใหบัณฑิตสามารถวิเคราะหปญหาดานเทคโนโลยีการศึกษา และแกไขหรือ
พัฒนาไดดวยตนเอง
4.2.3 เพื่อ ให บัณ ฑิตมีความรู ใ นเครื่องมือ ทางดานเทคโนโลยีการศึ ก ษา สามารถ
นํามาใชในการบริหารจัดการหรือสนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาใหไดผลมากยิ่งขึ้น
4.2.4 เพื่อใหบัณฑิตมีโลกทัศนกวาง มีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพครูภายใต
จิตสํานึกที่รับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้นตอสังคมสวนรวม สามารถนําแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใชใหเกิดผลดีตอตนเอง และถาประกอบวิชาชีพครู ก็จะสามารถปลูกฝงใหผูเรียนเกิดความเขาใจ
นําไปใชในการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพตอไป
4.2.5 เพื่อผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพใหสอดคลองกับความตองการของ
ประเทศ

บัณฑิตครุศาสตรที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ดังนี้ :1. เปนคนดี มีจุดมุงหมายที่ดีในชีวิต มีความรูความเขาใจในแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
มีหลักการในการดําเนินชีวิตที่สมเหตุสมผลเขาใจและเขาถึงความดีความงามของชีวิต มีพลังมุงมั่น
ในการพัฒนาตน เพื่อการพัฒนางานใหกาวหนา มีความรักความปรารถนาดีตอทองถิ่น และชุมชน
สามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข ภายใตวิถีเศรษฐกิจแบบพอเพียง
2. เปนคนเกง มีความสามารถและทักษะในการใชภาษาไทย และภาษาตางประเทศที่
สามารถใชการได มีความใฝรู มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถในการคิด
และแกปญหา สามารถเผชิญสถานการณและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
3. เปนครูดีหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ดี มีคุณสมบัติของความเปนกัลยาณมิตรกับผูเรียน
หรือบุคคลในแวดวงทางการศึกษา เปนผูมีจริยธรรมแหงวิชาชีพ เขาใจธรรมชาติของผูเรียนรวมมือ
กับบุคคลและองคกรเพื่อการพัฒนาผูเรียนและสถาบันการศึกษา สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
4. เปนครูเกง หรือบุคลากรทางการศึกษาที่เกง มีปรีชาสามารถในการจัดการหรือสนับสนุน
ทางดานการศึกษา มีทักษะ และ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตนถนัด มีความคิดสรางสรรค และ
สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาและแกปญหาผูเรียน และหรือพัฒนางานที่เกี่ยวของทางการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

5. กําหนดการเปดสอน
ปการศึกษา 2550
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6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
6.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา จากสถานศึกษาที่กระทรวง
ศึกษาธิการรับรอง
6.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยระหวางชวงชัน้ ที่ 4 (ม.4-ม.6) ไมต่ํากวา 2.00
6.3 มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามหลักเกณฑ ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
7.1 สอบคัดเลือกโดยผานทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเปนไปตามระเบียบ
การสอบคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
7.2 วิธีอื่นๆ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปนผูกําหนด

8. ระบบการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2549 โดยใชระบบภาคการศึกษาแบบทวิภาคตอปการศึกษา ดังนี้
8.1 ภาคการศึกษาปกติ มีเวลาศึกษาประมาณภาคละ ไมนอยกวา 15 สัปดาห
8.2 การศึกษาภาคฤดูรอน มีเวลาศึกษาประมาณภาคละ ไมนอยกวา 8 สัปดาห

9. ระยะเวลาการศึกษา
จะสําเร็จการศึกษาไดไมกอน 6 ภาคการศึกษาปกติ และใชเวลาศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา

10. การลงทะเบียน
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2549

11. การวัดผล และการสําเร็จการศึกษา
11.1 ตองศึกษารายวิชาตางๆครบถวนตามที่ระบุในหลักสูตรและขอกําหนดอื่นๆ
11.2 ไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเทา
11.3 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2549

4

12. อาจารยประจําหลักสูตร
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดใหมีอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาเทคนิคการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา ดังนี้
12.1
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาเทคนิคการศึกษา (หลักสูตร 4 ป)
ชื่อ - สกุล

นายสุวิช แทนปน
นายนิพนธ ประพินพงศกร
นายสมหมาย กาญจนโชติ
วาที่ ร.ต.บัญชา สํารวยรื่น
นายนรินทร อินตาติ๊บ

ตําแหนงทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย

วุฒิการศึกษา
กศ.บ.(ชีววิทยา) ,กศ.ม.(โสตทัศนศึกษา)
ค.บ.(ศิลปศึกษา), ศษ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

กศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา), ค.ม.(โสตทัศนศึกษา)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)

12.2 อาจารยผูสอน
ที่
1

ชื่อ - สกุล

ตําแหนงทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา

นายเกษม บุญโญ
นางชญานิษฐ ศศิวิมล
นางชนมชกรณ วรอินทร

ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย

กศ.บ.(ภาษาไทย), กศ.ม.(บริหารการศึกษา)

4
5

นายชัยวัฒน สุทธิรัตน

คด.(หลักสูตรและการสอน)

นางดวงคํา ขันกสิกรรม

อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย

6

นายเตือน แพงวังทอง

อาจารย

7

นางสาวเตือนใจ เกียวซี

ผูชวยศาสตราจารย

8
9
10
11

นางสาวถนอมวงศ เชื้อธีรเสถียร อาจารย

2
3

นางถาวร พงษพานิช
นายบุญเลิศ เจิมปลั่ง
นางปราณี พันธุสวาง

อาจารย
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย

กศ.บ.(การประถมศึกษา), กศ.ม.(การประถมศึกษา)

ค.บ.(ปฐมวัย), ค.ม.(วิจัยการศึกษา), กศ.ด.(วัดผล
การศึกษา)
กศ.บ.(คณิต-วิทย), ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว)
กศ.บ.(ภาษาไทย), ค.ม.(นิเทศการศึกษาและพัฒนา
หลักสูตร)
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), อ.ม.(บรรณารักษศาสตร),
ศษ.ม.(การศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง),
Ed.D.(Educational Administration)
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) , ศศ.ม.(การสอนาษาอังกฤษ)
กศ.บ.(ฟสิกส), กศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ)
กศ.บ.(พลศึกษา), กศ.ม. (บริหารการศึกษา)
กศ.บ.(การประถมศึกษา), กศ.ม.(จิตวิทยาการ
แนะแนว)

5
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนงทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา

12
13

นายมงคล อักษรดิษฐ
นางศิริวิมล ใจงาม

อาจารย
อาจารย

กศ.บ.(พลศึกษา), กศ.ม.(การจัดการกีฬา)
ค.บ.(การอนุบาลศึกษา), กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ),
ค.ด.(อุดมศึกษา)

14
15

นางสุขนิจ กลอมจันทร
นายสุรชัย ขวัญเมือง

ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย

กศ.บ.(ภาษาไทย), กศ.ม.(บริหารการศึกษา)

16
17
18
19

นางอภิวันท ชาญวิชัย

ผูชวยศาสตราจารย

กศ.บ.(คณิตศาสตร), กศ.ม.(บริหารการศึกษา).
Cetr. in TQM.
กศ.บ.(ภาษาไทย), ค.ม. (อุดมศึกษา)

นางสาวอรอนงค อิงคะสุวณิชย

ผูชวยศาสตราจารย

กศ.บ.(ภาษาไทย), ค.ม.(นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร)

นางสาวอัญญณี สุวรรณโรจน

อาจารย
อาจารย
อาจารย

ค.บ.(ภาษาอังกฤษ), กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว)
กศ.บ.(พลศึกษา)

20
21

นายอําพล โกมะหิ
นายอดุลย วังศรีคูณ

นางกฤติกา สังขวดี
อาจารย
นางสาวดนยา วงศธนะชัย ผูชวยศาสตราจารย

22
23
24

นางนวลฉวี กุลโรจนภัทร ผูชวยศาสตราจารย
นางศิริสุภา เอมหยวก
ผูช วยศาสตราจารย

25

นายเฉลิมพร พงษภู

อาจารย

26
27
28

นางนิศา สุวรรณประเทศ
นางสาววัลภา ศศิวิมล
นายสุเมธ แสงนาทร

ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย

29
30
31

นายจํารัส สุระยศ
นางระเบียบ พิธรัตน
นายเชิดชัย โพธิ์ศรี

ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย

32

นายสมหมาย แมมณี

อาจารย

33

นางอรทัย ชัยรัตนศักดิ์

อาจารย

กศ.บ.(คณิตศาสตร), ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา),
คด.(พัฒนศึกษา)
ค.บ.(คอมพิวเตอร),กศ.บ.(แนะแนว)
กศ.บ.(ภาษาไทย), ศศ.ม.(การสอนภาษาไทย)
กศ.บ.(สังคมศึกษา), ค.ม.(พื้นฐานการศึกษา)
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร), ศศ.ม.(บรรณารักษ ศาสตร
และสารนิเทศศาสตร). Dip.in Interdisciplinary
Studies (Edith Cowan University)
น.บ.(นิติศาสตรบัณฑิต), กศ.บ.(สังคมศึกษา) ,
กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
ศศ.บ.(การสอนสังคมศึกษา), ศษ.ม.(ประชากรศึกษา)
กศ.บ.(ภาษาไทย), ศศ.ม.(การสอนภาษาไทย)
พ.ม.,กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), M.A.(วรรณคดีอังกฤษ).
Cert.in English Tenking, Cert.in
American List Dip. (Higher Ed.) ค.ด.(อุดมศึกษา)
วท.บ.(ศึกษาศาสตร)
กศ.บ.(คณิตศาสตร),วท.ม.(การสอนคณิตศาสตร)
วท.บ.(วิทยาศาสตร), วท.ม.(วิทยาศาสตรสภาวะ
แวดลอม).Ph.D (Microbiology, Mycology)
ค.บ.(คอมพิวเตอร), วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ.(วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร),
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

6
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนงทางวิชาการ

34

นางสาวรุงเพชร แข็งแรง

อาจารย

35

นายกฤษฎา ฉิมเล็ก

อาจารย

วุฒิการศึกษา
วท.บ.(ชีววิทยา),วท.ม.(ชีววิทยาสภาพแวดลอม),
Ph.D.(Environmental. Microbiology)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร), วท.ม.(วิทยาการ
คอมพิวเตอรและสารสนเทศ)

13. จํานวนนักศึกษา
แผนการรับนักศึกษาในชวงเวลาระหวางปการศึกษา 2549 -2555 มีดังนี้

วิชาเอก
วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
รวม

2549
-

ปการศึกษา / จํานวนนักศึกษา
2550
2551
2552
2553
30
30

-

30
30

-

14. สถานที่และอุปกรณการสอน
14.1 สถานที่
หองสํานักงานคณบดี
หองพักคณบดีและรองคณบดี
หองพักอาจารย
หองสํานักงานศูนยพัฒนาครู
หองเรียนปกติ
หองบรรยายรวมขนาดเล็ก (จุ 220 คน - หองนนทรี)
หองบรรยาย ประชุมสัมมนา/ปฏิบัติการขนาดเล็ก
(จุ 60 คน- หองศูนยศึกษาพัฒนาครู)
หองบรรยายขนาดเล็ก (จุ 40 คน - หอง 231)
หองปฏิบัติการสอน
หองปฏิบัติการหลักสูตร
หองปฏิบัติการคณิตศาสตร
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
หองปฏิบัติการการศึกษาปฐมวัย
หองปฏิบัตกิ ารถายภาพ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
7
1
24
1

หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
4
1
1
1
3
1

หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง

หมายเหตุ
ปที่ไมเปดรับวิชาเอก
อาจมีการเปดสอน
วิชาโท

7
หองบรรยายและปฏิบัติการเทคโนโลยีการศึกษา
หองสมุดคณะครุศาสตร
สนามกีฬามาตรฐาน
โรงยิมเนเซียม
สถานฝกปฏิบัติงานฝกสอน (โรงเรียนทั่วไป)
สถานฝกปฏิบัติการทางดานการศึกษาพิเศษ
สถานฝกปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษา
อาคารการศึกษาพิเศษ
อาคารเรียนโรงเรียนสาธิต

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

2
1
1
1
33
19
15
1
1

หอง
หอง
แหง
หลัง
แหง
แหง
แหง
อาคาร
อาคาร

14.2 อุปกรณสนับสนุนการนําเสนองานภายในคณะ
ลําดับ
1
2
3
4
5

รายการและลักษณะเฉพาะ
เครื่องฉายทึบแสง 3 มิติ
เครื่องฉาย LCD
เครื่องคอมพิวเตอรกระเปาหิ้ว
เครื่องเลน VCD ,DVD
เครื่องเสียง VCD ,CD

จํานวนที่
มีอยูแลว

2
3
1
3
3

จํานวนที่
เพียงพอ

3
2
2
4
3

หมายเหตุ
ติดตั้งประจําหอง AV 1 เครื่อง

15. แหลงวิทยาการและแหลงฝกงาน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีแหลงวิทยากรและแหลงฝกงาน
สําหรับการศึกษาคนควาและเพิ่มพูนประสบการณดังนี้
15.1 สํานักวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีหนังสือ ตําราเรียน
วารสาร และเครือขายอินเตอรเน็ต ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. หนังสือภาษาไทย
152,256
เลม
2. หนังสือภาษาอังกฤษ
19,377
เลม
หมายเหตุ
หนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษหมวดการศึกษา
- หนังสือทั่วไป
3,307
ชื่อเรือ่ ง
- หนังสือวิจัย
435
ชื่อเรือ่ ง
- หนังสือวิทยานิพนธ
223
ชื่อเรือ่ ง
32
ชื่อเรื่อง
- หนังสืออางอิง
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3. วารสารที่บอกรับ
3.1 วารสารภาษาไทย
3.2 วารสารภาษาอังกฤษ
4. วารสารไดเปลา
4.1 วารสารภาษาไทย
4.2 วารสารภาษาอังกฤษ
5. หนังสือพิมพภาษาไทย
6. หนังสือพิมพภาษาอังกฤษ
7. ซีดีรอม
8. เทปบันทึกเสียง
9. วีดิทัศน
10. ซีดี (เพลง)
11. วีซีดี
12. วารสารเย็บเลม
13. กฤตภาค
14. จุลสาร
15. ฐานขอมูล Electronic ที่บอกรับ

94
80
14
173
155
16
12
2
909
761
1,117
300
76
1,556
687
602
5

15.2 หองสมุดคณะครุศาสตร มีหนังสือตําราเรียน วารสารตาง ๆ ดังนี้
หนังสือภาษาไทย
000 ความรูทั่วไป
- จํานวน
105
130
100 ปรัชญาและเรื่องที่เกี่ยวของ
- จํานวน
200 ศาสนา
- จํานวน
54
300 สังคมศาสตร
- จํานวน
1,247
400 ภาษา
- จํานวน
100
500 วิทยาศาสตรบริสุทธิ์
- จํานวน
155
600 วิทยาศาสตรประยุกต
- จํานวน
332
700 ศิลปะ
- จํานวน
68
800 วรรณคดี
- จํานวน
83
900 ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรทั่วไป
- จํานวน
114

ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
แผน
ตลับ
มวน
แผน
ชื่อเรื่อง
เลม
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ฐาน

ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
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หนังสือภาษาอังกฤษ
000 Generalities
100 Philosophy & Related Disciplines
200 Religion
300 Social Sciences
400 Languages
500 Pure Science
600 Applied Science
700 The Arts
800 Literature
900 General Geography & History
สิ่งพิมพราชภัฏ
สิ่งพิมพอาจารย
หนังสือปริญญานิพนธ
หนังสือวิจัย
หนังสืออางอิง
วารสารบอกรับเปนสมาชิก
- วารสารภาษาตางประเทศ
- วารสารภาษาไทย
วารสารไดเปลา
- วารสารภาษาไทย
เครื่องคอมพิวเตอรบริการคนควาทางอินเตอรเน็ต

- จํานวน
- จํานวน
- จํานวน
- จํานวน
- จํานวน
- จํานวน
- จํานวน
- จํานวน
- จํานวน
- จํานวน
- จํานวน
- จํานวน
- จํานวน
- จํานวน
- จํานวน

33
16
1
146
8
43
67
7
35
11
27
50
395
55
61

ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง

- จํานวน
- จํานวน

1
3

ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง

- จํานวน
- จํานวน

25
6

ชื่อเรื่อง
เครื่อง

15.3 หองปฏิบัติการหลักสูตร มีเอกสารหลักสูตรตาง ๆ ดังนี้
1. หนังสือเรียนภาษาไทยระดับประถม
2. หนังสือเรียนภาษาไทยระดับมัธยม
3. หนังสือเรียนภาษาอังกฤษระดับประถม
4. หนังสือเรียนภาษาอังกฤษระดับมัธยม
5. หนังสือเรียนวิทยาศาสตรระดับมัธยม
6. หนังสือเรียนคณิตศาสตรระดับประถม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

515
412
350
110
278
110

เลม
เลม
เลม
เลม
เลม
เลม

10
7. หนังสือเรียนคณิตศาสตรระดับมัธยม
8. หนังสือเรียนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตระดับประถม
9. หนังสือเรียนกลุมสรางเสริมลักษณะนิสัยระดับประถม
10. หนังสือเรียนกลุมการงานพื้นฐานอาชีพระดับประถม
11. หนังสือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12. หนังสือการจัดสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
13. หนังสือสื่อการเรียนรู
14. หนังสือสาระการเรียนรูพ ื้นฐาน
15. หนังสือหลักสูตรตําราเกี่ยวกับการสอน
16. หนังสือตําราเอกสารอางอิง
17. หนังสือประกอบการเรียน
18. หนังสือสงเสริมการอาน
19. หนังสือเรียนสังคมศึกษา
20. หนังสือหลักสูตรระดับประถม
21. หนังสือหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

