หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร 5 ป)
สาขาเทคนิคการศึกษา
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Education Program

2. ชื่อปริญญา
ชื่อภาษาไทย

: ครุศาสตรบัณฑิต (วิชาเอก)
ค.บ. (วิชาเอก)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (Major)
B.Ed. (Major)

3. หนวยงานรับผิดชอบ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(สาขาเทคนิคการศึกษา)เปนหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีปรีชาสามารถ (Capability) มีความรูความเขาใจในแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนิน
ชีวิตดวยปญญา ประกอบดวยคุณธรรม จริยธรรมแหงวิชาชีพ มีความรู ความสามารถ และทักษะ
ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีสติปญญา มีความสามารถเปน
กําลั งอั น สํ าคั ญของประเทศชาติ สามารถเผชิญปญหาหรือวิ กฤติไ ดดวยสติ ปญญา รูเ ทาทัน การ
เปลี่ยนแปลง และสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข
4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
4.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาเทคนิคการศึกษา ที่มีความรูความเขาใจในหลักการ แนวคิด
และทฤษฎี ในสาขาวิชาเฉพาะของตนเอง มีทักษะเฉพาะทาง สามารถนําไปประยุกตใชในวิชาชีพครู
หรือเปนบุคลากรทางการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.2.2 เพื่อใหบัณฑิตสามารถวิเคราะหปญหาทางดานการศึกษาในสาขาของตนเอง และ
สามารถแกไขดวยตนเองได
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4.2.3 เพื่อใหบัณฑิตมีความรูในเครื่องมือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางดานเทคนิค
การศึกษา สามารถนํามาใชในการบริหารจัดการหรือสนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาใหไดผลมาก
ยิ่งขึ้นได
4.2.4 เพื่อใหบัณฑิตมีโลกทัศนกวาง มีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพครูภายใต
จิตสํานึกที่รับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้นตอสังคมสวนรวม สามารถนําแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใชให เกิดผลดีตอตนเอง และปลูก ฝงใหผูเ รียนเกิดความเขาใจ นําไปใชในการดํารงชีวิ ตอยางมี
คุณภาพตอไป
4.2.5 เพื่อผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพใหสอดคลองกับความตองการของ
ประเทศ

บัณฑิตครุศาสตรที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ดังนี้ :1. เปนคนดี มีจุดมุงหมายที่ดีในชีวิต มีความรู ความเขาใจในแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง มีหลักการในการดําเนินชีวิตที่สมเหตุสมผลเขาใจและเขาถึงความดีความงามของชีวิต มี
พลังมุงมั่นในการพัฒนาตน เพื่อการพัฒนางานใหกาวหนา มีความรักความปรารถนาดีตอทองถิ่น
และชุมชน สามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข ภายใตวิถีเศรษฐกิจแบบพอเพียง
2. เปนคนเกง มีความสามารถและทักษะในการใชภาษาไทย และภาษาตางประเทศที่
สามารถใชการได มีความใฝรู มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถในการคิด
และแกปญหา สามารถเผชิญสถานการณและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
3. เปนครูดีหรือนักปฏิบัติการที่ดี มีคุณสมบัติของความเปนกัลยาณมิตรกับผูเรียนหรือผูที่
เกี่ยวของ เปนผูมีจริยธรรมแหงวิชาชีพ เขาใจธรรมชาติของผูเรียนรวมมือกับบุคคลและองคกรเพื่อ
การพัฒนาผูเรียนและสถานศึกษา สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. เปนครูเกง หรือนักปฏิบัติการที่เกง มีปรีชาสามารถในการจัดการศึกษา จัดการเรียนรู
รอบรูมีทักษะและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตนถนัด มีความคิดสรางสรรค และสามารถวิจัยเพื่อ
พัฒนาและแกปญหาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

5. กําหนดการเปดสอน
ระหวางปการศึกษา 2549 – 2553 คณะครุศาสตรมีแผนเปดสอนเฉพาะวิชาโทสําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ สําหรับการเปดสอนวิชาเอกนั้นขึ้นอยูกับความตองการจําเปนของทองถิ่นและ
การพิจารณาอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
6.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง
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6.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยระหวางชวงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) ไมต่ํากวา 2.00
6.3 มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามหลักเกณฑ ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม และขอกําหนดในมาตรฐานวิชาเอกที่เขาศึกษา

7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
7.1 สอบคัดเลือกโดยผานทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเปนไปตามระเบียบ
การสอบคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
7.2 วิธีอื่นๆ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปนผูกําหนด
7.3 นักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาโท ตองเปนนักศึกษาหลักสูตร 5 ป ที่เลือกเรียนแบบ เอก - โท
โดยแผนการเรียนวิชาเฉพาะดานของวิชาเอกตองไมนอยกวา 48 หนวยกิต

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 8 ภาคการศึกษาปกติ และใชเวลาศึกษาไมเกิน 10 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 ดังนี้
12.1 อาจารยประจําหลักสูตร
12.1.1 อาจารยประจําหลักสูตรจิตวิทยาและการแนะแนว
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนงทางวิชาการ

1

นางปราณี พันธุสวาง

ผูชวยศาสตราจารย

2

นางดวงคํา ขันกสิกรรม

ผูชวยศาสตราจารย

3

นางชอลัดดา ขวัญเมือง

รองศาสตราจารย

4
5

นายฤกษชัย คุณูปการ

รองศาสตราจารย

นางวิไล ไชยปกรณ

อาจารย

6

นางสลักจิต ตรีรณโอภาส

อาจารย

วุฒิการศึกษา
กศ.บ.(การประถมศึกษา), กศ.ม.(จิตวิทยาการ
แนะแนว)
กศ.บ.(คณิต-วิทย), ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว)
กศ.บ.(ฟสิกส), ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการ
แนะแนว), กศ.ด.(จิตวิทยาการใหคําปรึกษา)
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), กศ.ม.(จิตวิทยาสังคม)
ศศ.บ.(การสอนสังคมศึกษา), กศ.ม.(จิตวิทยาการ
แนะแนว)
กศ.บ.(การประถมศึกษา), กศ.ม. (จิตวิทยาการ
แนะแนว)

12.1.1 อาจารยประจําหลักสูตรการวัดผลการศึกษา
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนงทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา

1
2

นางวิราพร พงศอาจารย
รองศาสตราจารย
นายบุญรักษ ตัณฑเจริญรัตน รองศาสตราจารย

กศ.บ.(คณิตศาสตร), กศ.ม.(วัดผลการศึกษา)