105 เลม
140 เลม
130 เลม
62 เลม
564 เลม
360 เลม
252 เลม
64 เลม
560 เลม
510 เลม
50 เลม
740 เลม
105 เลม
96 เลม
105 เลม

15.4 หองสมุดเฉพาะดานการศึกษาพิเศษ
มีหนังสือดานการศึกษาพิเศษ

จํานวน 3,236 เลม

15.5 แหลงฝกงาน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีโรงเรียนในเครือขายเปนที่
ฝกประสบการณวิชาชีพครูทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาจํานวน 33 โรงเรียน โดยอยูใน
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย มีโรงเรียนการศึกษาพิเศษและหนวยงานที่เปน
แหลงฝกเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการเกือบทุกจังหวัดในเขตภาคเหนือ และมีแหลงฝก
ปฏิบัติการวิชาชีพทางดานเทคโนโลยีการศึกษาประมาณ 15 แหง

16. งบประมาณ
คาใชจายงบประมาณ เปนไปตามที่รัฐบาลจัดสรรให ภายใตขอกําหนดเฉพาะใน
การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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17. หลักสูตร
17.1 โครงสรางของหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ป จัดตามมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คือ ไมนอยกวา 120 หนวยกิต
ประกอบดวยหมวดวิชา 4 หมวด ดังนี้
(1) หมวดศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา 32 หนวยกิต
(2) หมวดวิชาชีพครู
ไมนอยกวา 41 หนวยกิต
(3) หมวดวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา 69 หนวยกิต
วิชาเอก
วิชาโท

(4) หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 40 หนวยกิต
ไมนอยกวา 27 หนวยกิต

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
รวม
148 หนวยกิต

17.2 มาตรฐานหลักสูตร
ในหลักสูตร กําหนดใหนักศึกษามีความรู ทักษะ ประสบการณ สมรรถนะ และ
มีคุณลักษณะของความเปนครู ตามมาตรฐานที่คุรุสภากําหนด ดังนี้
17.2.1 มาตรฐานความรูวิชาชีพครู ประกอบดวย
(1) ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู
(2) การพัฒนาหลักสูตร
(3) การจัดการเรียนรู
(4) จิตวิทยาสําหรับครู
(5) การวัดและประเมินผลการศึกษา
(6) การบริหารจัดการในหองเรียน
(7) การวิจัยทางการศึกษา
(8) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
(9) ความเปนครู
17.2.2 มาตรฐานประสบการณวิชาชีพครู ประกอบดวย
(1) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน
(2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในสาขาวิชาเฉพาะ
17.2.3 สมรรถนะ ไดแก
(1) มีความสามารถในการสื่อสารดี
(2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห
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(3) มีความสามารถในการสงเสริมการเรียนรู
(4) มีความสามารถในการพัฒนาผูเรียน
(5) มีความสามารถในการบริหารจัดการเรียนรู
17.3 การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนรูทั้ง 4 กลุมรายวิชา จัดโดยมุงเนนผลลัพธการเรียนรูเปนสําคัญ ดังนี้
17.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึงวิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง
มีโลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติของตนเอง ผูอื่นและสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมี
เหตุผล ใชภาษาในการสื่อสารความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมทั้ง
ของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต และดํารงตนอยูในสังคม
ไดเปนอยางดี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบดวยเนื้อหาสาระของ 5 กลุมวิชา ไดแก กลุมวิชาภาษา กลุม
วิชามนุษยศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกลุมวิชา
สรางเสริมลักษณะนิสัย โดยตองจัดบูรณาการเนื้อหาสาระเขาดวยกัน เพื่อใหเห็นการเชื่อมโยงขององค
ความรูและการใชประโยชน
วัตถุประสงคทั่วไป
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรอบรูกวางขวาง และมีโลกทัศนที่กวางไกล
2. เพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจธรรมชาติของตนเอง ผูอื่นและสังคม
3. เพื่อใหผูเรียนเปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผล ใชภาษาในการติดตอสื่อสาร
ความหมายไดดี
4. เพื่อใหผูเรียนมีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมไทย และ
ของประชาคมนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกําหนดใหเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
32 หนวยกิต ดังนี้
ก. รายวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จํานวน 23 หนวยกิต จัดเปน 5 กลุมไดแก
1) กลุมวิชาภาษา
ใหเรียน 6 หนวยกิต
รหัสภาษาอังกฤษ รหัสภาษาไทย
ชื่อวิชา
หนวยกิต
GETH 111
ศท.ภท. 111
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
GEEN 112
ศท.ภอ. 112
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2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสภาษาอังกฤษ รหัสภาษาไทย
GEPS 121
ศท.จว. 121
GEAE 122
ศท.สท.122

ใหเรียน 6 หนวยกิต
ชื่อวิชา
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
สุนทรียศาสตรของชีวิต

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสภาษาอังกฤษ รหัสภาษาไทย
GESO 131
ศท.สว. 131

ใหเรียน 3 หนวยกิต
ชื่อวิชา
มนุษยกับสังคม

หนวยกิต
3 (3-0-6)

4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ใหเรียน 6 หนวยกิต
รหัสภาษาอังกฤษ รหัสภาษาไทย
ชื่อวิชา
GESC 141
ศท.วท. 141
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ
GEMA 142
ศท.คณ. 142
การคิดและการตัดสินใจ

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

5) กลุมวิชาสรางเสริมลักษณะนิสัย ใหเรียน 2 หนวยกิต จากรายวิชาที่กําหนดใหตอ ไปนี้
รหัสภาษาอังกฤษ รหัสภาษาไทย
ชื่อวิชา
หนวยกิต
GEPE 151
ศท.พล. 151
กายบริหาร
1 (0-2-1)
GEPE 152
ศท.พล. 152
กิจกรรมเขาจังหวะ
1 (0-2-1)
GEPE 153
ศท.พล. 153
กีฬาประเภทบุคคล
1 (0-2-1)
GEPE 154
ศท.พล.154
กีฬาประเภททีม
1 (0-2-1)
ข. รายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
1) กลุมวิชาภาษา
รหัสภาษาอังกฤษ รหัสภาษาไทย
ชื่อวิชา
หนวยกิต
GEEN 113
ศท.ภอ. 113
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู
3 (3-0-6)
GEEN 114
ศท.ภอ. 114
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3 (3-0-6)
GEFR 115
ศท.ภฝ. 115
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
GECN 116 ศท.ภจ. 116
ภาษาจีนเพื่อการสือ่ สาร
3 (3-0-6)
GEJP 117
ศท.ภญ. 117
ภาษาญี่ปุนเพือ่ การสือ่ สาร
3 (3-0-6)
2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสภาษาอังกฤษ รหัสภาษาไทย
GEMU 123
ศท.ดน. 123
GEAR 124
ศท.ศป. 124
GEAD 125
ศท.นฏ. 125

ชื่อวิชา
ดนตรีนิยม
ศิลปะในชีวติ ประจําวัน
สุนทรียะทางนาฏศิลป

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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GEPY 126
GELI 127

ศท.ปช. 126
ศท.บร. 127

3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสภาษาอังกฤษ รหัสภาษาไทย
GELW 132
ศท.นศ. 132
GESO 133
ศท.สว. 133
GESO 134
ศท.สว. 134
GEEC 135
ศท.ศศ 135
GECA 136
ศท.ศก. 136
GEEC 137
ศท.ศศ. 137

ความจริงของชีวิต
สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

ชื่อวิชา
กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต
วิถีไทย
วิถีโลก
เศรษฐศาสตรในชีวติ ประจําวัน
ภูมิปญ
 ญาศิลปหัตถกรรมไทย
เศรษฐกิจพอเพียง

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

4) กลุมวิชาคณิตศาสตรวทิ ยาศาสตร
รหัสภาษาอังกฤษ รหัสภาษาไทย
ชื่อวิชา
GEST 143
ศท.สถ. 143 สถิติในชีวิตประจําวัน
GEES 144
ศท.วล. 144 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
GEHE 145
ศท.วส. 145 สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน
GECO 146
ศท.คพ. 146 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

5) กลุมวิชาสรางเสริมลักษณะนิสัย
รหัสภาษาอังกฤษ รหัสภาษาไทย
ชื่อวิชา
GECS 155
ศท.กส. 155
งานชางในชีวิตประจําวัน
GEAG 156 ศท.กษ. 156
เกษตรในชีวิตประจําวัน
GEHO 157 ศท.คศ. 157
คหกรรมในชีวิตประจําวัน

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

17.3.2 หมวดวิชาชีพครู (Professional Courses)
หมวดวิชาชีพครู เปนหมวดวิชาที่มุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหเปน ครูดี มีความรูและ
ความเขา ใจเกี่ย วกับวิ ชาชี พครู มี จิ ตสํานึกของความเปนครู มีจ ริ ยธรรมและคุ ณธรรมในวิ ชาชี พครู
มีความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการพัฒนาหลักสูตร การสงเสริมและการบริหาร
จัดการเรียนรู มีความสามารถที่จะปองกัน แกไขปญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนรู รูจักธรรมชาติของ
ผูเรียน ทั้งผูเรียนปกติและผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ การใชนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู รวมทั้งการ
เชื่อมโยงเครือขายเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู
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รายวิชาในหมวดวิชาชีพครู ประกอบดวย รายวิชาการศึกษา (Education) และ รายวิชา
ฝกประสบการณวิชาชีพครู (Professional Training) ดังนี้
ก. รายวิชาการศึกษา (Education) จํานวนไมนอยกวา 33 หนวยกิต ไดแก
1) วิชาบังคับ จํานวน 27 หนวยกิต
รหัสภาษาอังกฤษ รหัสภาษาไทย
ชื่อวิชา
EDUC 101
คศ.กศ. 101 ความเปนครูและการพัฒนาวิชาชีพครู
EDUC 102
คศ.กศ. 102 การจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
EDUC 103
คศ.กศ. 103 การจัดการเรียนรู
EDUC 104
คศ.กศ. 104 จิตวิทยาสําหรับครู
EDUC 105
คศ.กศ. 105 การวัดและประเมินผลการศึกษา
EDUC 106
คศ.กศ. 106 การบริหารการจัดการในหองเรียน
EDUC 107
คศ.กศ. 107 การวิจัยทางการศึกษา
EDUC 108
คศ.กศ. 108 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
EDUC 421
คศ.กศ. 421 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูว ิชาเฉพาะ (วิชาเอก)

หนวยกิต
3 ( 2-2-5)
3 ( 2-2-5)
3 ( 2-2-5)
3 ( 2-2-5)
3 ( 2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

2) วิชาเลือก แบงรายวิชาออกเปน 3 กลุม ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
กลุม 1
รหัสภาษาอังกฤษ รหัสภาษาไทย
ชือ่ วิชา
หนวยกิต
EDUC 171
EDUC 172
EDUC 173
EDUC 281
EDUC 342
EDUC 442

คศ.กศ. 171
คศ.กศ. 172
คศ.กศ. 173
คศ.กศ. 281
คศ.กศ. 342
คศ.กศ. 442

กลุม 2
รหัสภาษาอังกฤษ รหัสภาษาไทย
EDUC 271
คศ.กศ. 271
EDUC 272
คศ.กศ. 272
EDUC 273
คศ.กศ. 273
EDUC 282
คศ.กศ. 282

ดนตรีตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นาฏศิลปและละครสําหรับครู
ศิลปะสําหรับครู
พลศึกษาสําหรับครู
การวัดจิตพิสัย
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัย

ชื่อวิชา
ปฏิบัติพื้นฐานเครื่องเปาไทย
นาฏศิลปสําหรับเด็ก
กิจกรรมศิลปะ 3 มิติ สําหรับเด็ก
นันทนาการสําหรับเด็ก

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

หนวยกิต
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
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กลุม 3
รหัสภาษาอังกฤษ รหัสภาษาไทย
EDUC 109
คศ.กศ. 109
EDUC 201
คศ.กศ. 201
EDUC 202
คศ.กศ. 202
EDUC 203
คศ.กศ. 203
EDUC 204
คศ.กศ. 204
EDUC 301
คศ.กศ. 301
EDUC 302
คศ.กศ. 302
EDUC 303
คศ.กศ. 303
EDUC 304
คศ.กศ. 304
EDUC 305
คศ.กศ. 305
EDUC 401
คศ.กศ. 401
EDUC 402
คศ.กศ. 402
EDUC 211
คศ.กศ. 211
EDUC 311
คศ.กศ. 311
EDUC 221
คศ.กศ. 221
EDUC 321
คศ.กศ. 321
EDUC 322
คศ.กศ. 322
EDUC 422
คศ.กศ. 422
EDUC 423
คศ.กศ. 423
EDUC 331
คศ.กศ. 331
EDUC 332
คศ.กศ. 332
EDUC 341
คศ.กศ. 341
EDUC 441
คศ.กศ. 441
EDUC 251
คศ.กศ. 251
EDUC 351
คศ.กศ. 351
EDUC 352
คศ.กศ. 352
EDUC 491
คศ.กศ. 491

ชื่อวิชา
การสื่อความหมายสําหรับครู
สังคมวิทยาการศึกษา
การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมการศึกษาเพื่อทองถิ่น
การศึกษากับการพัฒนาประเทศ
อนาคตศึกษา
เศรษฐศาสตรการศึกษา
การเมืองกับการศึกษา
การศึกษากับสิ่งแวดลอม
กฎหมายการศึกษาไทย
ภูมปิ ญญาศึกษา
การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ
การศึกษาแบบเรียนรวม
การศึกษาทางเลือก
หลักสูตรและหนังสือเรียนการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
ทักษะและเทคนิคการสอน
การพัฒนารูปแบบการสอน
การนิเทศการศึกษา
การสรางสื่อการเรียนการสอน
การจัดแสดงและนิทรรศการ
การประเมินทางการศึกษา
การวิเคราะหและการประเมินโครงการ
สุขภาพจิตในโรงเรียน
มนุษยสัมพันธสําหรับครู
การคิดสรางสรรค
สัมมนาปญหาการศึกษา

หนวยกิต
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
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ข. รายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ (Professional Training) จํานวน 11 หนวยกิต
รหัสภาษาอังกฤษ รหัสภาษาไทย
PROF 201
คศ.ฝก. 201
PROF 301
คศ.ฝก. 301
PROF 401
คศ.ฝก. 401
PROF 402 *
คศ.ฝก. 402

ชื่อวิชา
การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1
การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2
การปฏิบัติงานสายเทคนิคการศึกษา
การปฏิบัติการวิชาชีพในสถานประกอบการ

หนวยกิต
1 (60)
2 (120)
2 (120)
6 (360)

หรือ

PROF 501

คศ.ฝก. 501

การปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1

6 (360)

หมายเหตุ รายวิชา PROF 402 * การปฏิบัติการวิชาชีพในสถานประกอบการ สามารถใชแทน
รายวิชา PROF 501 การปฏิบตั ิการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 ได

17.3.3 หมวดวิชาเฉพาะดาน (Specialization)
หมวดวิชาเฉพาะดาน เปนหมวดวิชาในแตละวิชาเอก ที่มุงพัฒนาใหผูเรียนรอบรูวิทยาการ
ในฐานะที่เปนผูสอนในสาระการเรียนรูที่ผูเรียนสนใจ มีความเขาใจในสาระการเรียนรูที่สอนอยาง
ถองแท ตระหนักถึงคุณคาของสาระการเรียนรูที่สอน มีระบบพัฒนาความรูอยางตอเนื่องและดวย
ตนเอง สามารถประยุ ก ต ค วามรู ไ ปใชใ นการจั ด กระบวนการเรี ย นรู ใ ห แ ก ผูเ รี ย น เพื่ อใช ใ นการ
ประกอบวิชาชีพครูไดอยางเหมาะสม
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดหลักสูตรวิชาเฉพาะดาน สาขา
เทคนิคการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา ไวดังนี้
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วิชาเฉพาะดานวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตร 4 ป) จัดแบบเอก-โท และวิชาโท ดังนี้
1 แบบเอก-โท
เรียนไมนอยกวา
1.1 วิชาบังคับ
จํานวน
1.2 วิชาเลือก
เรียนไมนอยกวา
2 วิชาโท
เรียนไมนอ ยกวา
2.1 วิชาบังคับ
จํานวน
2.2 วิชาเลือก
เรียนไมนอยกวา
รหัสวิชา
คศ.ทน. 111
คศ.ทน. 121
คศ.ทน. 131
คศ.ทน. 141
คศ.ทน. 222
คศ.ทน. 251
คศ.ทน. 261
คศ.ทน. 211
คศ.ทน. 223
คศ.ทน. 232
คศ.ทน. 242
คศ.ทน. 271
คศ.ทน. 331
คศ.ทน. 332
คศ.ทน. 333
คศ.ทน. 351
คศ.ทน. 352
คศ.ทน. 371
คศ.ทน. 391