3

นายสุขแกว คําสอน

อาจารย

4

นางชนมชกรณ วรอินทร

อาจารย

5

นางเอื้อมพร หลินเจริญ

อาจารย

กศ.บ.(คณิตศาสตร), ค.ม.(การวัดและประเมินผล
การศึกษา), กศ.ด.(การทดสอบและวัดผลการศึกษา)
ค.บ.(ปฐมวัย), ค.ม.(วิจัยการศึกษา), กศ.ด.(วัดผล
การศึกษา)
ค.บ.(ประถมศึกษา), ค.ม.(วิจัยการศึกษา),
กศ.ด.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)

กศ.บ.(คณิตศาสตร), กศ.ม.(วัดผลการศึกษา) Cert.in
Classroom Testing and Measurement in Sec. Science
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12.1.1 อาจารยประจําหลักสูตรการบริหารการศึกษา
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนงทางวิชาการ

1
2

นายเกษม บุญโญ
นางสาวเตือนใจ เกียวซี

ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย

3
4

นางสุขนิจ กลอมจันทร
นายสุรชัย ขวัญเมือง

ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย

5

นายอดุลย วังศรีคูณ

อาจารย

วุฒิการศึกษา
กศ.บ.(ภาษาไทย), กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), อ.ม.(บรรณารักษศาสตร),
ศษ.ม.(การศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง),
Ed.D.(Educational Administration)
กศ.บ.(ภาษาไทย), กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
กศ.บ.(คณิตศาสตร), กศ.ม.(บริหารการศึกษา).
Cetr. in TQM.

กศ.บ.(คณิตศาสตร), ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา),
คด.(พัฒนศึกษา)

12.1.1 อาจารยประจําหลักสูตรคอมพิวเตอรศึกษา
ที่
1
2
3

ชื่อ - สกุล
นางกฤติกา สังขวดี

อาจารย

นายศุภชัย คนเที่ยง
นายกฤษฎา ฉิมเล็ก

อาจารย
อาจารย

12.2
ที่

ตําแหนงทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา
ค.บ.(คอมพิวเตอร),กศ.บ.(แนะแนว)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร), วท.ม.(วิทยาการ
คอมพิวเตอรและสารสนเทศ)

อาจารยผูสอน
ชื่อ - สกุล

1.

นางชอลัดดา ขวัญเมือง

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายฤกษชัย คุณูปการ
นางปราณี พันธุสวาง
นางดวงคํา ขันกสิกรรม
นางวิไล ไชยปกรณ
นางสลักจิต ตรีรณโอภาส
นางถาวร พงษพานิช
นางสาวปณิชกา จีรพรชัย

ตําแหนงทางวิชาการ
รองศาสตราจารย

รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
นางสาวอัญญณี สุวรรณโรจน อาจารย
นางวิราพร พงศอาจารย
รองศาสตราจารย

วุฒิการศึกษา
กศ.บ.(ฟสิกส), ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการ
แนะแนว), กศ.ด.(จิตวิทยาการใหคําปรึกษา)
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), กศ.ม.(จิตวิทยาสังคม)
กศ.บ.(การประถมศึกษา), กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว)
กศ.บ.(คณิต-วิทย),ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
ศศ.บ.(การสอนสังคมศึกษา),กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว)

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

กศ.บ.(ฟสิกส), กศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ)
ค.บ.(การศึกษาพิเศษ), ศศ.ม.(จิตวิทยาการปรึกษา)
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ), กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว)
กศ.บ.(คณิตศาสตร), กศ.ม.(วัดผลการศึกษา)
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ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนงทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา

11.

นายบุญรักษ ตัณฑเจริญรัตน รองศาสตราจารย

กศ.บ.(คณิตศาสตร), กศ.ม.(วัดผลการศึกษา) Cert.in
Classroom Testing and Measurement in Sec. Science

12.

นายสุขแกว คําสอน

อาจารย

13.

นางชนมชกรณ วรอินทร

อาจารย

14.

นางเอื้อมพร หลินเจริญ

อาจารย

15.
16.

นายเกษม บุญโญ
นางสาวเตือนใจ เกียวซี

ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย

17.
18.

นางสุขนิจ กลอมจันทร
นายสุรชัย ขวัญเมือง

ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย

กศ.บ.(คณิตศาสตร), ค.ม.(การวัดและประเมินผล
การศึกษา), กศ.ด.(การทดสอบและวัดผลการศึกษา)
ค.บ.(ปฐมวัย), ค.ม.(วิจัยการศึกษา), กศ.ด.(วัดผล
การศึกษา)
ค.บ.(ประถมศึกษา), ค.ม.(วิจัยการศึกษา),
กศ.ด.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
กศ.บ.(ภาษาไทย), กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), อ.ม.(บรรณารักษศาสตร), ศษ.
ม.(การศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง),
Ed.D.(Educational Administration)
กศ.บ.(ภาษาไทย), กศ.ม.(บริหารการศึกษา)

19.

นายอดุลย วังศรีคูณ

อาจารย

กศ.บ.(คณิตศาสตร), ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา),
คด.(พัฒนศึกษา)

20.
21.

นางกฤติกา สังขวดี
นายสมหมาย แมนมณี

อาจารย
อาจารย

22.

นางอรทัย ชัยรัตนศักดิ์

อาจารย

23.
24.
25.

นางอุไรวรรณ รักผกาวงศ อาจารย
นายศุภชัย คนเที่ยง
อาจารย
นายกฤษฎา ฉิมเล็ก
อาจารย

ค.บ.(คอมพิวเตอร),กศ.บ.(แนะแนว)
ค.บ.(คอมพิวเตอร), วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ.(วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร),
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ค.บ.(คอมพิวเตอร), วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร), วท.ม.(วิทยาการ
คอมพิวเตอรและสารสนเทศ)

กศ.บ.(คณิตศาสตร), กศ.ม.(บริหารการศึกษา).
Cetr. in TQM.
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13. จํานวนนักศึกษา
แผนการรับนักศึกษาในชวงเวลาระหวางปการศึกษา 2549 -2553 มีดังนี้
วิชาเอก/โท
1. วิชาโทจิตวิทยาและการแนะแนว
2. วิชาโทการวัดผลการศึกษา
3. วิชาโทการบริหารการศึกษา
4. วิชาโทคอมพิวเตอรศึกษา
รวม

2549
-

ปการศึกษา / จํานวนนักศึกษา
2550
2551
2552
2553
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
160
160
160
160

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
หองบรรยายและปฏิบัติการเทคโนโลยีการศึกษา
หองสมุดคณะครุศาสตร
สนามกีฬามาตรฐาน
โรงยิมเนเซียม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
7
1
24
1

หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง

จํานวน 1
จํานวน 1
จํานวน 4
จํานวน 1
จํานวน 1
จํานวน 1
จํานวน 3
จํานวน 1
จํานวน 2
จํานวน 1
จํานวน 1
จํานวน 1

หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
แหง
หลัง

หมายเหตุ
เปดเฉพาะวิชาโท
รับนักศึกษาสายครู
วิชาเอกภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตฯ
พลศึกษา กศ.พิเศษ
และ กศ.ปฐมวัย
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สถานฝกปฏิบัติงานฝกสอน (โรงเรียนทั่วไป)
สถานฝกปฏิบัติการทางดานการศึกษาพิเศษ
สถานฝกปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษา
อาคารการศึกษาพิเศษ
อาคารเรียนโรงเรียนสาธิต

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

33
19
15
1
1

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
ชื่อเรื่อง
- หนังสือวิจัย
435
ชื่อเรื่อง
- หนังสือวิทยานิพนธ
223
ชื่อเรื่อง
- หนังสืออางอิง
32
ชื่อเรื่อง
3. วารสารที่บอกรับ
94
ชื่อเรื่อง
3.1 วารสารภาษาไทย
80
ชื่อเรื่อง
3.2 วารสารภาษาอังกฤษ
14
ชื่อเรื่อง
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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

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
100 ปรัชญาและเรื่องที่เกี่ยวของ
- จํานวน
130
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
หนังสือภาษาอังกฤษ
000 Generalities
100 Philosophy & Related Disciplines
200 Religion
300 Social Sciences

- จํานวน
- จํานวน
- จํานวน
- จํานวน

33
16
1
146

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

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

10
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

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

8
43
67
7
35
11
27
50
395
55
61

ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง

- จํานวน
- จํานวน

1
3

ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง

25
6

ชื่อเรื่อง
เครื่อง

วารสารไดเปลา
- วารสารภาษาไทย
- จํานวน
เครื่องคอมพิวเตอรบริการคนควาทางอินเตอรเน็ต - จํานวน
15.3 หองปฏิบัติการหลักสูตร มีเอกสารหลักสูตรตาง ๆ ดังนี้
1. หนังสือเรียนภาษาไทยระดับประถม
2. หนังสือเรียนภาษาไทยระดับมัธยม
3. หนังสือเรียนภาษาอังกฤษระดับประถม
4. หนังสือเรียนภาษาอังกฤษระดับมัธยม
5. หนังสือเรียนวิทยาศาสตรระดับมัธยม
6. หนังสือเรียนคณิตศาสตรระดับประถม
7. หนังสือเรียนคณิตศาสตรระดับมัธยม
8. หนังสือเรียนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตระดับประถม
9. หนังสือเรียนกลุมสรางเสริมลักษณะนิสัยระดับประถม
10. หนังสือเรียนกลุมการงานพื้นฐานอาชีพระดับประถม
11. หนังสือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12. หนังสือการจัดสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
13. หนังสือสื่อการเรียนรู

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

515 เลม
412 เลม
350 เลม
110 เลม
278 เลม
110 เลม
105 เลม
140 เลม
130 เลม
62 เลม
564 เลม
360 เลม
252 เลม
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14. หนังสือสาระการเรียนรูพนื้ ฐาน
15. หนังสือหลักสูตรตําราเกี่ยวกับการสอน
16. หนังสือตําราเอกสารอางอิง
17. หนังสือประกอบการเรียน
18. หนังสือสงเสริมการอาน
19. หนังสือเรียนสังคมศึกษา
20. หนังสือหลักสูตรระดับประถม
21. หนังสือหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา
15.4 หองสมุดเฉพาะดานการศึกษาพิเศษ
มีหนังสือ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

64
560
510
50
740
105
96
105

เลม
เลม
เลม
เลม
เลม
เลม
เลม
เลม

จํานวน 3,236 เลม

15.5 แหลงฝกงาน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีโรงเรียนในเครือขายเปนที่
ฝกประสบการณวิชาชีพครูทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาจํานวน 33 โรงเรียน โดยอยูใน
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย มีโรงเรียนการศึกษาพิเศษและหนวยงานที่เปน
แหลงฝกเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการเกือบทุกจังหวัดในเขตภาคเหนือ

16. งบประมาณ
คาใชจายงบประมาณ เปนไปตามที่รัฐบาลจัดสรรให ภายใตขอกําหนดเฉพาะใน
การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

17. หลักสูตร
17.1 โครงสรางของหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ป สาขาเทคนิคการศึกษา ของ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดตามเกณฑมาตรฐานของคุรุสภาที่กําหนดไว คือ
ไมนอยกวา 160 หนวยกิต
ประกอบดวยหมวดวิชา 4 หมวด ดังนี้
(1) หมวดศึกษาทั่วไป
(2) หมวดวิชาชีพครู
(3) หมวดวิชาเฉพาะดาน
วิชาเอกเดี่ยว
วิชาโท
วิชาเอก-เอก
วิชาเอก-โท

(4) หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 32 หนวยกิต
ไมนอยกวา 50 หนวยกิต
ไมนอยกวา 75 หนวยกิต
ไมนอยกวา 75
ไมนอยกวา 27
ไมนอยกวา 39 - 39
ไมนอยกวา 48 - 27