ชื่อวิชา
หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา
การผลิตวัสดุกราฟค
เทคโนโลยีการถายภาพ 1
โปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตเพื่องาน
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
การผลิตรายการโทรทัศน 1
การใชและบํารุงรักษาสื่ออิเล็กโทนิกส
ระบบ/วิธีระบบเพื่อการเรียนการสอน
อินเตอรเน็ตเพื่อการศึกษา
การออกแบบวัสดุกราฟกดวย
คอมพิวเตอร
เทคโนโลยีการถายภาพ 2
คอมพิวเตอรชวยสอน
การจัดนิทรรศการ
สื่อเพื่อชุมชน
เทคโนโลยีการพิมพ
มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
การผลิตรายการโทรทัศน 2
การเรียนอิเล็กทรอนิกส
ความรูเบื้องตนในการวิจัย เทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา

40 หนวยกิต
21 หนวยกิต
19 หนวยกิต
27 หนวยกิต
15 หนวยกิต
12 หนวยกิต

หนวยกิต เอกเดี่ยว เอก – โท เอก–เอก
3 (3-0-6)

บังคับ
ไมจัด

โท
บังคับ

ไมจัด

3 (2-2-5)

บังคับ

บังคับ

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

บังคับ
บังคับ
บังคับ

บังคับ
บังคับ
บังคับ

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

บังคับ
บังคับ

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
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รหัสวิชา
คศ.ทน. 411
คศ.ทน. 453
คศ.ทน. 491
คศ.ภอ. 428
คศ.กฝ. 301
คศ.กฝ. 401
คศ.กฝ. 402

ชื่อวิชา
การบริหารและนิเทศงานเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
เพื่อการศึกษา
การฝกอบรมและสัมมนาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา
ภาษาอังกฤษสําหรับงานเทคโนโลยี
การศึกษา
การทดลองปฏิบัติงานเทคโนโลยี
การศึกษา(การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2)
การปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษา
(การปฏิบัติงานสายเทคนิคการศึกษา)
การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยี
การศึกษา 2 (การปฏิบัติการวิชาชีพใน
สถานประกอบการ)

หนวยกิต เอกเดี่ยว เอก–โท

เอก–เอก

โท

3 (3-0-6)
ไมจัด

ไมจัด

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
1 (60)
2 (120)
6 (360)

หมายเหตุ รายวิชาที่ไมเปนวิชาบังคับ เปนวิชาเลือกของวิชาเอกและวิชาโทเทคโนโลยีการศึกษา
17.3.4 หมวดวิชาเลือกเสรี (Electives)
หมวดวิชาเลือกเสรี มุงพัฒนาใหผูเรียนมีความรูและเขาใจและ ในงานเฉพาะอยาง
ซึ่งผูเรียนเลือกศึกษาตามความสนใจที่จะเรียนรู เพื่อสรางเสริมในการทํางานและคุณภาพชีวิต มี
ทักษะ มีเจตคติที่ดี และมีความสุขในการทํางาน
ผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาตางๆ ทั้ง
ของภายในคณะครุศาสตร และ คณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย และหรือจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
ที่เทียบเทาโดยวิธีเทียบโอน ทั้งนี้ตองไมนอยกวา 6 หนวยกิต
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17.4 แผนการจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรอาจเลือกจัดแบบ ระบบทวิภาค ระบบ
ทวิภาคและภาคฤดูรอน โดยจัดระบบใดระบบหนึ่ง หรือทั้งสองระบบ ดังตอไปนี้
17.4.1 แบบ ทวิภาค ภาคเรียนละไมเกิน 22 หนวยกิต จัดไมนอยกวา 15 สัปดาห
ปที่/ภาคเรียน
ที่
ก.ศ.ทั่วไป
32 นก.
13
1/1
10
1/2
9
2/1
2/2
3/1
3/2
4/1
4/2

กลุมวิชา
เฉพาะดาน

วิชาชีพครู

69 นก.
3
6
6
12
15
15
12

30 นก.
6
6
6
6
3
3

จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร

ประสบการณ เลือกเสรี

11 นก.

6 นก.

3
1
2
2
6

รวม

3

22
22
21
21
19
20
17
6
148
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17.4.2 แบบ ทวิภาคและภาคฤดูรอน (ภาคฤดูรอนละไมเกิน 9 หนวยกิต จัด 8 สัปดาห )
ปที่/ภาคเรียน
ที่
ก.ศ.ทั่วไป
32 นก.
13
1/1
10
1/2
ภาคฤดูรอน 1
9
2/1
2/2
ภาคฤดูรอน 2
3/1
3/2
ภาคฤดูรอน 3
4/1

กลุมวิชา
เฉพาะดาน

วิชาชีพครู

69 นก.
3
6
9
6
12
9
12
12

30 นก.
3
6

ประสบการณ เลือกเสรี

11 นก.

6 นก.

6
6

1

3

6
3

2
2

3

6
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร

รวม
19
22
9
21
22
9
20
20
6
148
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หนานี้วางไวนะจะ
ขอ 17. 5 คําอธิบายรายวิชา เริ่มที่หนา 23 ไดเลยจะ
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17.5 คําอธิบายรายวิชา
17.5.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ศท.ภท. 111
GETH 111

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ศึ ก ษาความสํ า คั ญ ของภาษาไทยในฐานะเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารระหว า งบุ ค คลที่ มี
ประสิทธิภาพ ฝกทักษะการอาน การเขาใจภาษา การแปลความ สรุป วิเคราะห นําเสนอ
ดวยการพูดแบบตาง ๆ และนําเสนอดวยการเขียนรายงาน เขียนสรุปความ โดยเนนกระบวนการ
ทักษะสัมพันธทางภาษา

ศท.ภอ. 112
GEEN 112

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ศึกษาและฝกฝนทักษะการฟง เชน การฟงเพื่อจับใจความสําคัญ และรายละเอียด
การพูดในเรื่องราวทั่ว ๆ ไป ในชีวิตประจําวัน การบรรยายบุคคล สถานที่ สิ่งของ เหตุการณ
เปนตน ฝกการอานอนุเฉท การสรุปใจความสําคัญ และรายละเอียด ฝกเขียนขอความสั้น ๆ
และยอหนา การกรอกแบบฟอรมตาง ๆ เชน ใบสมัคร เปนตน
ศท.จว. 121
GEPS 121

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
ศึกษาพฤติกรรมมนุษย และสาเหตุปจจัยแหงพฤติกรรม บุคลิกภาพ การประเมิน
และการพั ฒ นาตนเอง มนุ ษ ยสั ม พั น ธ ใ นการทํ า งาน คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และการอยู ร ว มกั น
อยางสันติสุข
ศท.สท. 122
GEAE 122

สุนทรียศาสตรของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics of Life
จํา แนกความแตกต า งในศาสตร ท างความงาม ความหมายของสุ น ทรีย ศาสตร
เชิงการคิดกับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรมโดยสังเขป ความสําคัญของการรับรูกับความเปนมา
ของศาสตรทางการเห็น (The Art of Imagery) ศาสตรทางการไดยิน (The Art of Sound) และศาสตร
ทางการเคลื่อนไหว (The Art of Movement) การเชื่อมโยงศาสตรทางการเห็นสูทัศนศิลป (Visual
Arts) ศาสตรการไดยินสูศิลปะดนตรี (Musical Arts) และศาสตรทางการเคลื่อนไหว
สูศิลปะการแสดง (Performing Arts) ผานขั้นตอนการเรียนรูเชิงคุณคา เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณ
ของความซาบซึ้งทางสุนทรียศาสตร (Aesthetic Appreciation) ของชีวิต
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ศท.สว. 131
GESO 131

มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
ประวัติความเปนมาของสังคมและวัฒนธรรมไทย สภาพปจจุบันในมิติตาง ๆ เชน
ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง ภูมิปญญา การเปลี่ยนแปลงสังคม และปญหาสังคมไทย
ความร ว มมื อ ความขั ด แย ง ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศ ตามสถานการณ โ ลกในป จ จุ บั น
แนวทางการดํารงชีวิตที่เหมาะสมในสังคมปจจุบัน
ศท.วท. 141
GESC 141

วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Science for Quality of Life
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร การคิ ด อย า งมี เ หตุ ผ ล การมี เ จตคติ ที่ ดี ต อ
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี ความรู ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสาขาตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับมนุษยทั้งในอดีตทั้ง ปจจุบัน และอนาคต ผลกระทบตอความเปนอยู วิถีชีวิต และสังคมมนุษย
ศท.คณ. 142
GEMA 142

การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
ศึกษากระบวนการคิดของมนุษย เทคนิควิธีการคิดแบบตาง ๆ ไดแก การคิด
เชิงวิเคราะห การคิดอยางสรางสรรค บูรณาการ และอยางเปนระบบ การใชเหตุผลทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร รวมทั้งการใชขอมูล และขอเท็จจริงสําหรับการแกปญหา และการตัดสินใจ
ศท.พล. 151
GEPE 151

กายบริหาร
1(0-2-1)
Physical Exercises
หลักการ ความมุงหมาย ความสําคัญ วิธีการของกายบริหาร และผลดีตอสุขภาพ
แนวทางในการจั ด และดํ า เนิ น การกายบริ ห ารเพื่ อ สมรรถภาพทางกาย การฝ ก เพื่ อ การกี ฬ า
การพิจารณาเลือกกิจกรรมกายบริหารที่เหมาะสม และมีคุณคา
ศท.พล. 152
GEPE 152

กิจกรรมเขาจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities
ประเภทตาง ๆ ของกิจกรรมเขาจังหวะเบื้องตน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกิจกรรม
เลียนแบบ การรองเพลงประกอบทาทาง เกมการเลนประกอบเพลง กิจกรรมสรางสรรค การเตนรํา
พื้นเมือง การเตนรําเบื้องตนทั้งของไทย และของนานาชาติ
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ศท.พล. 153
GEPE 153

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Sports for Personal Purposes
ประวัติความเปนมาของกีฬาประเภทบุคคล ทักษะเบื้องตนของกีฬาประเภทบุคคล
และเกม นํากีฬา กติกา และการแขงขันกีฬา มารยาทของผูเลน และผูดูกีฬาที่ดี
ศท.พล. 154
GEPE 154

กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Sports Teams
ประวัติความเปนมาของกีฬาประเภททีม ทักษะเบื้องตนของกีฬาประเภททีม และ
เกม นํากีฬา กติกา และการแขงขันกีฬา มารยาทของผูเลน และผูดูกีฬาที่ดี
ศท.ภอ. 113
GEEN 113

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู
3(3-0-6)
English for Learning
ศึกษาหลักการใชภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู และฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษ
ดวยการฟง การพูด การอาน และการเขียนอยางถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ
ศท.ภอ. 114
GEEN 114

ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
เพิ่มพูนและพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษแบบบูรณาการทั้ง 4 ทักษะ
และสอดคลองกับสาขาของผูเรียน
ศท.ภฝ. 115
GEFR 115

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
French for Communication
เรี ย นรู ภ าษาฝรั่ ง เศสในขั้ น พื้ น ฐาน ประโยคพื้ น ฐานที่ จํ า เป น ต อ การสื่ อ สาร
ในปจจุบัน ฝกสนทนาดวยรูปประโยคงาย ๆ สามารถแนะนําตัวเอง ทักทาย และแสดงความรูสึก
อยางงาย ๆ ได รวมถึงสามารถฟง พูด อาน เขียน ภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐานซึ่งจําเปนตอการดําเนิน
ชีวิตในปจจุบันได
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ศท.ภจ. 116
GECN 116

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
เรียนรูภาษาจีนในขั้นพื้นฐาน การใชระบบเสียงพินอิน ประโยคพื้นฐานที่จําเปน
ตอการสื่อสารในปจจุบัน ฝกสนทนาดวยรูปประโยคงาย ๆ สามารถแนะนําตัวเอง ทักทายและ
แสดงความรูสึกอยางงาย ๆ รวมถึงสามารถฟง พูด อาน เขียน ภาษาจีนขั้นพื้นฐานซึ่งจําเปนตอ
การดําเนินชีวิตในปจจุบันได
ศท.ภญ. 117
GEJP 117

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
ศึกษาอักษรฮิรางานะ (Hiragana) และคาตาคานะ (Katakana) การออกเสียง
รูปประโยคพื้นฐาน ฝกฝนทักษะการฟงและการพูด โดยเนนการออกเสียงใหถูกตอง เรียนรูศ พั ท
และสํานวนเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน ฝกสนทนาในสถานการณตาง ๆ เพื่อสื่อสารในชีวิตประจําวัน
อยางงาย ๆ
ศท.ดน. 123
GEMU 123

ดนตรีนิยม
3(3-0-6)
Music Appreciation
ความเกี่ยวพันระหวางดนตรีกับศิลปะ องคประกอบพื้นฐานของดนตรี การฟง
เครื่องดนตรี วงดนตรี คีตวรรณกรรม และคีตกวี ทั้งของไทย และตะวันตก
ศท.ศป. 124
GEAR 124

ศิลปะในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Arts for Everyday Life
ความหมายของสุนทรียศาสตร มนุษย และประสบการณทางความงาม การพัฒนา
ประสาทสัมผัส และเลือกสรรคาของความงามจากทัศนศิลปอันสนองความตองการ และความรูสึก
ทางอารมณ และจิตใจ เพื่อนํามาปลูกฝง และพัฒนาตนเองใหเจริญงอกงามไปสูคุณคา ความหมาย
ของความเปนมนุษย
ศท.นฏ. 125
GEAD 125

สุนทรียะทางนาฏศิลป
3(3-0-6)
Aesthetics of Dramatic Arts
ศึกษาประวัติการฟอนรํา ลักษณะและชนิดของการแสดง ระบํา รําฟอน ละคร
โขน วิพิธทัศนา มหรสพ การละเลนของหลวง เพลงพื้น บาน และการแสดงพื้นบาน วิเคราะห
ลั ก ษณะที่ นิ ย มว า ดี ใ นด า นลี ล า ท า รํ า ท ว งทํ า นองเพลง จั ด กิ จ กรรมให ส อดคล อ งกั บ เนื้ อ หา
ความเหมาะสม
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ศท.ปช. 126
GEPY 126

ความจริงของชีวิต
Meaning of Life

3(3-0-6)

ศึกษาความจริงของชีวิต ความหมายของชีวิต กฎแหงกรรม กฎไตรลักษณ
การดํารงชีวิตอยางมีมงคล ทําใหประสบความสุข ความสําเร็จในปจจุบัน การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลั ก ธรรมในศาสนา การแก ไ ขป ญ หาและพั ฒ นาป ญ ญาทํ า ให ค รอบครั ว สั ง คมและ
ประเทศชาติเกิดสันติสุข และสันติภาพอยางแทจริง
ศท.บร. 127
GELI 127

สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information for Study and Research
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ แหลงสารสนเทศ การเขาถึงแหลง
สารสนเทศตาง ๆ บริก ารฐานข อมูล การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือก การสั งเคราะห
การประเมิ น สารสนเทศ การเขี ย นรายงานผลการศึ ก ษาค น คว า โดยมี ก ารอ า งอิ ง และ
การลงบรรณานุกรมอยางถูกตองตามรูปแบบมาตรฐาน
ศท.นศ. 132
GELW 132

กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life Development
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตในดานตาง ๆ อันไดแก ดานคุมครอง
การดํ าเนิน ชีวิ ต เชน กฎหมายลิ ขสิทธิ์มนุษยชน กฎหมายคุมครองผูบริโภค กฎหมายคุมครอง
แรงงาน กฎหมายแพง และพาณิชย กฎหมายอาญา ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต กฎหมายทรัพยสินทาง
ปญญา กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปกครอง
ทองถิ่น และดานการดําเนินคดี ไดแก คดีเยาวชน และครอบครัว คดีแพง คดีอาญา และคดีปกครอง
ศท.สว. 133
GESO 133

วิถีไทย
3(3-0-6)
Thai Living
ศึกษาลักษณะทั่วไป วิวัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ทั้งในเมือง
และชนบท วั ฒ นธรรม และประเพณี ไ ทย สภาพป ญ หา และแนวทางขจั ด ป ญ หาสั ง คมไทย
โดยการศึกษาการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภูมิปญญาชาวบาน และทองถิ่น
การดํารงชีวิตแบบพอเพียง ตลอดถึงวิสัยทัศน ดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ที่คนไทย
อยากเห็น
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ศท.สว. 134
GESO 134

วิถีโลก
3(3-0-6)
Global Society and Living
ศึ ก ษาวิ วั ฒ นาการสั ง คม ระบบเศรษฐกิ จ การเมื อ งและการปกครองของ
ประเทศไทยและของสั ง คมโลก การจั ด ระเบี ย บโลกในด า นสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ งและ
การปกครองตลอดถึ งการพั ฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองของประเทศไทย
เพื่อปรับตัวเขากับการจัดระเบียบของสังคมโลก
ศท.ศศ. 135
GEEC 135

เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Economics for Everyday Life
แนวคิ ด หลั ก และทฤษฎี ท างเศรษฐศาสตร และทฤษฎี ต ามแนวพระราชดํ า ริ
กับการประยุกตใชในการดํารงชีวิต ภายใตการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
ศท.ศก. 136
GECA 136

ภูมิปญญาศิลปหัตถกรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Wisdoms in Hand Crafts
ศึกษาถึงคุณคาของงานศิลปหัตถกรรมไทย การออกแบบ กรรมวิธีการผลิตของ
ภูมิปญญาไทย และงานศิลปหัตถกรรมไทยในทองถิ่น

เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy
แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ฯ และการประยุกตกับชีวิตความเปนอยู พลังงาน ดิน น้ํา ปาไม การเกษตร
อุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดยอม
ศท.ศศ. 137
GEEC 137

ศท.สถ. 143
GEST 143

สถิติในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Statistics for Life
ความสํ าคั ญ ของสถิ ติใ นชี วิ ต ประจําวั น เครื่อ งมื อ และการเก็ บ รวบรวมข อมู ล
การวิเคราะห การแปลผล และการนําขอมูลเบื้องตน รวมทั้งการนําสถิติไปใชประโยชน
ในชีวิตประจําวัน
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ศท.วล. 144
GEES 144

ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Human Being and Environment
ความหมาย ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ความสัมพันธ
เชิงระบบระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม การพัฒนาและการใชทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่น การดําเนินกิจกรรมโดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
ศท.วส. 145
GEHE 145

สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mental Health for Everyday Life
ความหมาย และความสํ า คั ญ ของสุ ข ภาพจิ ต ป จ จั ย ที่ ทํ า ให เ กิ ด ความเครี ย ด
ความคับของใจ และความกดดัน การปองกันความตึงเครียดทางอารมณ การวิเคราะหปรับปรุง
ตนเองใหเขากับวัย และสถานการณ ผลของสุขภาพจิตตอสุขภาพ การแกไข และปองกัน
การเกิดพฤติกรรมผิดปกติ และการสงเสริมสุขภาพจิตโดยเนนที่สถาบันครอบครัว
ศท.คพ. 146
GECO 146

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Information Technology for Life
ศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) และ
คอมพิวเตอรที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบตอชีวิตและสังคม การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก
เครื่องอุปกรณคอมพิวเตอร การประมวลผลขอมูล การแสวงหาความรู และการสื่อสารขอมูล
บนระบบเครือขายคอมพิวเตอรและจากฐานขอมูลตาง ๆ เชน Internet, Intranet, LAN, CD-ROM,
E-mail, ฯลฯ สําหรับการศึกษาคนควา การทํารายงาน การนําเสนอผลงานและการดํารงชีวิต
ประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเคารพสิทธิทางปญญา
ศท.กส. 155
GECS 155

งานชางในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Construction Works for Everyday Life
ศึ ก ษาเครื่ อ งมือ วั สดุ และวิ ธีก ารทํ า งาน ตลอดจนคุณ ภาพของงานช างต าง ๆ
การอานแบบ การเก็บรักษา และซอมเครื่องมือเครื่องใชในชีวิตประจําวัน
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ศท.กษ. 156
GEAG 156

เกษตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Agriculture for Everyday Life
การเกษตรกับชีวิตประจําวัน ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาทองถิ่น ดานการเกษตร
การถนอมผลผลิตทางการเกษตรอยางงาย
ศท.คศ. 157
GEHO 157

คหกรรมในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Home Economics for Everyday Life
ความหมายและขอบข า ยงานคหกรรม ภู มิ ป ญ ญาไทยเกี่ ย วกั บ การจั ด และ
การประกอบอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ บ า น และการจั ด การทรั พ ยากร การประดิ ษ ฐ เ ครื่ อ งใช และ
เครื่องประดับตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
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17.5.2 หมวดวิชาชีพครู
รหัสวิชา
คศ.กศ. 101
EDUC 101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
ความเปนครูและการพัฒนาวิชาชีพครู
3 (2-2-5)
Teacher Actualization and Professional Development
ความหมาย ความสําคัญของครูและการศึกษา บทบาทหนาที่ของครู คุณลักษณะ
ที่จําเปนของครูและคุณลักษณะเสริมในทัศนะของบุคคลตาง ๆ ความรักและศรัทธาในอาชีพครู
ตามหลักศาสนาการพัฒนาบุคลิกภาพและคานิยมในอาชีพครู จรรยาบรรณและคุณธรรมของครู
ในดานปรัชญา การสงเสริมและยกระดับวิชาชีพครู สถาบันวิชาชีพครูและการพัฒนาวิชาชีพครู
รวมกับองคกรที่เกี่ยวของ
คศ.กศ. 102
EDUC 102

การจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
Educational Management and Curriculum Development
ปรั ช ญา แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารศึ ก ษา ประวั ติ ค วามเป น มาและระบบการจั ด
การศึ ก ษาไทย วิ สั ย ทั ศ น แ ละแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา ทฤษฎี ห ลั ก สูต รและการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สาระสําคัญของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ยึดมาตรฐานและ
มาตรฐานชวงชั้นและหลักสูตร การจัดทําและพัฒนาหลักสูตร การประเมินหลักสูตร ปญหาและ
แนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร
คศ.กศ. 103
EDUC 103

การจัดการเรียนรู
3(2-2-5)
Learning Management
ทฤษฎีการเรียนรู การจัดการเรียนรู รูปแบบการเรียนรู และการพัฒนารูปแบบ
การเรียนรู การวิเคราะหและออกแบบการจัดประสบการณ การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
โดยการบูรณาการเนื้อหาตามกลุมสาระการเรียนรู เทคนิคทักษะและวิทยาการการจัดการเรียนรู
โดยบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม การวางแผนการจัดการเรียนรู การออกแบบกิจกรรม
การผลิต การใชและการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินผล
การ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู การวิเคราะหหลักสูตร จัดทําหนวยการเรียนรูและแผนการ
เรียนรู การออกแบบการเรียนรู สื่อ นวัตกรรมและการประเมินผลที่เหมาะสม ทักษะเทคนิค
และวิ ท ยาการจั ด การเรี ย นรู แ ละบู ร ณาการการเรี ย นรู แ บบเรี ย นรวม การจั ด การเรี ย นรู ใ น
สถานการณจําลองและในสถานศึกษาจริง
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คศ.กศ. 104
EDUC 104

จิตวิทยาสําหรับครู
3(2-2-5)
Psychology for Teachers
ธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการดานตางๆของ
มนุษย การเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรูและการนําไปประยุกตใช การจัดสภาพแวดลอมทีส่ นับสนุน
ใหเกิดการเรียนรู บทบาทของครูกับการดูแลชวยเหลือผูเรียนเพื่อปองกันและแกไขปญหา แนว
ทางการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของนักเรียนโดยใชกระบวนการแนะแนว
คศ.กศ. 105
EDUC 105

การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
Education Measurement and Evaluation
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา พฤติกรรมทางการศึกษา
การสรางเครื่องมือวัดความรู (Knowledge) เจตคติ (Attitude) และทักษะ กระบวนการ (Practice
/Process) การหาคุณภาพเครื่องมือวัดผล การประเมินตามสภาพจริง สถิติเบื้องตนในการวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษา คะแนนและการใหระดับคะแนน แนวทางการวัดและประเมินผลการ
เรียนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คศ.กศ. 106
EDUC 106

การบริหารการจัดการในหองเรียน
3(2-2-5)
Classroom Management
ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการเบื้องตนและในชั้นเรียน การประกันคุณภาพ
การศึ ก ษา ภาวะผู นํ า ทางการศึ ก ษา การเรี ย นรู วั ฒ นธรรมองค ก ร การคิ ด อย า งเป น ระบบ
มนุษยสัมพันธและการติดตอสื่อสารในองคกร การทํางานเปนทีมและการจัดระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา
การจัดโครงการฝกอาชีพ และโครงงานทางวิชาการ
คศ.กศ. 107
EDUC 107

การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Education Research
ความสํ า คั ญ ของการวิ จั ย ประโยชน ข องการวิ จั ย จรรยาบรรณของนั ก วิ จั ย
ประเภทของการวิจัยทางการศึกษา ขั้นตอนการวิจัย การนิยามปญหาและการเขียนโครงการวิจัย
การออกแบบการวิจัย การสรางเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย การ
วิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย การฝกปฏิบัติการวิจัย การวิจารณผลงานวิจัย การใช
ผลงานวิจัย
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คศ.กศ. 108
EDUC 108

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Informational Technology in Education
ความหมายของเทคโนโลยีนวัตกรรม เทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา พัฒนาการ
ของเทคโนโลยีการศึกษาจากสื่อโสตทัศน สูยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความหมาย
ขอบขาย และคุณคาของเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา การสื่อสารและการเรียนรู
เทคโนโลยีการศึกษาและระบบการสอน สื่อการเรียนการสอน ความหมาย คุณคา หลักการผลิต
และการใช การวางแผนการใชดวยระบบ การแบงประเภทและคุณสมบัติของสื่อการสอน รูปแบบ
การใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอน สื่อพื้นฐาน สื่อแอนล็อค และสื่อดิจิทัล การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา เชน คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
CAI, อินเตอรเน็ต
เพื่อการศึกษา WBI , การศึกษาทางไกล และ e -learning
คศ.กศ. 109
EDUC 109

การสื่อความหมายสําหรับครู
2(2-0-4)
Communication for Teachers
ทฤษฎีและผลการคนควาวิจัยเกี่ยวกับการสื่อความหมายของมนุษย ธรรมชาติ
ของการสื่อความหมายระหวางบุคคล หรือหนวยงานตาง ๆที่เกี่ยวของกับการศึกษา และการเรียน
การสอนระหวา งครูกั บนั ก เรีย น ระหว างครู กับผูบริ ห าร และระหว างครู กั บผูป กครอง หรื อ
ประชาชนโดยทั่วไป การสื่อความหมายอยางมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามหนาที่ของครู
คศ.กศ. 201
EDUC 201

สังคมวิทยาการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Sociology
ความหมายและความเปนมาของสังคมวิทยาการศึกษ วิเคราะหสภาพเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง การปกครองและมรดกทางวัฒนธรรมไทย ที่เปนรากฐานในการจัดการศึกษาของ
ชาติ สถาบัน สิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม ที่มีผลตอความเชื่อ คานิยม การจรรโลงใน
ดานการศึกษาและการประกอบอาชีพของผูเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนที่จะสงเสริมใหผูเรียน
ประสบความสําเร็จ ในการเรียนและการประกอบอาชีพ
คศ.กศ. 202
EDUC 202

การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
2(2-0-4)
Education and Community Development
ความหมายของการพัฒนา ความหมายของชุมชนและลักษณะชุมชน หลักการ
พัฒนาชุมชน การจัดโรงเรียนเพื่อเปนศูนยกลางในการพัฒนาชุมชน การวางแผนการพัฒนาชุมชน
การอนามัยในโรงเรียนชุมชน ความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชนในการแกปญหาชุมชน วิธี
การศึกษาและสํารวจปญหาชุมชน กิจกรรมการพัฒนาชุมชน การประเมินผลการพัฒนาชุมชน
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คศ.กศ. 203
EDUC 203

กิจกรรมการศึกษาเพื่อทองถิ่น
2(2-0-4)
Educational Activity for Local
โครงสร า งระบบการศึ ก ษาส ว นท อ งถิ่ น บทบาทของคนและองค ก รชุ ม ชน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีทองถิ่น กิจกรรมและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคนและองคกร
ชุมชนและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
คศ.กศ. 204
EDUC 204

การศึกษากับการพัฒนาประเทศ
2(2-0-4)
Education and the Country Development
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการศึ ก ษากั บ การพั ฒ นาประเทศ การศึ ก ษากั บ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม แนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
การเมืองการปกครอง หลักการพัฒนาชุมชน การจัดโรงเรียนเพื่อพัฒนา ชุมชน ความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
คศ.กศ. 301
EDUC 301

อนาคตศึกษา
2(2-0-4)
Future Studies
ความหมาย ความสําคัญและบทบาทของอนาคตศึกษา วิธีการทําอนาคตศึกษา
การสรางภาพเชิงความคิดของอนาคต (Scenaries) เทคนิคเดลไฟ การระดมสมอง การทําประชา
พิจารณ (Public Hearings) การประชุมแบบตาง ๆ การวิเคราะหผลกระทบขามตัวแปร (Crossimpact Analysis) การเขียนรายงานการศึกษา การนําผลการศึกษาไปประยุกตใช

คศ.กศ. 302
EDUC 302

เศรษฐศาสตรการศึกษา
2(2-0-4)
Cost Benefit in Education
ความสําคัญของทรัพยากรมนุษยในระบบเศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมกับการวางแผนการศึกษา การลงทุนทางการศึกษา ระบบการศึกษาของไทย งบประมาณ
และผลตอบแทนแกการศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา ทฤษฎีตนทุนและผลประโยชน
(Cost-Benefit) การวิเคราะหการลงทุนทางการศึกษา
คศ.กศ. 303
EDUC 303

การเมืองกับการศึกษา
2(2-0-4)
Politics and Education
ความหมาย ขอบขายและความสําคัญของการเมืองกับการศึกษา วิวัฒนาการของ
การเมืองกับการศึกษา ความสัมพันธระหวางการเมืองกับการศึกษา แนวคิดในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย และอิทธิพล
ทางการเมืองที่มีตอการศึกษาในประเทศไทย
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คศ.กศ. 304
EDUC 304

การศึกษากับสิ่งแวดลอม
2(2-0-4)
Education and Environment
ความหมาย และความสํ า คั ญ ของการศึ ก ษากั บ สิ่ ง แวดล อ ม ธรรมชาติ ที่ เ ป น
พื้นฐานในการดํารงชีพของมนุษย การคิด การแลกเปลี่ยน การใชทรัพยากร และการบริการที่
กอใหเกิดปญหาอันมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในสังคม แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อปองกันและ
แกไขปญหาและสิ่งแวดลอม
กฎหมายการศึกษาไทย
3(3-0-6)
Thai Educational Laws
รัฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจักรไทยฉบับปจ จุบัน สว นที่เกี่ย วของกับการศึ ก ษา
พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ 2542 (ฉบับปรับปรุง 2545) กฎหมาย กฎกระทรวง ขอบังคับ
ระเบียบ เกี่ยวกับการศึกษาที่ครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา ปญหาและขอเสนอแนะ
ในการปฏิบัติตามกฎหมายการศึกษา

คศ.กศ. 305
EDUC 305

คศ.กศ. 401
EDUC 401

ภูมิปญญาศึกษา
2(2-0-4)
Local Thai Wisdom Studies
ความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่นวิเคราะหจุดมุงหมาย
ระบบเนื้อหา และกระบวนการเรียนรูของภูมิปญญาทองถิ่น การประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นใน
การศึกษา
คศ.กศ. 402
EDUC 402

การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ
2(2-0-4)
Education and Vocational Development
ความหมายและความสําคัญของการประกอบอาชีพ สภาพปญหาและกระบวนการ
พัฒนาอาชีพในทองถิ่นและการพัฒนาอาชีพ นโยบายของรัฐในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาอาชีพ
คศ.กศ. 211
EDUC 211

การศึกษาแบบเรียนรวม
3(3-0-6)
Inclusive Education
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม ลักษณะ และประเภทเด็กมีความ
ตองการพิเศษ การปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอน การจัดการ
พฤติกรรมและบริการสนับสนุน
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คศ.กศ. 311
EDUC 311

การศึกษาทางเลือก
2(2-0-4)
Alternative Education
ความหมาย ความมุงหมาย ขอบขายของการศึกษาทางเลือก การเปรียบเทียบ
การศึกษานอกระบบในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การบริหารและการจัดการ การศึกษา
ทางเลือกหลักสูตรและการศึกษาทางเลือกในประเทศไทยและตางประเทศ แนวโนมของการศึกษา
ทางเลือกในประเทศไทย
คศ.กศ. 221
EDUC 221

หลักสูตรและหนังสือเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2(2-0-4)
Curriculum and Basic Educational Texts
ความหมายและความสําคัญของหลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร องคประกอบ
ของหลักสูตร หลักสูตรปจจุบัน กิจกรรมการเรียนการสอน การจัดชั้นเรียน การพัฒนาและการ
ใชหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น หนังสือเขียนและหนังสืออานประกอบการเลือกใชสื่อ
การเรียนการสอนและแหลงวิทยาการการเรียนรู

คศ.กศ. 321
EDUC 321

การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
2(1-2-3)
Curriculum Development for Local
ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต ร กระบวนการสร า งและพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
การประเมิ น ผลหลั ก สู ต ร ความเป น มาและความสํ า คั ญ ของหลั ก สู ต ร หลั ก การ จุ ด หมาย
โครงสรางของหลักสูตร การจัดประสบการณและกิจกรรมที่สอดคลองกับหลักสูตร หลักการและ
กระบวนการพั ฒ นาหลั ก สู ต รให ส อดคล อ งกั บ ท อ งถิ่น การฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รให
สอดคลองกับทองถิ่นและแนวทางการแกปญหาการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
คศ.กศ. 322
EDUC 322

ทักษะและเทคนิคการสอน
2(1-2-3)
Skills and Teaching Techniques
ความหมาย ขอบข า ย และความสํ า คั ญ ของทั ก ษะและเทคนิ ค การสอน
ทักษะการสอนแบบจุลภาค ทักษะการนําเขาสูบทเรียน ทักษะการสรุปบทเรียน ทักษะการตั้ง
คําถาม ทักษะการเราความสนใจ ทักษะการเสริมแรง ทักษะการอธิบาย และยกตัวอยาง ทักษะ
การใชกริยาวาจาทาทางเสริมบุคลิกภาพ ทักษะการใชกระดานดํา ทักษะการใชสื่อการเรียนการ
สอน ทักษะการกระตุนใหคิด เทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชนการสอนโครงงาน
บูรณาการ ผังกราฟฟก เปนตน
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คศ.กศ. 421
EDCU 421

หลักสูตรและการจัดการเรียนรูวิชาเฉพาะ (วิชาเอก)
3(2-2-5)
Curriculum and Learning Management (in Major)
ความสําคัญ ธรรมชาติ ลักษณะเฉพาะ วิสัยทัศน คุณภาพผูเรียน สาระการเรียนรู
สาระสําคัญของหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร การเชื่อมโยงหลักสูตรสูการจัดการเรียนตาม
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู (ตามวิชาเอก) กระบวนการจัดการเรียนรู การบูรณาการการเรียนรู
แบบเรียนรวม ทักษะและเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู การสํารวจ การสราง การใชสื่อและแหลง
เรียนรู การสรางเครื่องมือวัดผลประเมินผลและการนําไปใช การวางแผนจัดการเรียนรู และ
การทดลองจัดการเรียนรูกลุม สาระการเรียนรู(ตามวิชาเอก)
คศ.กศ. 422
EDUC 422

การพัฒนารูปแบบการสอน
2(1-2-3)
Developing of Teaching Models
ทฤษฎีการเรียนรู ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรูปแบบการสอนและกระบวนการเรียน
การสอน รู ป แบบการสอนเพื่ อ พั ฒ นาสติ ป ญ ญารู ป แบบการสอนเพื่ อ พั ฒ นาด า นจิ ต พิ สั ย
ปฏิสัมพันธทางสังคม รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาดานทักษะพิสัย รูปแบบการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ รูปแบบการสอนที่เนนการบูรณาการ กระบวนการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนการ
สอน การเลือกรูปแบบการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียนและชั้นเรียน การฝกปฏิบัติทดลองรูปแบบ
การสอนที่พัฒนาขึ้น
คศ.กศ. 423
EDUC 423

การนิเทศการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Supervision
ความหมาย ความสําคัญ และความมุงหมายของการนิเทศการศึกษา ขอบขาย
ของการนิเทศการศึกษา บทบาทของผูบริหารตอนิเทศการศึกษา หลักและเทคนิควิธีการนิเทศ
การศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอน การนิเทศการสอน การนิเทศภายใน
คศ.กศ. 331
EDUC 331

การสรางสื่อการเรียนการสอน
2(1-2-3)
Media Construction
ความหมาย ประเภทและประโยชนข องสื่อ การเรี ย นการสอน การวิ เ คราะห
บทเรี ย นเพื่ อ การสร า งสื่ อ ที่ เ หมาะสม การผลิ ต สื่ อ การใช สื่ อ และการพั ฒ นาสื่ อ เฉพาะ
ระดับการศึกษา การผลิตสื่อการเรียนการสอนราคาเยา การประเมินผลสื่อการเรียนการสอน
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คศ.กศ. 332
EDUC 332

การจัดแสดงและนิทรรศการ
2(1-2-3)
Display and Exhibition
หลั ก การ องค ป ระกอบของการจัด แสดงและนิ ท รรศการ เทคนิค การจั ด และ
การประเมินผลฝกปฏิบัติในการจัดแสดงและนิทรรศการ

คศ.กศ. 341
EDUC 341

การประเมินทางการศึกษา
2(1-2-3)
Education Evaluation
ความหมาย ความมุงหมาย ความสําคัญ ขอบขาย กระบวนการของการประเมิน
ทางการศึกษา การวางแผนการประเมินทางการศึกษา การรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล
ดวยเทคนิคใหม ๆ การนําผลที่ไดจากการประเมินไปใชใหเปนประโยชนทางการศึกษา บทบาท
และหน า ที่ ข องครู แ ละผู บ ริ ห ารการศึ ก ษากั บ การประเมิ น ผลทางการศึ ก ษา การประเมิ น ผล
โดยบุคคลหรือองคกรภายในและภายนอก แนวโนมความคิดใหมและปญหาในการประเมินทาง
การศึกษา
คศ.กศ. 342
EDUC 342

การวัดจิตพิสัย
2(1-2-3)
Measurement of Affective Domain
ความหมายและลักษณะของการวัดจิตพิสัย กระบวนการวัด หลักและวิธีการสราง
เครื่องมือการฝกปฏิบัติการสรางเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การแปลผลและ
การนําผลการวัดจิตพิสัยไปใช ปญหาและแนวทางแกไขในการวัดจิตพิสัย
คศ.กศ. 441
EDUC 441

การวิเคราะหและการประเมินโครงการ
2(1-2-3)
Project Analysis and Evaluation
องคประกอบที่สําคัญของโครงการและการเขียนโครงการ วงจรการวางแผน
โครงการ (Project Cycle) การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility Study)
รูปแบบและกระบวนการประเมินโครงการ เทคนิคการควบคุมและการติดตามงานและโครงการ
คศ.กศ. 442
EDUC 442

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัย
2(1-2-3)
Computer Program for Data Analysis
ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัยประเภทของขอมูล
การนํ า เสนอข อ มู ล สถิ ติ บ รรยายลั ก ษณะของประชากรและกลุ ม ตั ว อย า ง สมมุ ติ ฐ านและ
การทดสอบสมมุติฐานทางการวิจัย สถิติที่ใชทดสอบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยาง 2 กลุม
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การหาความสัมพันธระหวางตัวแปร การนําเสนอผล
การวิเคราะหขอมูล และการแปลความหมาย
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คศ.กศ. 251
EDUC 251

สุขภาพจิตในโรงเรียน
3(3-0-6)
Mental Health in School
ความหมายและความสํ าคัญของสุข ภาพจิต ในโรงเรีย น สุ ข ภาพจิตกับ การ
พั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพในวั ย ต า ง ๆ ของผู เ รี ย น องค ป ระกอบที่ ส ง ผลต อ สุ ข ภาพจิ ต ในโรงเรี ย น
องคประกอบเกี่ยวกับบุคคล เงื่อนไขทางสังคมและสภาพแวดลอมอื่น ๆ พฤติกรรมการปรับตัว
ของบุ คคลที่ มีปญหาทางสุขภาพจิ ต การชว ยเหลือครูในการสงเสริมสุ ขภาพจิตในโรงเรีย น
ลักษณะของครูที่มีสุขภาพจิตดีและสุขภาพจิตบกพรอง การเสนอโปรแกรมบริการสุขภาพจิตใน
โรงเรียน
คศ.กศ. 351
EDUC 351

มนุษยสัมพันธสําหรับครู
3(2-2-5)
Human Relations for Teachers
ความหมายและความสํ า คั ญ ของมนุ ษ ยสั ม พั น ธ สํ า หรั บ ครู หลั ก การ
องค ป ระกอบ กระบวนและเทคนิ ค การสร า งมนุ ษ ยสั ม พั น ธ สํ า หรั บ ครู บทบาทของครู
ในการเสริมสรางมนุษยสัมพันธในโรงเรียนและชุมชน การประเมินมนุษยสัมพันธสําหรับครูเนน
การฝกปฏิบัติสรางมนุษยสัมพันธเพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรูที่ดีและเสริมสรางสัมพันธภาพแหง
การชวยเหลือนักเรียน ครูกับการใหรางวัลและการลงโทษ
คศ.กศ. 352
EDUC 352

การคิดสรางสรรค
3(2-2-5)
Creative Thinking
ความหมาย ขอบขาย ประเภท ประโยชนของความคิดสรางสรรค ลักษณะเด็กที่
มีความคิดสรางสรรค เทคนิคและทักษะสําหรับครูในการพัฒนาความคิดสรางสรรค บทบาทของ
พ อ แม แ ละครอบครั ว กั บ การส ง เสริ ม ความคิ ด สร า งสรรค การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาและ
การประเมินความคิดสรางสรรค
คศ.กศ. 171
EDUC 171

ดนตรีตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2(1-2-3)
Music For Primary Educational Level
ศึ ก ษาดนตรี บ ทเพลงบรรเลง บทเพลงร อ งที่ ป รากฎในหลั ก สู ต รการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน การจัดกิจกรรมและการนําอุปกรณการเรียนการสอนดนตรีใหเหมาะสมกับวัยของ
ผูเรียน แนวคิดเทคนิควิธีการเรียนการสอน การปฏิบัติเครื่องดนตรี การขับรองที่สอดคลองกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คศ.กศ. 172
EDUC 172

นาฏศิลปและละครสําหรับครู
2(1-2-3)
Dancing Performance and Drama for Teachers
ความหมายและความสําคัญของนาฏศิลปและละครสําหรับเด็ก พัฒนาการและ
ความตองการ ลักษณะกิจกรรมของเด็กในวัยตาง ๆ ประเภท เกมการแสดง ภาพนิ่งประกอบ
เพลง บทบาทสมมติ ละครใบ นิทาน เพลงหุน ระบํา รํา ฟอน การแสดงกลางแจง ละครปริศนา
ประวัติความเปนมาของหุนในประเทศตะวันออก และตะวันตกเกี่ยวกับโรงหุน ฉาก อุปกรณ
แสง สี เสียง การเลือกบท การเขียนบทจากจินตนาการ จากนิทานพื้นบานและวรรณคดี การ
เขี ยนบทละคร การจั ด ละคร และการจัด กิจกรรมสํ าหรั บเด็กใหสัมพัน ธกับวิชาตาง ๆ ตาม
หลักสูตรแตละระดับ
คศ.กศ. 173
EDUC 173

ศิลปะสําหรับครู
2(1-2-3)
Arts for Teachers
ความสําคัญของศิลปศึกษา พัฒนาการทางศิลปะของเด็กไทยวัยระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หลักการเขียนภาพและระบายสี การพิมพภาพ ภาพปะติด การปนและแกะสลัก
งานสาน ถัก และทอ งานสรางสรรคและงานประดิษฐ หลักการจัดองคประกอบทางศิลปะ
การวิจารณผลงานศิลปศึกษาของเด็ก

คศ.กศ. 271
EDUC 271

ปฏิบัติพื้นฐานเครื่องเปาไทย
1(0-2-1)
Thai Wind Fundamentals
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเปาตามความถนัด 1 ชิ้น ฝกวิธีปฏิบัติอยาง
ถูกตอง ศึกษาทํานองและลีลาของบทเพลง ตอเพลงอัตราจังหวะสองชั้นและชั้นเดียว ฝกปฏิบัติ
เครื่องเปาพื้นบานตามความเหมาะสม
คศ.กศ. 272
EDUC 272

นาฏศิลปสําหรับเด็ก
1(0-2-1)
Dancing Performance for Children
เพลง จั ง หวะ ลี ล าและเครื่ อ งแต ง กายภายในชุ ด ที่ ฝ ก รํ า ตามความเหมาะสม
ฝกรําวงมาตรฐาน 10 เพลง เพลงประกอบทารําอยางงายสําหรับเด็ก เชน รําอธิษฐาน เพลงปลุกใจ
เปนตน
คศ.กศ. 273
EDUC 273

กิจกรรมศิลปะ 3 มิติ สําหรับเด็ก
1(0-2-1)
Three Dimension Arts for Children
ฝกปฏิบัติสรางสรรคงานศิลปะ 3 มิติ และวิธีสอนสําหรับเด็ก ดวยวัสดุและ
วิธีการตาง ๆ สําหรับเด็ก ไดแก การปนดวยดินและดินเหนียว ทั้งวิธีสังเคราะหและวิเคราะห
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การเคลือบและเผาอยางงาย ๆ การแกะสลักดวยวัสดุและรูปแบบตาง ๆ การสรางภาพ 3 มิติ
จากวัสดุตาง ๆ เชน กลอง แทงไม เศษวัสดุ 3 มิติ ฯลฯ ดวยการผูก การมัด และอื่น ๆ และ
การจัดนิทรรศการงานศิลปะ 3 มิติของเด็ก
คศ.กศ. 281
EDUC 281

พลศึกษาสําหรับครู
2(1-2-3)
Physical Education for Teachers
ความจํ า เป น และความตอ งการในการออกกํ า ลัง กายของเด็ ก แต ละวั ย เจตคติ
เกี่ยวกับความมีน้ําใจเปนนักกีฬาและการแขงขัน อันตรายและอุปสรรคทางการกีฬาและการปฐม
พยาบาลอย า งง า ย ๆ การจั ด โปรแกรมการบริ ห ารกายเพื่ อ เสริ ม สร า งสมรรถภาพทางกาย
กิจกรรมเข าจัง หวะ กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เกมเบ็ดเตล็ด กรีฑ า และ
การจัดการแขงขัน
คศ.กศ. 282
EDUC 282

นันทนาการสําหรับเด็ก
2(1-2-3)
Recreation for Children
ขอบข า ย ความมุ ง หมายและความสํ า คั ญ ของนั น ทนาการ ประเภทของ
นันทนาการสําหรับเด็ก การจัดกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ สําหรับเด็ก การจัดโครงการและ
กิจกรรมนันทนาการในโรงเรียน
คศ.กศ. 491
EDUC 491

สัมมนาปญหาการศึกษา
3 (2-2-5)
Seminar in Education Problems
สภาพปญหาการศึกษาไทยในปจจุบัน ปญหาการจัดการศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบที่สัมพันธกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคงของชาติ ปญหา
การศึกษานอกระบบอื่นๆอันเปนปญหาของทองถิ่นหรือปญหาระดับชาติ การวิเคราะหปญหาดวย
กระบวนการกลุม การแสวงหาแนวทางในการแกปญหาการศึกษารวมกัน
คศ.ฝก. 201
PROF 201

การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1
1(60)
Practicum 1
ทฤษฎี แ ละหลั ก การเกี่ ย วกั บ ธรรมชาติ แ ละพัฒ นาการของผูเ รีย น ภูมิ ห ลั ง ของ
ผู เ รี ย น การเรี ย นรู ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น และสภาพป ญ หาในชั้ น เรี ย น สภาพทั่ ว ไปของ
สถานศึกษา และการจัดสภาพสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่เอื้อตอผูเรียน
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คศ.ฝก. 301
PROF 301

การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2
2(120)
Practicum 2
มนุ ษ ยสั ม พั น ธ สํ า หรั บ ครู ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสถานศึ ก ษากั บ ชุ ม ชน
การบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาในด า นแนวคิ ด บทบาทหน า ที่ ข องบุ ค ลากร และสิ่ ง อํ า นวย
ความสะดวกรวมทั้งสภาพปญหาของสถานศึกษาและแนวทางในการพัฒนา
คศ.ฝก. 301

การทดลองปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษา
2(120)
(การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2)
PROF 301
Practicum in Educational Tecnology (Practicum 2)
การทดลองฝ ก ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาและสารสนเทศใน
สถานศึกษาหรือองคการตาง ๆ
คศ.ฝก. 302
PROF 302

การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 3
2(120)
Practicum 3
ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาและบริบทที่
เกี่ยวของหลักสูตรสถานศึกษาระบบการจัดการเรียนรู สื่อและแหลงการเรียนรู การประเมินผลของ
สถานศึ ก ษา การวางแผนการจั ด การเรี ย นรู ต ามกลุ ม สาระการเรี ย นรู อย า งน อ ย 1 กลุ ม
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คศ.ฝก. 401
PROF 401

การปฏิบัติงานสายเทคนิคการศึกษา
2(120)
Technical Education Practice
ฝกงานในหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา สัมมนาปญหาในการฝกงาน

และประเมินผล
คศ.ฝก. 402
PROF 402

การปฏิบัติการวิชาชีพในสถานประกอบการ
6(360)
Professional Internship
ฝกภาคปฏิบัติในหนวยงานที่เปนสถานประกอบการ นําหลักการทฤษฎีไปใช
วิเคราะหและแกปญหาตามหลักวิชา
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คศ.ฝก. 501
PROF 501

การปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1
6(360)
Internship 1
ทฤษฎีและหลักการที่บูรณาการมาใชในการปฏิบัติการจัดการเรียนรูจากทุกชุดวิชา
มาตรฐานการเรี ย นรู สาระการเรี ย นรู ต ามกลุ ม สาระเฉพาะด า น กระบวนการจั ด การเรี ย นรู
ฝกปฏิบัติจัดการเรียนรูในสถานศึกษา
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17.5.3 หมวดวิชาเฉพาะดานวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
คศ.ทน. 111
TEED 111

หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3(3-0-6)
Principle and Theories in Educational Communication Technology
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ พัฒนาการและแนวโนม แนวคิด
หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารทางการศึกษา
และการนําไปใชแกปญหาการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาเปรียบเทียบ

คศ.ทน. 211
TEED 211

ระบบ/วิธีระบบเพื่อการเรียนการสอน
3(3-0-6)
System Approach for Instruction
ศึกษาโครงสราง องคประกอบและการทํางานของวิธีระบบ ระบบการเรียนการ
สอนกับการสื่อความหมาย การนําวิธีระบบมาใชในการเรียนการสอน ตามแนวความคิดของนัก
การศึกษาบางทาน
ฝกปฏิบัติการนําวิธีระบบมาทดลองใชในการเรียนการสอน
คศ.ทน. 411
TEED411

การบริหารและนิเทศงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3(3-0-6)
Admimistration and Supervision in Educational Technology
ศึ ก ษาขอบข า ยงานเทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึ ก ษา การวางแผนงานการ
ดําเนินงานตามแผน การควบคุมติดตามผลงาน การประเมินผลงานเพื่อการพัฒนาแกไข และการ
นําไปใชไดเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ
คศ.ทน. 121
TEED 121