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
รวมทั้งหมด ไมนอยกวา 163 หนวยกิต
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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/ปฏิบัติการวิชาชีพ ในสาขาวิชาเฉพาะ
17.2.3 สมรรถนะ ไดแก
(1) มีความสามารถในการสื่อสารดี
(2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห
(3) มีความสามารถในการสงเสริมการเรียนรู
(4) มีความสามารถในการพัฒนาผูเรียน
(5) มีความสามารถในการบริหารจัดการเรียนรู
17.3 การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนรูทั้ง 4 กลุมรายวิชา จัดโดยมุงเนนผลลัพธการเรียนรูเปนสําคัญ ดังนี้
17.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education)
หมวดวิ ชาศึกษาทั่วไป หมายถึงวิชาที่มุงพั ฒนาผูเ รีย นใหมี ความรอบรูอยางกวางขวาง
มีโลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติของตนเอง ผูอื่นและสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมี
เหตุผล ใชภาษาในการสื่อสารความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมทั้ง
ของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต และดํารงตนอยูในสังคมได
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เปนอยางดี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบดวยเนื้อหาสาระของ 5 กลุมวิชา ไดแก กลุมวิชาภาษา กลุมวิชา
มนุษยศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกลุมวิชาสราง
เสริมลักษณะนิสัย โดยตองจัดบูรณาการเนื้อหาสาระเขาดวยกัน เพื่อใหเห็นการเชื่อมโยงขององคความรู
และการใชประโยชน
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
GETH 111
ศท.ภท. 111
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
GEEN 112
ศท.ภอ. 112
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

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)

14
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
GEEN 113
ศท.ภอ. 113
GEEN 114
ศท.ภอ. 114
GEFR 115
ศท.ภฝ. 115
GECN 116 ศท.ภจ. 116
GEJP 117
ศท.ภญ. 117

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุนเพือ่ การสื่อสาร

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

2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสภาษาอังกฤษ รหัสภาษาไทย
GEMU 123
ศท.ดน. 123
GEAR 124
ศท.ศป. 124
GEAD 125
ศท.นฏ. 125
GEPY 126
ศท.ปช. 126
GELI 127
ศท.บร. 127

ชื่อวิชา
ดนตรีนิยม
ศิลปะในชีวติ ประจําวัน
สุนทรียะทางนาฏศิลป
ความจริงของชีวิต
สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา

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

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
GECN 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 ความ
เข า ใจเกี่ ย วกั บ วิ ช าชี พ ครู มี จิ ต สํ า นึ ก ของความเป น ครู มี จ ริ ย ธรรมและคุ ณ ธรรมในวิ ช าชี พ ครู
มีความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการพัฒนาหลักสูตร การสงเสริมและการบริหาร
จัดการเรียนรู มีความสามารถที่จะปองกัน แกไขปญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนรู รูจักธรรมชาติของผูเรียน
ทั้งผูเรียนปกติและผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ การใชนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู รวมทั้งการเชื่อมโยง
เครือขายเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู
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รายวิชาในหมวดวิชาชีพครู ประกอบดวย รายวิชาการศึกษา (Education) และ รายวิชาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู (Professional Training) ดังนี้
ก. กลุมวิชาการศึกษา (Education) จํานวนไมนอยกวา 33 หนวยกิต ไดแก
1) วิชาบังคับ จํานวน 27 หนวยกิต
รหัสภาษาอังกฤษ รหัสภาษาไทย
ชื่อวิชา
หนวยกิต
EDUC 101
คศ.กศ. 101 ความเปนครูและการพัฒนาวิชาชีพครู
3 ( 2-2-5)
EDUC 102
คศ.กศ. 102 การจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
3 ( 2-2-5)
EDUC 103
คศ.กศ. 103 การจัดการเรียนรู
3 ( 2-2-5)
EDUC 104
คศ.กศ. 104 จิตวิทยาสําหรับครู
3 ( 2-2-5)
คศ.กศ. 105 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3 ( 2-2-5)
EDUC 105
EDUC 106
คศ.กศ. 106 การบริหารการจัดการในหองเรียน
3 (2-2-5)
EDUC 107
คศ.กศ. 107 การวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-5)
EDUC 108
คศ.กศ. 108 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3 (2-2-5)
EDUC 421
คศ.กศ. 421 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูว ิชาเฉพาะ (วิชาเอก) 3 (2-2-5)
2) วิชาเลือก แบงรายวิชาออกเปน 3 กลุม ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
กลุม 1
รหัสภาษาอังกฤษ รหัสภาษาไทย
EDUC 171
คศ.กศ. 171
EDUC 172
คศ.กศ. 172
EDUC 173
คศ.กศ. 173
EDUC 281
คศ.กศ. 281
EDUC 342
คศ.กศ. 342
EDUC 442
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

ชื่อวิชา
ดนตรีตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นาฏศิลปและละครสําหรับครู
ศิลปะสําหรับครู
พลศึกษาสําหรับครู
การวัดจิตพิสัย
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล
เพื่อการวิจยั

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

ชื่อวิชา
ปฏิบัติพื้นฐานเครื่องเปาไทย
นาฏศิลปสําหรับเด็ก
กิจกรรมศิลปะ 3 มิติ สําหรับเด็ก
นันทนาการสําหรับเด็ก

หนวยกิต
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)

2 (1-2-3)
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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
คศ.กศ. 422
EDUC 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 17 หนวยกิต
รหัสภาษาอังกฤษ
PROF 201
PROF 301
PROF 302

รหัสภาษาไทย
ชื่อวิชา
คศ.ฝก. 201 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1
คศ.ฝก. 301 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2
คศ.ฝก. 302 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 3
หรือ
PROF 401 * คศ.ฝก. 401 การปฏิบัติงานสายเทคนิคการศึกษา
PROF 402 ** คศ.ฝก. 402 การปฏิบัติการวิชาชีพในสถานประกอบการ
หรือ
PROF 501
คศ.ฝก. 501 การปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1
PROF 502
คศ.ฝก. 502 การปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2

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

หมายเหตุ รายวิชา PROF 401 * การปฏิบัติงานสายเทคนิคการศึกษา จัดเฉพาะสายเทคนิคการศึกษา สามารถใชแทน
รายวิชา PROF 302 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 3 ได และ รายวิชา PROF 402 ** การปฏิบัติการวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ จัดเฉพาะสายเทคนิคการศึกษาเชนกัน สามารถใชแทน รายวิชา PROF 501 การปฏิบัติการวิชาชีพครูใน
สถานศึกษา 1 ได

17.3.3 หมวดวิชาเฉพาะดาน (Specialization)
หมวดวิชาเฉพาะดาน เปนหมวดวิชาในแตละวิชาเอก/โทที่มุงพัฒนาใหผูเรียนรอบรูวิทยาการ
ในฐานะที่เปนผูสอนในสาระการเรียนรูที่ผูเรียนสนใจ
มีความเขาใจในสาระการเรียนรูที่สอนอยาง
ถองแท ตระหนักถึงคุณคาของสาระการเรียนรูที่สอน มีระบบพัฒนาความรูอยางตอเนื่องและดวยตนเอง
สามารถประยุกตความรูไปใชในการจัดกระบวนการเรียนรูใหแกผูเรียน เพื่อใชในการประกอบวิชาชีพครู
ไดอยางเหมาะสม
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม จัดหลักสูตรวิชาเฉพาะดานสาขา
เทคนิคการศึกษา จํานวน 2 วิชาเอกและเฉพาะวิชาโทอีก 2 วิชาโท ดังนี้
1. วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว (Psychology and Guidance)
2. วิชาเอกการวัดผลการศึกษา (Educational Measurement)
3. วิชาโทการบริหารการศึกษา (Educational Administration)
4. วิชาโทคอมพิวเตอรศึกษา (Computer Education)
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1. วิชาเฉพาะดานวิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว
วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว จัดเปนแบบเอก-โท แบบเอก-เอก และวิชาโท ดังนี้
1.1 แบบเอก-โท
เรียนไมนอยกวา
54 หนวยกิต
1.1.1 วิชาบังคับ
จํานวน
39 หนวยกิต
1.1.2 วิชาเลือก
เรียนไมนอยกวา
15 หนวยกิต
1.2 แบบเอก-เอก
เรียนไมนอยกวา
39 หนวยกิต
1.2.1 วิชาบังคับ
จํานวน
27 หนวยกิต
เรียนไมนอยกวา
12 หนวยกิต
1.2.2 วิชาเลือก
1.3วิชาโท
เรียนไมนอยกวา
27 หนวยกิต
1.3.1 วิชาบังคับ
จํานวน
18 หนวยกิต
1.3.2 วิชาเลือก
เรียนไมนอยกวา
9 หนวยกิต
รหัสวิชา
คศ.จต. 211
คศ.จต. 351
คศ.จต. 352
คศ.จต. 371
คศ.จต. 471
คศ.จต. 431
คศ.จต. 441
คศ.จต. 472
คศ.จต. 491
คศ.จต. 311
คศ.จต. 221
คศ.จต. 241
คศ.จต. 361
คศ.จต. 321
คศ.จต. 231
คศ.จต. 331
คศ.จต. 332
คศ.จต. 432
คศ.จต. 433

ชื่อวิชา

หนวยกิต

เอกเดี่ยว เอก–โท เอก–เอก

โท

จิตวิทยาทั่วไป
การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาชีวิต
จิตวิทยาการใหคําปรึกษา
หลักการแนะแนว
การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน
กระบวนการกลุม
การปรับพฤติกรรมในโรงเรียน

3 (3-0-6)
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)

บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ

บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ

คอมพิวเตอรสําหรับการแนะแนวในโรงเรียน

สัมมนาและศึกษาดูงานบริการทาง
จิตวิทยาและการแนะแนว
จิตวิทยาบุคลิกภาพ
จิตวิทยาพัฒนาการ
จิตวิทยาการเรียนรูและปฏิบัติการ
การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา
จิตวิทยาเด็กและการใหบริการ
จิตวิทยาแรงจูงใจ
ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม
มนุษยสัมพันธของผูปฏิบัติงานการศึกษา
จิตวิทยาครอบครัวเบื้องตน
จิตวิทยาชุมชนเบื้องตน

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

ไมจัด

บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ

บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ

บังคับ
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รหัสวิชา
คศ.จต. 442
คศ.จต. 251
คศ.จต. 252
คศ.จต. 253
คศ.จต. 353
คศ.จต. 354
คศ.จต. 451
คศ.จต. 452
คศ.จต. 372
คศ.จต. 373
คศ.จต. 374
คศ.จต. 473
คศ.จต. 474
คศ.จต. 492
คศ.กศ. 251
คศ.กศ. 351
คศ.กศ. 352
คศ.ภอ. 424
คศ.ฝก.301

คศ.ฝก.401
คศ.ฝก. 402

ชื่อวิชา

หนวยกิต

จิตวิทยาเด็กกลุมพิเศษ

3 (3-0-6)

การเพิ่มสมรรถภาพทางการเรียน
จิตวิทยาสุขภาพเบื้องตน
สุขภาพจิต
การพัฒนาศักยภาพมนุษย
การสงเสริมความคิดสรางสรรค
พุทธจิตวิทยา
พุทธศาสตรกับการแนะแนว
เครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว
การบริหารความเครียด
บริการสารสนเทศทางจิตวิทยาและ
การแนะแนว
การวางแผนชีวิตและอาชีพ
เทคนิคการหางานและการสรางงาน
การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาและ
การแนะแนว
สุขภาพจิตในโรงเรียน
มนุษยสัมพันธสําหรับครู
การคิดสรางสรรค
ภาษาอังกฤษสําหรับครูจิตวิทยาและการ
แนะแนว
การทดลองปฏิ บั ติ ง านจิ ต วิ ท ยาและ
การแนะแนว
(การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2)
การฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ จิ ต วิ ท ยา
และการแนะแนวในโรงเรียน 2
การฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ จิ ต วิ ท ยา
และการแนะแนวในโรงเรียน 3

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

เดี่ยว

เอก–โท เอก–เอก

โท

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 (3-0-6)
2 (120)

2 (120)
6 (360)

หมายเหตุ รายวิชาที่ไมเปนวิชาบังคับเปนวิชาเลือกของวิชาเอกทุกแบบและวิชาโทจิตวิทยาและการแนะแนว
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2. วิชาเฉพาะดานวิชาเอกการวัดผลการศึกษา
วิชาเอกการวัดผลการศึกษา จัดเปนแบบเอกเดี่ยว แบเอก-โท แบบเอก-เอก และวิชาโท ดังนี้
2.1 แบบเอกเดี่ยว
เรียนไมนอยกวา
75 หนวยกิต
2.1.1 วิชาบังคับ
จํานวน
25 หนวยกิต
2.1.2 วิชาเลือก
เรียนไมนอยกวา
50 หนวยกิต
2.2 แบบเอก-โท
เรียนไมนอยกวา
50 หนวยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ
จํานวน
25 หนวยกิต
เรียนไมนอยกวา
25 หนวยกิต
2.2.2 วิชาเลือก
2.3 แบบเอก-เอก
เรียนไมนอยกวา
40 หนวยกิต
2.3.1 วิชาบังคับ
จํานวน
25 หนวยกิต
2.3.2 วิชาเลือก
เรียนไมนอยกวา
15 หนวยกิต
2.4 วิชาโท
เรียนไมนอยกวา
30 หนวยกิต
2.4.1 วิชาบังคับ
จํานวน
16 หนวยกิต
2.4.2 วิชาเลือก
เรียนไมนอยกวา
14 หนวยกิต
รหัสวิชา
คศ.กศ. 341
คศ.วผ. 211
คศ.วผ. 212
คศ.วผ. 213
คศ.วผ. 214
คศ.วผ. 231
คศ.วผ. 241
คศ.วผ. 341
คศ.วผ. 411
คศ.วผ. 412
คศ.วผ. 215
คศ.วผ. 216
คศ.วผ. 217
คศ.วผ. 218