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Utilization of Educational Information Technology.
ศึ ก ษาหลั ก การ ระบบการทํ า งานของเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การทํ า งานของ
อินเตอรเน็ต การใชงานอินเตอรเน็ต ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เวิลดไวดเว็บ การประชุมทางไกล
ฝกปฏิบัติสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต และฝกรับสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส

คศ.ทน. 222

โปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตเพื่องานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
ทางการศึกษา
TEED 222
Computer Program Applied for Educational Information Technology
ศึ ก ษาการทํ า งานของโปรแกรมคอมพิ ว เตอร ป ระยุ ก ต เพื่ อ นํ า มาใช กั บ งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เชน โปรแกรมการตกแตงภาพ โปรแกรมการออกแบบ
สิ่งพิมพ โปรแกรมการสรางเว็ป โปรแกรมการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ฯลฯ
ฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรดังกลาว
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คศ.ทน. 223
TEED 223

อินเตอรเน็ตเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Internet for Education
ศึ ก ษาความเป น มา และแนวคิ ด ของการสื่ อ สารในระบบอิ น เตอร เ น็ ต
เพื่ อ จะนํ า มาใช ใ นการสอน การเข า สู ร ะบบ การใช เ ครื่ อ งมื อ ต า ง ๆ ของระบบอิ น เตอร เ น็ ต
การสรางและการนําขอมูลเขาสูระบบอินเตอรเน็ต
คศ.ทน. 131
TEED131

การผลิตวัสดุกราฟก
3(2-2-5)
Production of Graphic Materials
ความหมาย ขอบข าย ความสํา คัญ ทฤษฎี แ ละหลั ก การออกแบบวัสดุกราฟ ก
วั ส ดุ อุ ป กรณ แ ละเครื่ อ งมื อ ในการผลิ ต วั ส ดุ ก ราฟ ก การประดิ ษ ฐ ตั ว อั ก ษร การสร า งภาพ
หลักการผลิต การใชและการเก็บรักษาวัสดุกราฟก
ฝกปฏิบัติการเขียน การประดิษฐ การสรางภาพและตัวอักษร การออกแบบงาน
กราฟกเพื่อนํามาใชในการเรียนการสอน

คศ.ทน. 232
TEED 232

การออกแบบวัสดุกราฟกดวยคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Graphic Design
ศึ ก ษาหลั ก ทฤษฎี ก ารออกแบบวั ส ดุ ก ราฟ ก ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ
การใชคอมพิวเตอร ศึกษาการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับกราฟกคอมพิวเตอร
ฝกปฏิบัติการออกแบบสรางผลงานกราฟกดวยคอมพิวเตอร เพื่อการเรียนการสอน
และงานประชาสัมพันธ
คศ.ทน. 331
TEED 331

การจัดนิทรรศการ
3(2-2-5)
Exhibition
ความหมาย ประเภท หลักการ องคประกอบของการจัดนิทรรศการ การออกแบบ
การจัดและการประเมินผล ฝกปฏิบัติการจัดนิทรรศการ
คศ.ทน. 332
TEED 332

สื่อเพื่อชุมชน
3(2-2-5)
Instructional Media for Communities
ศึ ก ษาบทบาทของสื่ อ ที่ มี ต อ ชุ ม ชน ประเภทของสื่ อ การผลิ ต การจั ด หา
การเลื อ กใช เ พื่ อ ส ง เสริ ม การเรี ย นรู ข องชุ ม ชน การติ ด ต อ สื่ อ สารด ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
การพัฒนาเว็ปไซตเพื่อใชประโยชนสําหรับชุมชน
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คศ.ทน. 333
TEED 333

เทคโนโลยีการพิมพ
3(2-2-5)
Printed Material Technology
ศึกษาพัฒนาการและประเภทของสิ่งพิมพ หลักการและวิธีการผลิตสิ่งพิมพ การ
นําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการผลิตสิ่งพิมพเพื่อการศึกษา การฝกปฏิบัติการผลิตสิ่งพิมพเพื่อ
การศึกษา และการเสนอผลผลิตเพื่อการเผยแพรใหเปนประโยชนตอวงการศึกษา
3(2-2-5)
เทคโนโลยีการถายภาพ 1
Technology of Photography 1
ศึกษาศาสตรการถายภาพในทางวิทยาศาสตรและศิลปะ เทคนิควิธีการถายภาพ
การจัดองคประกอบภาพ การจัดแสงและการสรางสรรคภาพที่นําไปใชในงานการศึกษา และ
การประชาสัมพันธ และงานธุรกิจฝกปฏิบัติการถายภาพ

คศ.ทน. 141
TEED141

คศ.ทน. 242
TEED 242

เทคโนโลยีการถายภาพ 2
3(2-2-5)
Technology of Photography 2
ศึกษาศาสตรจากการถายภาพในระดับสูง การถายภาพในเชิงสรางสรรค
เพื่องานสิ่งพิมพ การผลิตภาพสไลด ภาพขาว-ดํา และภาพจากกลองในระบบดิจิตอล และ
การตกแตงภาพในระบบดิจติ อล
คศ.ทน. 251
TEED251

การผลิตรายการโทรทัศน 1
3(2-2-5)
Television Production 1
ศึกษาคุณคา กระบวนการผลิต และการนํารายการโทรทัศนไปใช การวางแผน
และดําเนินรายการโทรทัศนเพื่อการเรียนการสอน และการประชาสัมพันธ
ฝกการผลิตรายการโทรทัศนเพื่อการเรียนการสอน และการประชาสัมพันธ
คศ.ทน. 351
TEED 351

มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Multimedia for Education
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของมัลติมีเดีย ศึกษาวิธีการใช การเลือกใชเพื่อ
ประโยชนในดานการเรียนการสอน การนําเสนองานและการเผยแพรทางการศึกษา
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คศ.ทน.352
TEED 352

การผลิตรายการโทรทัศน 2
3(2-2-5)
Television Production 2
ศึกษาเทคนิคกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนในระบบดิจิตอล กลองถายภาพ
ดิจิตอล เครื่องมือการตัดตอภาพและเสียงระบบดิจิตอล การตัดตอดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
ฝกปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน เพื่อใชในการเรียนการสอนและการประชาสัมพันธ
คศ.ทน. 453
TEED 453

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Radio and Television for Education
ศึ ก ษาบทบาท ความสํ า คั ญ ของวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น ที่ มี ต อ
วงการศึ ก ษา รู ป แบบและประเภทของรายการวิ ท ยุ - โทรทั ศ น เ พื่ อ การศึ ก ษา การเลื อ ก
การจัดหา การเตรียมการผลิต การใช และการประเมินผลวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
เพื่อการศึกษา
ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารเตรี ย มการผลิ ต การเลื อ ก และการใช วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและ
วิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา
คศ.ทน. 261
TEED261

การใชและบํารุงรักษาสื่ออิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
Operation and Maintenance of Electronics Medias
ศึกษาหลักสูตร ระบบการทํางาน วิธีใชและการบํารุงรักษาสื่ออิเล็กทรอนิกส ฝก
ปฏิบัติการใช การดูแลรักษาสื่ออิเล็กทรอนิกส ทั้งประเภทเครื่องฉาย (Multi-Media Projector)
ตลอดจนเครื่องมืออื่น ๆ
คศ.ทน. 271
TEED 271

คอมพิวเตอรชวยสอน
3(2-2-5)
Computer Assisted Instruction
ศึ ก ษาวิ ธี ก ารนํ า คอมพิ ว เตอร ม าประยุ ก ต ใ ช ใ นการเรี ย นการสอนการสร า ง
โปรแกรมหรือการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาพัฒนาการเรียนการสอน และการบริหารการศึกษา
คศ.ทน. 371
TEED 371

การเรียนอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
E-Learning
ศึกษาการทํางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารศักยภาพของ
การเรียนการสอนบนเว็บ ลักษณะของการเรียนอิเล็กทรอนิกส การทํางานของอินเทอรเน็ต การ
ใชงานอินเทอรเน็ต ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เวิลดไวดเว็บ อินเทอรเน็ตในวงการศึกษาไทยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
ฝกปฏิบัติการสราง การใชบทเรียนบนเว็บ
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คศ.ทน. 391
TEED 391

ความรูเบื้องตนในการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3(2-2-5)
Foundation of Research in Educational Technology
ศึ ก ษาป ญ หาทางเทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึ ก ษา การเลื อ กป ญ หาการวิ จั ย
การออกแบบการวิจัย ขั้นตอนการวิจัยและการเขียนรายงานผลการวิจัย
ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารเขี ย นเค า โครง การเขี ย นรายงาน และการประเมิ น ผลการวิ จั ย
ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คศ.ทน. 491
TEED491

การฝกอบรมและสัมมนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3(2-2-5)
Training and Seminar in Education and Communication Technology
การฝกอบรมเพิ่มเติมความรูความสามารถดานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การนํ า ป ญ หาการศึ ก ษาระดั บ ท อ งถิ่ น และระดั บ ชาติ ผลการวิ จั ย ด า นเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามาสัมมนาเพื่อการวิเคราะหแกไข ดัดแปลง และพัฒนาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษาใหนํามาใชในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
คศ.ฝก. 401

การปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษา
2(120)
(การปฏิบัติงานสายเทคนิคการศึกษา)
PROF 401
Educational Technology Practice (Practicum 3)
การฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศในสถานศึกษาหรือ
หนวยงานตาง ๆ เพื่อใหมีประสบการณตรงในการปฏิบัติงาน
คศ.ฝก. 402

การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา 2
6(360)
(การปฏิบัติการวิชาชีพในสถานประกอบการ)
PROF 402
Educational Technology Internship (Internship 1)
การฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศในสถานศึกษาหรือ
หนวยงานตาง ๆ เพื่อใหมีประสบการณตรงในการปฏิบัติงาน
คศ.ภอ. 428
ENED 428

ภาษาอังกฤษสําหรับงานเทคโนโลยีการศึกษา
3(3-0-6)
English for Educational Technology
ศึกษาคําศัพท ภาษาอังกฤษสําหรับงานเทคโนโลยีการศึกษา ในดานการถายภาพ
การผลิตรายการวิ ทยุก ระจายเสียง วิทยุโทรทัศน การผลิตงานกราฟก ฯลฯ การฝก อานตํารา
เอกสาร วารสาร การค น คว า ข อ มู ล ผ า นสื่ อ ภาษาอั ง กฤษ เพื่ อ การนํ า มาใช ป ระโยชน ใ นงาน
เทคโนโลยีการศึกษา
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ภาคผนวก

50

51

ภาคผนวก ก
ความสอดคลองรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปและวิชาชีพ
กับมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพครู

52

53
ความสอดคลองรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปและวิชาชีพ
กับมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพครู
มาตรฐานความรู/มาตรฐาน
ประสบการณวิชาชีพครู
มาตรฐานความรู
1. ภาษาและเทคโนโลยี
สําหรับครู

ลักษณะรายวิชา
บังคับ เลือก
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3

3
3

2. การพัฒนาหลักสูตร
3
3
3
3
3

รายชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
ศท.ภท. 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ศท.ภอ. 112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ศท.ภอ. 113 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู
ศท.ภอ. 114 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
ศท.ภฝ. 115 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
ศท.ภจ. 116 ภาษาจีนเพื่อการสือ่ สาร
ศท.ภญ. 117 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
ศท.คพ. 146 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
คศ.กศ. 108 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
คศ.กศ. 109 การสื่อความหมายสําหรับครู
คศ.ภอ........ ภาษาอังกฤษสําหรับ...(วิชาเอก)
(1-2 รายวิชา)

วิชาชีพ
คศ.กศ. 102 การจัดการศึกษาและการพัฒนา
หลักสูตร
คศ.กศ. 421 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูวิชา
เฉพาะ (วิชาเอก)
คศ.กศ. 221 หลักสูตรและหนังสือเรียนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
คศ.กศ. 321 การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
คศ.กศ. 422 การพัฒนารูปแบบการสอน

หมายเหตุ

สาขา
หลักสูตร
และการ
สอนจัด 2
รายวิชา
สาขาเทคนิค
การศึกษาจัด
1 รายวิชา
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มาตรฐานความรู/มาตรฐาน
ประสบการณวิชาชีพครู
3. การจัดการเรียนรู

ลักษณะรายวิชา
บังคับ เลือก
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4. จิตวิทยาสําหรับครู
3
3
3

รายชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
ศท.สว. 131 มนุษยกับสังคม
ศท.สว. 133 วิถีไทย
ศท.สว. 134 วิถีโลก
ศท.ศศ. 137 เศรษฐกิจพอเพียง
ศท.วล. 144 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
วิชาชีพ
คศ.กพ. 103 การจัดการเรียนรู
คศ.กศ. 322 ทักษะและเทคนิคการสอน
คศ.กศ. 211 การศึกษาแบบเรียนรวม
คศ.กศ. 302 เศรษฐศาสตรการศึกษา
คศ.กศ. 303 การเมืองกับการศึกษา
คศ.กศ. 304 การศึกษากับสิ่งแวดลอม
คศ.กศ. 311 การศึกษาทางเลือก
คศ.กศ. 401 ภูมิปญญาศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไป
ศท.จว. 121 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
ศท.ปช. 126 ความจริงของชีวิต
ศท.วส. 145 สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน
วิชาชีพ
คศ.กศ. 104 จิตวิทยาสําหรับครู
คศ.กศ. 201 สังคมวิทยาการศึกษา
คศ.กศ. 251 สุขภาพจิตในโรงเรียน

5. การวัดและประเมินผล
การศึกษา

3
3
3
3

วิชาศึกษาทั่วไป
ศท.คณ. 142 การคิดและการตัดสินใจ
วิชาชีพ
คศ.กศ. 105 การวัดและประเมินผลการศึกษา
คศ.กศ. 341 การประเมินทางการศึกษา
คศ.กศ. 442 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการ
วิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัย

หมายเหตุ
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มาตรฐานความรู/มาตรฐาน
ประสบการณวิชาชีพครู
6. การบริหารจัดการใน
หองเรียน

ลักษณะรายวิชา
บังคับ เลือก
3
3
3
3
3
3
3

7. การวิจัยทางการศึกษา
3
3

3
3
3
3

8. นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา

3
3
3
3
3

9. ความเปนครู
3
3
3
3
3
3

รายชื่อวิชา
วิชาชีพ
คศ.กศ. 106 การบริหารจัดการในหองเรียน
คศ.กศ. 203 กิจกรรมการศึกษาเพื่อทองถิ่น
คศ.กศ. 204 การศึกษากับการพัฒนาประเทศ
คศ.กศ. 301 อนาคตศึกษา
คศ.กศ. 402 การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ
คศ.กศ. 423 การนิเทศการศึกษา
คศ.กศ. 491 สัมมนาปญหาการศึกษา
วิชาชีพ
คศ.กศ. 107 การวิจัยทางการศึกษา
............... งานวิจัยเฉพาะสาขา (วิชาเอก)
คศ.กศ. 342 การวัดจิตพิสัย
คศ.กศ. 441 การวิเคราะหและการประเมิน
โครงการ
คศ.กศ. 442 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการ
วิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัย
วิชาศึกษาทั่วไป
ศท.วท. 141 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
ศท.บร. 127 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
ศท.กส. 155 งานชางในชีวิตประจําวัน
ศท.กษ. 156 เกษตรในชีวิตประจําวัน
ศท.คศ. 157 คหกรรมในชีวิตประจําวัน
วิชาศึกษาทั่วไป
ศท.ดน. 123 ดนตรีนิยม
ศท.ศป. 124 ศิลปะในชีวิตประจําวัน
ศท.นฎ. 125 สุนทรียะทางนาฏศิลป
ศท.นศ. 132 กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต
ศท.สถ. 143 สถิติในชีวิตประจําวัน
ศท.วส. 145 สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน

หมายเหตุ

56
มาตรฐานความรู/มาตรฐาน
ประสบการณวิชาชีพครู

ลักษณะรายวิชา
บังคับ เลือก
3
3

3
3
3
3
3
มาตรฐานประสบการณ
วิชาชีพครู

รายชื่อวิชา

หมายเหตุ

วิชาชีพ
คศ.กศ. 101 ความเปนครูและการพัฒนา
วิชาชีพครู
คศ.กศ. 171 ดนตรีตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
คศ.กศ. 172 นาฎศิลปและละครสําหรับครู
คศ.กศ. 173 ศิลปะสําหรับครู
คศ.กศ. 281 พลศึกษาสําหรับครู
คศ.กศ. 305 กฎหมายการศึกษาไทย
คศ.กศ. 351 มนุษยสัมพันธสําหรับครู
วิชาชีพ

3
3
3
3
3

คศ.ฝก. 201 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1
คศ.ฝก. 301 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2
คศ.ฝก. 302 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 3

(3) คศ.ฝก. 401 การปฏิบัติงานสายเทคนิคการศึกษา
(3) คศ.ฝก. 402 การปฏิบัติการวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ

3
3

คศ.ฝก. 501 การปฏิบัติการวิชาชีพครูใน
สถานศึกษา 1
คศ.ฝก. 502 การปฏิบัติการวิชาชีพครูใน
สถานศึกษา 2

รายวิชา
คศ.ฝก. 401,
402
จัดเฉพาะ
สายเทคนิค
การศึกษา
สามารถ
ใชแทน
คศ.ฝก.302,
501 ได
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การกําหนดรหัสวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1. แนวคิด
การใชรหัสวิชา มีวัตถุประสงคเพื่อสื่อสารถึงการจําแนกสาขา หมวดหมู และระดับความยาก
งาย เพื่อใหผูเรียน ผูสอนหรือผูที่เกี่ยวของสามารถพิจารณาจัดแผนการเรียนไดเหมาะสมและเปนไป
ตามลําดับของศาสตรนั้นๆ

2. หลักการจัด
1. ใชระบบตัวอักษรผสมตัวเลข โดยใหตัวอักษรแทนหมวดวิชา สาขาวิชา สําหรับตัวเลข ใชบง
บอกถึงระดับความยากงาย ลักษณะเนื้อหาวิชา และลําดับกอนหลังของวิชา
2. การกําหนดรหัสวิชาในแตละหมวด เปนไปตามขอกําหนดของมหาวิทยาและคณะตางๆ ที่
เปนผูกําหนดรหัสรายวิชา ดังตอไปนี้
2.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ใชรหัสจํานวน 7 หนวย ประกอบดวยตัวอักษร 4 หนวย และ
ตัวเลข 3 หนวย โดยกําหนดความหมายไวดงั นี้
2.1.1 อักษร 2 ตัวแรก คือ ศท. หรือ GE หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.2 อักษร 2 ตัวหลัง หมายถึง อักษรยอของหมวด / หมู สาขาวิชาในศาสตรแตละศาสตร
2.1.3 ตัวเลข 3 ตัว กําหนดความหมายไวดังนี้
2.1.3.1 เลขรหัสตัวแรก หมายถึง ระดับรายวิชา
2.1.3.2 เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง กลุมวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
เลข 1 หมายถึง กลุมวิชาภาษา
เลข 2 หมายถึง กลุมวิชามนุษยศาสตร
เลข 3 หมายถึง กลุมวิชาสังคมศาสตร
เลข 4 หมายถึง กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
เลข 5 หมายถึง กลุมวิชาสรางเสริมลักษณะนิสัย
2.1.3.3 เลขรหัสตัวสุดทาย หมายถึง อนุกรมในหมวด / หมู / สาขาวิชา
2.2 หมวดวิชาชีพครู เปนหมวดวิชาโดยเฉพาะของคณะครุศาสตร กําหนดใหใชรหัสจํานวน 7
หนวยเชนเดียวกัน ประกอบดวยตัวอักษร 4 หนวย และตัวเลข 3 หนวย ซึ่งมีความหมายดังนี้
2.2.1 อักษร 4 ตัว คือ คศ.กศ. หรือ EDUC หมายถึง กลุมวิชาการศึกษา
2.2.2 ตัวเลข 3 ตัว กําหนดความหมายไวดังนี้
2.2.2.1 เลขรหัสตัวแรก หมายถึง ระดับวิชา
2.2.2.2 เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง ลักษณะเนื้อหา สาระวิชา
2.2.2.3 เลขรหัสตัวสุดทาย หมายถึง อนุกรมในกลุมเนื้อหา สาระวิชานั้นๆ
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2.3 หมวดวิชาเฉพาะดาน คณะครุศาสตรมีวิชาเฉพาะดานในวิชาเอก / โท ตางๆ ที่ขึ้นอยูกับคณะ
ครุศาสตรทุกรายวิชาจํานวนหนึ่ง และตองอาศัยวิชาเฉพาะดานในหลายรายวิชาจาก คณะอื่นๆ อีกจํานวน
หนึ่ง ดังนั้นรหัสที่ใชจึงแบงออกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้
2.3.1 รหัสรายวิชาของคณะครุศาสตร กําหนดไว 7 หนวย ประกอบดวยตัวอักษร 4 หนวย
และตัวเลข 3 หนวย ซึ่งมีความหมายดังนี้
2.3.1.1 อักษร 2 ตัวแรก ภาษาไทย คือ คศ. หรือ ภาษาอังกฤษ 2 ตัวหลัง คือ ED
2.3.1.2 อักษร 2 ตัวหลังภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ 2 ตัวแรก หมายถึง วิชาเอก
ตางๆ ไดแก
ภท. หรือ TH หมายถึง ภาษาไทย (THAI)
ภอ. หรือ EN หมายถึง ภาษาอังกฤษ (ENGLISH)
สค. หรือ SO หมายถึง สังคมศึกษา (SOCIAL STUDY)
คณ. หรือ MA หมายถึง คณิตศาสตร (MATHEMATICS)
วท. หรือ SC หมายถึง วิทยาศาสตร (SCIENCE)
พล. หรือ PE หมายถึง พลศึกษา (PHYSICAL EDUCATION)
ดน. หรือ MU หมายถึง ดนตรีศึกษา (MUSIC EDUCATION)
ปว. หรือ EC หมายถึง การศึกษาปฐมวัย (EARLY CHILDHOOD)
กพ. หรือ SP หมายถึง การศึกษาพิเศษ (SPECIAL EDUCATION)
จต. หรือ PG หมายถึง จิตวิทยาและการแนะแนว (PSYCHOLOGY
AND GUIDANCE)
วผ. หรือ ME หมายถึง การวัดผลการศึกษา (EDUCATIONAL
MEMSUREMENT)
บห. หรือ AD หมายถึง การบริหารการศึกษา (EDUCATIONAL
ADMINISTRATION)
คพ. หรือ CO หมายถึง คอมพิวเตอรศึกษา (COMPUTER EDUCATION)
ทน. หรือ TE หมายถึง เทคโนโลยีการศึกษา (EDUCATIONAL
TECHNOLOGY)
2.3.1.3 ตัวเลข 3 ตัว มีความหมายเชนเดียวกับขอ 2.2.2
2.3.2 รหัสรายวิชาของคณะอืน่ ๆ กําหนดไว 5 – 7 หนวย ประกอบดวยตัวอักษร 2-4
หนวย และตัวเลข 3 หนวย ซึ่งมีความหมายดังตอไปนี้
2.3.2.1 อักษร 2-4 ตัว หมายถึง กลุมวิชาในศาสตรตางๆ หรือกลุมวิชาและคณะ
ตางๆ
2.3.2.2 ตัวเลข 3 ตัว มีความหมายเชนเดียวกันกับขอ 2.2.2
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การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
1. เหตุผลและความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สื บ เนื่ อ งจากการผลิ ต ครู ต ามหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สถาบั น ราชภั ฏ หลั ก สู ต รใหม
พุทธศักราช 2546 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดใชหลักสูตรฉบับนี้เมื่อปการศึกษา 2547 และกําลังใช
ปการศึกษา 2548 เปนปที่ 2 พบวา การจัดรายวิชาตามโครงรางหลักสูตร ซึ่งเปนหลักสูตรที่จัดเปนชุดวิชาโดย
เนนการบูรณาการแตละศาสตรที่มีการกําหนดผลลัพธการเรียนรูสาระการเรียนรูและกระบวนการเรียนรูไวเปน
แนวทางนั้น มีปญหาในเรื่องของการจัดกระบวนการเรียนการสอน ทั้งนี้จากผลข อวิพากษห ลักสูตรจาก
ประธานโปรแกรมวิชา กรรมการโปรแกรมวิชา อาจารยผูสอน และนักศึกษา พบวา หลักสูตรขาดความลุมลึก
ในเนื้อหาวิชาขาดความหลากหลายและขาดความยืดหยุน นอกจากนี้ยังมีความจําเปนที่จะตองคํานึงถึงความ
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักมาตรฐานวิชาชีพ
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาอีกดวย ดังนั้น คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงเห็นวาควรมี
การพั ฒนาระบบการผลิ ตครู โดยการพัฒ นาปรั บ ปรุง หลั กสู ตรขึ้น จากหลั กสู ตร พุ ท ธศัก ราช 2543 และ
หลักสูตร พุทธศักราช 2546 เพื่อใชในปการศึกษา 2549 เปนตนไป

2. การกําหนดแนวคิด
การกําหนดแนวคิดและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตร ดําเนินการโดยการศึกษาความคิดตาง
ๆ จากแหลงขอมูลดังนี้
1) งานวิจัย
2) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และ 2545
3) พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2543 และ 2546
5) ผูทรงคุณวุฒิ
6) คณาจารยคณะครุศาสตรและสาขาที่เกี่ยวของ
สรุปเปนแนวคิดหลักไดดังนี้
1) ผลิตครูใหสอดคลองกับความตองการและการพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2) ยกระดับคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูง
3) ผลิตครูขั้นวิชาชีพใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคในดานความเปนคนดี คนเกง ครูดี และ
ครูเกง
4) ปฏิรูปการเรียนรูตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
5) เปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนจากการจัดเปนชุดวิชาเปนการจัดแบบรายวิชา
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3. การพัฒนาหลักสูตร
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีวัตถุประสงคที่จะพัฒนาหลักสูตรให
ครอบคลุมกลุมสาระการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศาสตรที่จําเปนในการจัดการศึกษารวม
ทั้งสิ้น 2 สาขาวิชา 14 วิชาเอก/โท ดังนี้
3.1 สาขาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตร 5 ป)
1) ภาษาไทย
2) ภาษาอังกฤษ
3) สังคมศึกษา
4) คณิตศาสตร
5) วิทยาศาสตร
6) พลศึกษา
7) ดนตรีศึกษา
8) การศึกษาปฐมวัย
9) การศึกษาพิเศษ
3.2 สาขาเทคนิคการศึกษา
3.2.1 หลักสูตร 5 ป
1) จิตวิทยาและการแนะแนว
2) การวัดผลการศึกษา
3) การบริหารการศึกษา
4) คอมพิวเตอรศึกษา
3.2.2 หลักสูตร 4 ป
1) เทคโนโลยีการศึกษา

4. แนวการจัดการเรียนรู
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เนนการจัดการเรียนรูใน
ลักษณะตอไปนี้
4.1 พัฒนาปรีชาสามารถของผูเรียนใหมีความรูในวิชาชีพครู และมีประสบการณทางวิชาชีพ
ครู
4.2 ผสมผสานการจั ด การเรี ย นรู เพื่ อ สร า งเสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะในความเป น คนดี
คนเกง ครูดี และครูเกง
4.3 ปฏิบัติงานในสถานการณจริง ในสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ เพื่อเชื่อมโยง
ความรูสูการปฏิบัติ
4.4 เรียนรูโดยผานกิจกรรมที่หลากหลาย
4.5 สร า งเครื อ ข า ยการเรี ย นรู ข องนั ก ศึ ก ษา โดยร ว มมื อ กั น ระหว า งโรงเรี ย นสถาน
ประกอบการ ชุมชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
4.6 เนนการสรางองคความรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน
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การบริหารจัดการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2548 ไดออกแบบเปนหลักสูตรที่มุงพัฒนา
ปรีชาสามารถของนักศึกษาครูใหเปนครูขั้นวิชาชีพที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู และพัฒนา
ผูเรียนเต็มตามศักยภาพ สําหรับหลักสูตรฉบับนี้เปนหลักสูตรที่มุงเนนการผลิตบุคลากรทางการศึกษาสาย
เทคนิคการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งเปนหลักสูตร 4 ป แตกระบวนการที่ใชในการบริหาร
จัดการหลักสูตรก็มีลักษณะเชนเดียวกันกับหลักสูตรอื่น ๆ ความแตกตางมีเพียงจํานวนหนวยกิตที่ลดลง
และการฝกประสบการณวิชาชีพเต็มรูปนั้น จัดใหมีการฝกเพียง 1 ภาคการศึกษา
กระบวนการบริห ารจั ดการหลั กสูตรใช หลั กการของวงจรเดมมิ่ ง คือ การวางแผน
การปฏิบัติ การตรวจสอบและการปรับปรุง ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. การวางแผน (Plan)
1.1 ดานอาจารย
คณะครุศาสตรไดวางแผนการบริหารหลักสูตรเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดย
ปรับกระบวนทัศ นของคณาจารย สรางความตระหนักและใหมีสวนรวมในการวางแผนและดําเนิ นการทุ ก
ขั้นตอน

1.2 ดานนักศึกษา
คณะครุศาสตรไดกําหนดเงื่อนไขในการรับนักศึกษาในเชิงปริมาณและคุณภาพ
โดยพัฒนาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระดับมัธยมศึกษาใหมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 นอกจากนี้
ยังมีการทดสอบเฉพาะดานในการประเมินบุคลิกภาพ ความสามารถ เจตคติในความเปนครู

1.3 ดานกระบวนการเรียนการสอน
คณะครุศาสตรไดออกแบบรายวิชาและกระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพครูของสํานักมาตรฐาน สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา โดย
เนนผลลัพธการเรียนรูที่เกิดจากการผสมผสานภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ และสรางองคความรูโดยการเรียนรูจาก
กิจกรรมที่หลากหลาย

1.4 ดานการพัฒนาแหลงการเรียนรูและการใชเทคโนโลยี
มีการเตรียมการเพื่อรองรับการบริหารหลักสูตรทั้งในสวนของการพัฒนาแหลงการ
เรียนรูและการใชเทคโนโลยี ไดแก การจัดใหมีหองปฏิบัติการหลักสูตร (Curriculum Lab) หองปฏิบัติการสอน
(Teaching Lab) หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองเรียนสาธิตสําหรับเด็กการศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการเตรียมฐานขอมูลและเครือขาย มีแหลงเรียนรูจากสถานศึกษาชุมชน
สถานประกอบการตางๆ และภูมิปญญาทองถิ่น

1.5 ดานการฝกประสบการณวิชาชีพครู / ฝกประสบการณวิชาชีพตามสาขาและวิชาเอก
1.6 การฝกประสบการณวิชาชีพครู หรือ ฝกประสบการณวิชาชีพตามสาขาและวิชาเอก
เนนใหนักศึกษาไดฝกประสบการณในสถานการณจริง จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรายวิชาและ
กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มีทั้งหลักสูตร 5 ป ที่ฝกในสถานศึกษา และหลักสูตร 4
ป (เอกเทคโนโลยีการศึกษา) ที่เปดโอกาสใหนักศึกษาไดฝกในสถานประกอบการ ดังนั้น คณะครุ
ศาสตรจะมีการวางแผนเตรียมการกําหนดคุณสมบัติ คัดเลือกแหลงฝกที่มีความพรอม ซึ่งไดรับความ
รวมมือจากเครือขายทั้งสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน องคกรเอกชน และสถานประกอบการ
โดยมีจุดเนน คือ
1) การเรียนรูในดานการบริหารจัดการ การดําเนินงานของสถานศึกษาหรือสถาน
ประกอบการ
2) การเรียนรูในดานการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาการพัฒนาผูเรียน หรือการ
พัฒนาอาชีพ
3) การเพิ่มพูนทักษะและประสบการณจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเปน
เวลา 1 ปสําหรับหลักสูตร 5 ป สาขาหลักสูตรและการสอนสําหรับหลักสูตร
4 ป หรือการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 1 ภาคเรียน ภายใตการนิเทศ
ติดตามอยางเปนระบบ
2. การลงมือปฏิบัติ (Do)
ในการบริ ห ารหลั ก สู ต ร คณะครุ ศ าสตร ไ ด ดํ า เนิ น การปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให ห ลั ก สู ต รมี
ประสิทธิภาพ โดยแตงตั้งกรรมการและดําเนินการบริหารหลักสูตร ดังนี้
2.1 การแตงตั้งคณะกรรมการ
2.1.1 คณะกรรมการประจําคณะ ประกอบดวยคณบดี รองคณบดี หัวหนา
ภาควิชา ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ผูแทนคณาจารย และหัวหนาสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร มีหนาที่
กําหนดนโยบาย เสนอแนะและกํากับติดตามผลการใชหลักสูตร
2.1.2 คณะกรรมการวิชาการระดับคณะ ประกอบดวย คณบดี รองคณบดี และ
ประธานโปรแกรมวิชา มีหนาที่พิจารณาใหความเห็นชอบ และบริหารหลักสูตรในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ
2.1.3 คณะกรรมการโปรแกรมวิ ช า ประกอบด ว ยประธานโปรแกรม และ
กรรมการบริหารโปรแกรม โปรแกรมละ 3 – 5 คน ทําหนาที่บริหารหลักสูตรประสานงาน และติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาตามโปรแกรม
2.1.4 คณะกรรมการฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู ประกอบดวย รองคณบดีฝาย
วิชาการ หัวหนาภาควิชา ประธานโปรแกรมวิชา และผูแทนอาจารยจากโปรแกรมวิชา ทําหนาที่
วางแผน ประสานงานเครือขาย จัดกิจกรรมเสริมและนิเทศติดตามผล
2.2 การดําเนินการบริหารหลักสูตร
คณะได จั ด ดํ า เนิ น การในส ว นของการจั ด การเรี ย นการสอน และการ
ฝกประสบการณวิชาชีพครู ดังนี้
2.2.1 การจัดการเรียนการสอน
คณะไดจัดผูสอนที่มีคุณวุฒิความรูและประสบการณ ความชํานาญการ ทั้ง
จากภายนอกและภายในคณะครุศาสตร จากตางคณะ เชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะ
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วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี เ ป น ต น และกํ า หนดการจั ด การเรี ย นรู ข องหลั ก สู ต รให ส อดคล อ งกั บ
วัตถุประสงคเปาหมาย และผลลัพธการเรียนรู
2.2.2 การฝกประสบการณวิชาชีพครู
คณะครุศาสตรไดกําหนดแนวปฏิบัติในการฝกประสบการณวิชาชีพครูโดย
จัดใหมีการศึกษาวิจัย ในรูปแบบการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู ที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑของคุรุสภา ภายใตบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการฝายฝกประสบการณวิชาชีพครูทั้งจากฝายคณะ
ครุศาสตร และโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อการสรางบุคลากรที่มีความเขาใจและมีความสามารถ
ในเรื่องการนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้คณะครุศาสตรยังไดมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการออกนิเทศนักศึกษา โดย
คณาจารย ข องคณะ เพื่ อ การติ ด ตามผลและปรั บปรุ ง แก ไ ขการฝ ก ประสบการณ ฯ ของนั กศึ ก ษาให
สมบูรณยิ่งขึ้น
3. การตรวจสอบ (Check)
การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร ใชระยะเวลาทั้งระหวางใชหลักสูตร และหลังการใช
หลักสูตร โดยใชกระบวนการวิจัยเพื่อติดตามประเมินผล มีการประเมินผลการสอนของคณาจารยทุก
ภาคเรียน และมีการจัดประชุมสัมมนาผลการใชหลักสูตร ติดตามผลโดยผูใชบัณฑิต เพื่อใหสอดคลอง
กับมาตรฐานวิชาการของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และมาตรฐานความรูและประสบการณของ
คุรุสภา
4. การปรับปรุง (Act)
เมื่ อ ได ข อ มู ล จากการตรวจสอบการใช ข องหลั ก สู ต รจากฝ า ยต า ง ๆ มี ก ารนํ า ผล
การตรวจสอบมาพิจารณาวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา เพื่อนํามาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว
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ภาคผนวก จ
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
และรายชื่อผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร
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รายชื่อผูวิพากษหลักสูตรในการประชุมสัมมนาวิพากษหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
วันที่ 21 กันยายน 2548
เวลา 08:30 – 17:00 น.
ณ หองประชุมสิริราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ชื่อ – สกุล

สถานที่ติดตอ
สนง.คณะกรรมการอุดมศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนสงเสริมวิชาชีพดนตรีสากล พล.
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

24.