ชื่อวิชา
การประเมินทางการศึกษา
ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ
การวัดพุทธิพิสัย
การวัดทักษะพิสัย
การวัดจิตพิสัย
การวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา 1
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
การบริหารงานวัดผลและประเมินผล
ทางการศึกษา
การประกันคุณภาพทางการศึกษา
การประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมินตามสภาพจริง
การประเมินผลการเรียนรูกลุม สาระ
การเรียนรูภาษาไทย
การประเมินผลการเรียนรูกลุม สาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ

หนวยกิต เอกเดี่ยว เอก–โท เอก–เอก
2 (1-2-3)
3 (2-2-5)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
3 (2-2-5)
2 (1-2-3)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ

บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ

บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ

2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
3 (3-0-6)

บังคับ

บังคับ

บังคับ

3 (3-0-6)

โท
บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ
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รหัสวิชา
คศ.วผ. 219
คศ.วผ. 311
คศ.วผ. 312
คศ.วผ. 313
คศ.วผ. 314
คศ.วผ. 315
คศ.วผ. 316
คศ.วผ. 317
คศ.วผ. 318
คศ.วผ. 319
คศ.วผ. 413
คศ.วผ. 421
คศ.วผ. 232
คศ.วผ. 342
คศ.วผ. 343
คศ.วผ. 344
คศ.วผ. 345
คศ.วผ. 441
คศ.วผ. 351
คศ.วผ. 491
คศ.วผ. 492
คศ.กศ. 441
คศ.ภอ. 425

ชื่อวิชา
การประเมินผลการเรียนรูกลุม สาระ
คณิตศาสตร
การวัดความถนัด
การวัดเจตคติ
การวัดความพรอม
การวัดบุคลิกภาพ

หนวยกิต เอกเดี่ยว เอก–โท เอก–เอก

โท

3 (3-0-6)

3 (2-2-5)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
การประเมิ น ผลการเรีย นรูสาระการเรีย นรู 3 (3-0-6)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การประเมินผลการเรียนรูกลุม สาระ 3 (3-0-6)
วิทยาศาสตร
การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ก ลุ ม สาระการ 3 (3-0-6)
เรียนรูการงานอาชีพ และเทคโนโลยี

การประเมินผลการเรียนรูกลุม สาระ 3 (3-0-6)
การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
การประเมินผลการเรียนรูกลุม สาระ 3 (3-0-6)
การเรียนรูศิลปะ
เทคนิคการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพ
2 (1-2-3)
การสรางแบบทดสอบมาตรฐาน
2 (1-2-3)
การวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา 2
3 (3-0-6)
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
2 (1-2-3)
เทคนิคการสุมตัวอยางทางการศึกษา 2 (2-0-4)
การวิจัยเชิงสํารวจ
2 (1-2-3)
การวิจัยเชิงทดลอง
2 (2-0-4)
การวิจัยเชิงคุณภาพ
2 (1-2-3)
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการจัดการฐานขอมูล 3 (2-2-5)
และการนําเสนอขอมูลทางการศึกษาเพื่อการ
วัดผลประเมินผลและเพื่อการวิจัย
สัมมนาการวัดและประเมินทางการศึกษา
2 (2-0-4)

สัมมนาการวิจัยการศึกษา
การวิเคราะหและประเมินโครงการ
ภาษาอังกฤษสําหรับการวัดและ
ประเมินทางการศึกษา

2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
3 (3-0-6)

หมายเหตุ รายวิชาที่ไมเปนวิชาบังคับ เปนวิชาเลือกของวิชาเอกทุกแบบและวิชาโทการวัดผลการศึกษา
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3. วิชาเฉพาะดานวิชาโทการบริหารการศึกษา
วิชาเอกการบริหารการศึกษา ไมจัดวิชาเอก จัดเฉพาะวิชาโท ดังนี้
วิชาโท
เรียนไมนอยกวา
วิชาบังคับ
จํานวน
วิชาเลือก
เรียนไมนอยกวา
รหัสวิชา
คศ.บห. 211
คศ.บห. 212
คศ.บห. 321
คศ.บห. 322
คศ.บห. 491
คศ.บห. 213
คศ.บห. 311
คศ.บห. 323
คศ.บห. 324
คศ.บห. 431
คศ.บห. 341
คศ.บห. 451
คศ.บห. 481
คศ.ภอ. 426
วท.คพ. 369

27 หนวยกิต
15 หนวยกิต
12 หนวยกิต

ชื่อวิชา

หนวยกิต

โท

หลักการบริหารการศึกษา
การวางแผนและเทคนิคการบริหารการศึกษา
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา

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

บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ

การบริหารคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

สัมมนาปญหาการศึกษา
การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ
ผูนําทางการศึกษา
การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชุมชนกับการบริหารการศึกษา
การจัดการความรูและภูมิปญญา
มนุษยสัมพันธสําหรับผูบริหาร
การบริหารและการประเมินโครงการ
การเตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพฯ
ภาษาอังกฤษสําหรับผูบริหารการศึกษา
โปรแกรมประยุกตดานการบริหารใน
สถานศึกษา

หมายเหตุ รายวิชาที่ไมเปนวิชาบังคับ เปนวิชาเลือกของวิชาโทการบริหารการศึกษา
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4. วิชาเฉพาะดานวิชาโทคอมพิวเตอรศึกษา
วิชาเอกคอมพิวเตอรศึกษา ไมจัดวิชาเอก
วิชาโท
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
รหัสวิชา
วท.คณ. 115
วท.คพ. 231
วท.คพ. 232
วท.คพ. 241
วท.คพ. 375
วท.คพ. 343
วท.คพ. 371
วท.คพ. 374
วท.คพ. 376
วท.คพ. 383
วท.คพ. 387
วท.คพ. 491
วท.คพ. 496
วท.สถ. 432
คศ.วผ. 421
คศ.ภอ. 427
คศ.ฝก. 402