ผศ.ดร.สรรค วรอินทร
ศ.ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ
ผศ.ฐีระ ประวาลพฤกษ
รศ.ดร.นิตยา สุวรรณศรี
ผศ.ดร.ดุษฎี รุงรัตนกุล
รศ.นิยม ยอดมนต
รศ.สมเกียรติ มณีเนตร
รศ.เรืองเดช เชิดพุทธ
อ.กรกฏ ถนอมสิน
ผศ.ประทีป นักป
อ.ทรรศน กุลสุวรรณ
รศ.สธน โรจนตระกูล
ผศ.ปถมา เอี่ยมสอาด
อ.ศิริพร ปตตะพงศ
อ.สุกิจ กองอาสา
อ.ยศจรัส ดือขุนทด
อ.ศุภชัย ธีระกุล
ผศ.ดร.วารีรัตน แกวอุไร
ผศ.จินดา อยูแสง
ดร.พิทักษ อยูมี
อ.ชนิกานต คุมนก
ผศ.จํารัส สุระยศ
รศ.ดร.ประเทือง
ภูมิภัทราคม
รศ.ดร.ทิพยวรรณ กิตติพร

25.

รศ.กิ่งแกว เพ็ชรราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

หลักสูตร
วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
พลศึกษา
พลศึกษา
ดนตรีศึกษา
ดนตรีศึกษา
ดนตรีศึกษา
ดนตรีศึกษา
ดนตรีศึกษา
ดนตรีศึกษา
ดนตรีศึกษา
ดนตรีศึกษา
ดนตรีศึกษา
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
จิตวิทยาและการ
แนะแนว
จิตวิทยาและการ
แนะแนว
ภาษาไทย

หมายเหตุ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ

ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ

ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
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ที่
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

ชื่อ – สกุล
อ.จริยา จิระวรพงศ
ผศ.เสนหา บุณยรัตษ
นายนธี ฉิมฉวี
น.ส.พัชราภรณ สุขนิตย
นายนรพนธ จันชูมี
ผศ.วัลภา ศศิวิมล
ผศ.ดนยา วงศธนะชัย
ผศ.จารีต สิริทิพา
น.ส.ศรีลําแพน เงินกลั่น
นายวิศรุต อินทรเลี้ยง
น.ส.พรรวดี บางเพ็ญสิริ
อ.ชํานาญ วงศวินิจศร
อ.สุมน ปนาทกูล
ผศ.เติมศักดิ์ สุวรรณประเทศ
ผศ.นวลฉวี กุลโรจนภัทร
ผศ.จิราภรณ ประพินพงศกร
อ.เฉลิมพร พงษภู
อ.นิทัศน ศรีนรคุตร
อ.น้ําเพชร อยูโต
ผศ.พวงทอง ไสยวรรณ
ผศ.จันทรเพ็ญ กาญจนรัตน
ผศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร
รศ.สุรชัย ขวัญเมือง

สถานที่ติดตอ
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขาราชการบํานาญ (พิบูลสงคราม)
ขาราชการบํานาญ (พิบูลสงคราม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

หลักสูตร
วิชาเอก
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
เทคโนโลยี กศ.
บริหารการศึกษา

หมายเหตุ
ผูทรงคุณวุฒิ

ผูทรงคุณวุฒิ

ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
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ภาคผนวก ฉ
การเทียบรหัสวิชาระหวางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ฉบับเดิม กับฉบับปรับปรุง
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การเทียบรหัสวิชาระหวางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตฉบับเดิมกับฉบับปรับปรุง
เนื่องจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ฉบับปพุทธศักราช 2548 นี้ไดปรับปรุงมาจากหลักสูตรเดิม 2 ฉบับคือ จากหลักสูตร
สถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2543 ซึ่งมีลักษณะเปนรายวิชาและใชรหัสวิชาเปนตัวเลข 7 หนวย
กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2546 ซึ่งมีลักษณะเปนชุดวิชา ใช
รหัสวิชาเปนตัวอักษรภาษาอังกฤษ 4 หนวย และตัวเลข 3 หนวย ดังนั้นเพื่อใหเปนที่เขาใจโดย
ทั่วกันวารายวิชาใดปรับเปลี่ยนมาจากรหัสใด หรือมีพื้นฐานมาจากรายวิชาใด เพื่อประโยชนใน
การตรวจสอบในการเทียบโอนในภายหลัง คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจึง
ได จั ด ใหมี ตารางการเที ยบรหัสวิช าระหวา งหลั ก สูตรฉบับ เดิมทั้ง 2 ฉบั บ และฉบั บปรับปรุ ง
นี้ขึ้น ภายใตการพิจารณาดวยเหตุผลและหลักการ 3 ประการดังนี้
1. เป น รายวิ ช าที่ ย กมาจากวิ ช าเดิ ม ทั้ ง หมด คํ า อธิ บ ายรายวิ ช าเหมื อ นเดิ ม ทุ ก
ประการ แตอาจมีการแกไขตัวสะกดการันตหรือการเขียนคําใหถูกตองบางเทานั้น
2. เปนรายวิชาที่ปรับมาจากวิชาเดิม อาจมีการตัดทอนหรือเพิ่มเติมเปนบางสวน
เพื่อใหสอดคลองกับยุคสมัยหรือสถานการณที่เปลี่ยนไป แตพื้นฐานหลักการยังคงเดิมเปนสวน
ใหญ
3. เปนรายวิชาที่รวบรวมหรือผสมผสานมาจากทั้งสองหลักสูตร เรียบเรียงใหม
ใหกลมกลืน มีเนื้อหาสาระใกลเคียงรายวิชาเดิมไมนอยกวารอยละ 80 จัดเทียบไวเพื่อประโยชน
ในการพิจารณาเทียบโอนระหวางหลักสูตรเกาและหลักสูตรใหมในภายหลัง ดังนั้นหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง 2548 ซึ่งมีลักษณะเปนรายวิชา เมื่อเทียบกับหลักสูตรฉบับ 2546 ซึ่งมีลักษณะเปนชุด
วิชา จึงอาจมีการเทียบรหัสมากกวาหนึ่งตอหนึ่งไดในบางรายวิชา
การเทียบรหัสวิชาไดจัดกระทําโดยแบงออกเปน 3 หมวด ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาชีพครู
3. หมวดวิ ช าเฉพาะด า น หลั ก สู ต รนี้ เ ป น หลั ก สู ต รสาขาเทคนิ ค การศึ ก ษา
หลักสูตร 4 ป มีเพียง 1 วิชาเอก คือวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
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การเทียบรหัสและชื่อวิชาระหวางหลักสูตรครุศาสตรฉบับเดิมและฉบับปรับปรุง
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อวิชา

รหัสใหม

รหัสวิชา
รหัสเดิม(2543)

รหัสเดิม (2546)

ศท.ภท.111
ศท.ภอ.112
ศท.จว.121
ศท.สท.121
ศท.สว.131
ศท.วท.141
ศท.คณ.142
ศท.พล.151
ศท.พล.152
ศท.พล.153
ศท.พล.154
ศท.ภอ.113
ศท.ภอ.114
ศท.ภฝ.115
ศท.ภจ.116
ศท.ภญ.117
ศท.ดน.123
ศท.ศป.124
ศท.นฏ.125
ศท.ปช.126
ศท.บร.127
ศท.นศ.132
ศท.สว.133
ศท.สว.134
ศท.ศศ.135
ศท.ศก.136
ศท.ศศ.137

1500101
1500102
2500101
2000102
2531102
4000105
4000106
4082409
4081406
4083108
4083107
1500101
1553609
1591101
1571101
1561101
2001112
2051101
1500104
1631102
2561202
2500102
2500103
-

GEED 101
GEED 102
GEED 105
GEED 106
-

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
สุนทรียศาสตรของชีวิต
มนุษยกับสังคม
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
การคิดและการตัดสินใจ
กายบริหาร
กิจกรรมเขาจังหวะ
กีฬาประเภทบุคคล
กีฬาประเภททีม
ภาษาอังกฤษเพือ่ การเรียนรู
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
ดนตรีนิยม
สุนทรียศาสตรทางทัศนศิลป
สุนทรียภาพทางนาฏศิลป
ความจริงของชีวิต
สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต
วิถีไทย
วิถีโลก
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
ภูมิปญญาศิลปหัตถกรรมไทย
เศรษฐกิจพอเพียง

น(ท-ป-อ)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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รหัสใหม
ศท.สถ.143
ศท.วล.144
ศท.วส.145
ศท.คพ.146
ศท.กส.155
ศท.กษ.156
ศท.คศ.157

รหัสวิชา
รหัสเดิม(2543)
2500104
-

ชื่อวิชา
รหัสเดิม (2546)
-

สถิติในชีวิตประจําวัน
ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
งานชางในชีวิตประจําวัน
เกษตรในชีวิตประจําวัน
คหกรรมในชีวิตประจําวัน

น(ท-ป-อ)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

2. หมวดวิชาชีพครู
ชื่อวิชา

รหัสใหม
คศ.กศ. 101
คศ.กศ. 102
คศ.กศ. 103
คศ.กศ. 104
คศ.กศ. 105
คศ.กศ. 106
คศ.กศ. 107
คศ.กศ. 108

รหัสวิชา
รหัสเดิม(2543)
1042104
1043408
-

รหัสเดิม (2546)
EDUC 105
EDUC 103
EDUC 103
EDUC 106
EDUC 104

คศ.กศ. 421

-

-

คศ.กศ. 171
คศ.กศ. 172
คศ.กศ. 173
คศ.กศ. 281
คศ.กศ. 342
คศ.กศ. 442

2051404
1044103
-

-

คศ.กศ. 271
คศ.กศ. 272
คศ.กศ. 273

2061210
2052610
2023307

-

ความเปนครูและการพัฒนาวิชาชีพครู
การจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนรู
จิตวิทยาสําหรับครู
การวัดและประเมินผลการศึกษา
การบริหารการจัดการในหองเรียน
การวิจัยทางการศึกษา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
หลักสูตรและการจัดการเรียนรูวิชาเฉพาะ
(วิชาเอก)
ดนตรีตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นาฎศิลปและละครสําหรับครู
ศิลปะสําหรับครู
พลศึกษาสําหรับครู
การวัดจิตพิสัย
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห
ขอมูลเพื่อการวิจัย
ปฏิบัติพื้นฐานเครื่องเปาไทย
นาฎศิลปสําหรับเด็ก
กิจกรรมศิลปะ 3 มิติสําหรับเด็ก

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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ชื่อวิชา

รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเดิม(2543) รหัสเดิม (2546)
คศ.กศ. 282
คศ.กศ. 109
1011103
คศ.กศ. 201
1011201
คศ.กศ. 202
1012201
คศ.กศ. 203
1013204
คศ.กศ. 204
1013203
คศ.กศ. 301
1013103
คศ.กศ. 302
1013205
คศ.กศ. 303
1013206
คศ.กศ. 304
1013207
คศ.กศ. 305
2562405
คศ.กศ. 401
1013506
คศ.กศ. 402
1014503
คศ.กศ. 211
1083601
คศ.กศ. 311
1013504
คศ.กศ. 221
1021206
คศ.กศ. 321
คศ.กศ. 322
คศ.กศ. 422
คศ.กศ. 423
คศ.กศ. 331
คศ.กศ. 341
คศ.กศ. 441
คศ.กศ. 251
คศ.กศ. 351
คศ.กศ. 352
คศ.กศ. 491
คศ.ฝก. 201
คศ.ฝก. 301
คศ.ฝก. 302

1023210
1023301
1023303
1023302
1032502
1043102
1044105
1052503
1052301
1053101
1014902
-

PROF 101
PROF 102
PROF 103

นันทนาการสําหรับเด็ก
การสื่อความหมายสําหรับครู
สังคมวิทยาการศึกษา
การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมการศึกษาเพื่อทองถิ่น
การศึกษากับการพัฒนาประเทศ
อนาคตศึกษา
เศรษฐศาสตรการศึกษา
การเมืองกับการศึกษา
การศึกษากับสิ่งแวดลอม
กฎหมายการศึกษาไทย
ภูมิปญญาศึกษา
การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ
การศึกษาแบบเรียนรวม
การศึกษาทางเลือก
หลักสูตรและหนังสือเรียนการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
ทักษะและเทคนิคการสอน
การพัฒนารูปแบบการสอน
การนิเทศการศึกษา
การสรางสื่อการเรียนการสอน
การประเมินทางการศึกษา
การวิเคราะหและการประเมินโครงการ
สุขภาพจิตในโรงเรียน
มนุษยสัมพันธสําหรับครู
การคิดสรางสรรค
สัมมนาปญหาการศึกษา
การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1
การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2
การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 3

น(ท-ป-อ)
1(0-2-1)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(60)
2(120)
2(120)
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รหัสใหม
คศ.ฝก. 401
คศ.ฝก. 402
คศ.ฝก. 501
คศ.ฝก. 502

รหัสวิชา
รหัสเดิม(2543)
-

รหัสเดิม (2546)
PROF 103
PROF 104
PROF 104
PROF 105

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

การปฏิบัติงานสายเทคนิคการศึกษา
การปฏิบัติการวิชาชีพในสถานประกอบการ
การปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1
การปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2

2(120)
6(360)
6(360)
6(360)

3. หมวดวิชาเฉพาะดานวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
รหัสวิชา
รหัสใหม
คศ.ทน. 111

ชื่อวิชา

รหัสเดิม (2543) รหัสเดิม (2547)
1031101
หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
คศ.ทน. 121
1032102
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คศ.ทน. 131
1033301
การผลิตวัสดุกราฟค
คศ.ทน. 141
1033702
เทคโนโลยีการถายภาพ 1
คศ.ทน. 222
4123623
โปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตเพื่องาน
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
คศ.ทน. 251
1033403
การผลิตรายการโทรทัศน 1
คศ.ทน. 261
การใชและบํารุงรักษาสื่ออิเล็กโทนิกส
คศ.ทน. 211
ระบบ/วิธีระบบเพื่อการเรียนการสอน
คศ.ทน. 223
4123628
อินเตอรเน็ตเพื่อการศึกษา
คศ.ทน. 232
4124301
การออกแบบวัสดุกราฟกดวยคอมพิวเตอร
คศ.ทน. 242
1033703
เทคโนโลยีการถายภาพ 2
คศ.ทน. 271
4123612
คอมพิวเตอรชวยสอน
คศ.ทน. 331
3034501
การจัดนิทรรศการ
คศ.ทน. 332
สื่อเพื่อชุมชน
คศ.ทน. 333
3023101
เทคโนโลยีการพิมพ
คศ.ทน. 351
3043407
มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
คศ.ทน. 352
การผลิตรายการโทรทัศน 2
คศ.ทน. 371
การเรียนอิเล็กทรอนิกส
คศ.ทน. 391
1034903
ความรูเบื้องตนในการวิจัย เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา

น(ท-ป-อ)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
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รหัสวิชา
รหัสใหม
คศ.ทน. 411
คศ.ทน. 453
คศ.ทน. 491
คศ.ภอ. 428
คศ.กฝ. 301
คศ.กฝ. 401
คศ.กฝ. 402

ชื่อวิชา

รหัสเดิม (2543) รหัสเดิม (2547)
การบริหารและนิเทศงานเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา
3041102
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
เพื่อการศึกษา
การฝกอบรมและสัมมนาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา
ภาษาอังกฤษสําหรับงานเทคโนโลยี
การศึกษา
1034801
การทดลองปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษา
(การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2)
1034803
การปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษา (การ
ปฏิบัติงานสายเทคนิคการศึกษา)
1034804
การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยี
การศึกษา 2 (การปฏิบัติการวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ)

น(ท-ป-อ)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
1 (60)
2 (120)
6 (360)