จัดเฉพาะวิชาโท ดังนี้
เรียนไมนอยกวา
จํานวน
เรียนไมนอยกวา
ชื่อวิชา

คณิตศาสตรพื้นฐาน
โครงสรางขอมูลและการประมวลผล
ฐานขอมูลเบื้องตน
การวิเคราะหและออกแบบระบบ
คอมพิวเตอรชวยสอน
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกตใชงาน
การซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรสําหรับครู
คอมพิวเตอรกราฟกขั้นสูง
การสรางสื่อมัลติมีเดีย
สัมมนาวิทยากรคอมพิวเตอร
ปญหาพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร
โปรแกรมประยุกตดานสถิติและวิจัย
การสรางแบบทดสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษสําหรับครูคอมพิวเตอร
การฝกประสบการณวิชาชีพดานคอมพิวเตอร

27 หนวยกิต
15 หนวยกิต
12 หนวยกิต
หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (2-2-6)
3 (2-2-6)
3 (2-2-6)
3 (2-2-6)
3 (2-2-6)
3 (2-2-6)
3 (2-2-6)
3 (2-2-6)
3 (2-2-6)
3 (2-2-6)
1 (0-2-2)
3 (0-6-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
6 (360)

โท
บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ
บังคับ

หมายเหตุ รายวิชาที่ไมเปนวิชาบังคับ เปนวิชาเลือกของวิชาโทคอมพิวเตอรศึกษา และนักศึกษา
อาจเลือกเพิ่มเติมไดจากกลุมวิชาคอมพิวเตอร ของคณะอื่น ๆในมหาวิทยาลัย
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17.3.4 หมวดวิชาเลือกเสรี (Electives)
หมวดวิชาเลือกเสรี มุงพัฒนาใหผูเรียนมีความรูและเขาใจและ ในงานเฉพาะอยาง
ซึ่งผูเรียนเลือกศึกษาตามความสนใจที่จะเรียนรู เพื่อสรางเสริมในการทํางานและคุณภาพชีวิต มี
ทักษะ มีเจตคติที่ดี และมีความสุขในการทํางาน
ผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาตางๆ ทั้ง
ของภายในคณะครุศาสตร และ คณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย และหรือจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆที่
เทียบเทาโดยวิธีเทียบโอน ทัง้ นี้ตองไมนอยกวา 6 หนวยกิต
17.4 แผนการจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรอาจเลือกจัดแบบ ระบบทวิภาค ระบบ
ทวิภาคและภาคฤดูรอน โดยจัดระบบใดระบบหนึ่ง หรือทั้งสองระบบ ดังตอไปนี้
17.4.1 แบบ ทวิภาค ภาคเรียนละไมเกิน 22 หนวยกิต จัดไมนอยกวา 15 สัปดาห
17.4.1 แบบ ทวิภาค ภาคเรียนละไมเกิน 22 หนวยกิต จัดไมนอยกวา 15 สัปดาห
ปที่ /
ภาคเรียนที่
1/1
1/2
2/1
2/2
3/1
3/2
4/1
4/2
5/1
5/2

กลุมวิชา
ก.ศ.ทั่วไป

เฉพาะดาน

วิชาชีพครู

32 นก.
13
10
9

75 นก.
3
6
6
12
12
12
12
12

33 นก.
3
6
6
6
3
3

ประสบการณ เลือกเสรี

17 นก.

1
2
2

6
6
6

จํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตร

6 นก.

3
3

รวม
163 น.ก.

19
22
21
18
19
17
17
18
6
6
163
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17.4.2 แบบ ทวิภาคและภาคฤดูรอน (ภาคฤดูรอนละไมเกิน 9 หนวยกิต จัด 8 สัปดาห )
ปที่ /
ภาคเรียนที่
1/1
1/2
ภาคฤดูรอน 1

2/1
2/2
ภาคฤดูรอน 2

3/1
3/2
ภาคฤดูรอน 3

4/1
4/2
ภาคฤดูรอน 4

5/1

กลุมวิชา
ก.ศ.ทั่วไป

32 นก.
10
7
3
3
3
3
3
-

เฉพาะดาน

วิชาชีพครู

ประสบการณ เลือกเสรี

75 นก.
33 นก.
17 นก.
3
6
6
6
6
3
6
6
9
6
9
12
1
9
3
2
6
2
9
3
6
6
จํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตร

6 นก.
3
3
-

รวม
163 น.ก.

19
19
9
18
18
9
16
17
8
18
6
6
163

27

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 นําเสนอดวย
การพูดแบบตาง ๆ และนําเสนอดวยการเขียนรายงาน เขียนสรุปความ โดยเนนกระบวนการทักษะ
สัมพันธทางภาษา
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
และการพัฒนาตนเอง มนุษยสัมพันธในการทํางาน คุณธรรม จริยธรรม และการอยูรวมกัน อยาง
สันติสุข
ศท.สท. 122
GEAE 122

สุนทรียศาสตรของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics of Life
จํ า แนกความแตกต า งในศาสตร ท างความงาม ความหมายของสุ น ทรี ย ศาสตร
เชิงการคิดกับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรมโดยสังเขป ความสําคัญของการรับรูกับความเปนมาของ
ศาสตรทางการเห็น (The Art of Imagery) ศาสตรทางการไดยิน (The Art of Sound) และศาสตร
ทางการเคลื่อนไหว (The Art of Movement) การเชื่อมโยงศาสตรทางการเห็นสูทัศนศิลป (Visual
Arts) ศาสตรการไดยินสูศิลปะดนตรี (Musical Arts) และศาสตรทางการเคลื่อนไหว สูศิลปะ
การแสดง (Performing Arts) ผานขั้นตอนการเรียนรูเชิงคุณคา เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณของ
ความซาบซึ้งทางสุนทรียศาสตร (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
แนว
ความรวมมือ ความขัดแยง ความสัมพันธระหวางประเทศ ตามสถานการณโลกในปจจุบัน
ทางการดํารงชีวิตที่เหมาะสมในสังคมปจจุบัน
ศท.วท. 141
GESC 141

วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Science for Quality of Life
กระบวนการทางวิทยาศาสตร การคิดอยางมีเหตุผล การมีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี ความรู ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสาขาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับมนุษยทั้ง
ในอดีตทั้ง 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
แนวทางในการจัด และดําเนินการกายบริ หารเพื่อสมรรถภาพทางกาย การฝกเพื่ อการกีฬ า การ
พิจารณาเลือกกิจกรรมกายบริหารที่เหมาะสม 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 และฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษดวย
การฟง 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 เศสในขั้น พื้น ฐาน ประโยคพื้ น ฐานที่ จํ า เป น ต อ การสื่อ สาร ใน
ปจจุบัน ฝกสนทนาดวยรูปประโยคงาย ๆ สามารถแนะนําตัวเอง ทักทาย และแสดงความรูสึกอยาง
งาย ๆ ได รวมถึงสามารถฟง พูด อาน เขียน ภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐานซึ่งจําเปนตอการดําเนินชีวิต
ในปจจุบันได
ศท.ภจ. 116
GECN 116

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
เรียนรูภาษาจีนในขั้นพื้นฐาน การใชระบบเสียงพินอิน ประโยคพื้นฐานที่จําเปนตอ
การสื่อสารในปจจุบัน ฝกสนทนาดวยรูปประโยคงาย ๆ สามารถแนะนําตัวเอง ทักทายและแสดง
ความรูสึกอยางงาย ๆ รวมถึงสามารถฟง พูด อาน เขียน ภาษาจีนขั้นพื้นฐานซึ่งจําเปนตอ การ
ดําเนินชีวิตในปจจุบันได

30
ศท.ภญ. 117
GEJP 117

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
ศึกษาอักษรฮิรางานะ (Hiragana) และคาตาคานะ (Katakana) การออกเสียง รูป
ประโยคพื้นฐาน ฝกฝนทักษะการฟงและการพูด โดยเนนการออกเสียงใหถูกตอง เรียนรูศัพท
และสํานวนเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน ฝกสนทนาในสถานการณตาง ๆ เพื่อสื่อสารในชีวิตประจําวัน
อยางงาย ๆ
ศท.ดน. 123
GEMU 123

ดนตรีนิยม
3(3-0-6)
Music Appreciation
ความเกี่ย วพั นระหวางดนตรี กับศิลปะ องคประกอบพื้ น ฐานของดนตรี การฟ ง
เครื่องดนตรี วงดนตรี คีตวรรณกรรม และคีตกวี ทั้งของไทย และตะวันตก
ศท.ศป. 124
GEAR 124

ศิลปะในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Arts in Daily 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 เพลงพื้นบาน และการแสดงพื้นบาน วิเคราะหลักษณะที่
นิยมวาดีในดานลีลา ทารํา ทวงทํานองเพลง จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเนื้อหา ความเหมาะสม
ศท.ปช. 126
GEPY 126

ความจริงของชีวิต
Meaning of Life

3(3-0-6)

ศึกษาความจริงของชีวิต ความหมายของชีวิต กฎแหงกรรม กฎไตรลักษณ
การดํารงชีวิตอยางมีมงคล ทําใหประสบความสุข ความสําเร็จในปจจุบัน การพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักธรรมในศาสนา การแกไขปญหาและพัฒนาปญญาทําใหครอบครัวสังคมและประเทศชาติเกิด
สันติสุข และสันติภาพอยางแทจริง
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ศท.บร. 127
GELI 127

สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information for Study and Research
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ แหลงสารสนเทศ การเขาถึงแหลง
สารสนเทศต า ง ๆ บริ ก ารฐานข อ มู ล การใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ การเลื อ ก การสั ง เคราะห
การประเมิ น สารสนเทศ การเขี ย นรายงานผลการศึ ก ษาค น คว า โดยมี ก ารอ า งอิ ง และการลง
บรรณานุกรมอยางถูกตองตามรูปแบบมาตรฐาน

3(3-0-6)
กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต
Fundamental Laws for Quality of Life Development
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตในดานตาง ๆ อันไดแก ดานคุมครอง
การดําเนินชีวิต เชน กฎหมายลิขสิทธิ์มนุษยชน กฎหมายคุมครองผูบริโภค กฎหมายคุมครองแรงงาน
กฎหมายแพง และพาณิชย กฎหมายอาญา ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต กฎหมายทรัพยสินทางปญญา
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปกครองทองถิ่น
และดานการดําเนินคดี ไดแก คดีเยาวชน และครอบครัว คดีแพง คดีอาญา และคดีปกครอง
ศท.นศ. 132
GELW 132

ศท.สว. 133
GESO 133

วิถีไทย
3(3-0-6)
Thai Living
ศึกษาลักษณะทั่วไป วิวัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ทั้งในเมือง
และชนบท วัฒนธรรม และประเพณีไทย สภาพปญหา และแนวทางขจัดปญหาสังคมไทย โดย
การศึกษาการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภูมิปญญาชาวบาน และทองถิ่น การ
ดํารงชีวิตแบบพอเพียง ตลอดถึงวิสัยทัศน ดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ที่คนไทยอยาก
เห็น
ศท.สว. 134
GESO 134

วิถีโลก
3(3-0-6)
Global Society and Living
ศึกษาวิวัฒนาการสังคม ระบบเศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองของ ประเทศ
ไทย และของสังคมโลก การจัดระเบียบโลกในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ การปกครอง
ตลอดถึงการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองของประเทศไทย เพื่อปรับตัวเขากับ
การจัดระเบียบของสังคมโลก

32
ศท.ศศ. 135
GEEC 135

เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Economics in Daily 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 กรรมวิธีการผลิตของภูมิ
ปญญาไทย และงานศิลปหัตถกรรมไทยในทองถิ่น
ศท.ศศ. 137
GEEC 137

เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy
แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ฯ และการประยุกตกับชีวิตความเปนอยู พลังงาน ดิ น น้ํา ปาไม การเกษตร
อุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดยอม
ศท.สถ. 143
GEST 143

สถิติในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Statistics for Life
ความสํ า คั ญ ของสถิ ติ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น เครื่ อ งมื อ และการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล
การวิเคราะห การแปลผล และการนําขอมูลเบื้องตน รวมทั้งการนําสถิติไปใชประโยชน
ในชีวิตประจําวัน

ศท.วล. 144
GEES 144

ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Human Being and Environment
ความหมาย ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ความสัมพันธเชิง
ระบบระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม การพัฒนาและการใชทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่น การดําเนินกิจกรรมโดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการพัฒนาที่
ยั่งยืน
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ศท.วส. 145
GEHE 145

สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mental Health in Daily 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 in Daily Life
ศึกษาเครื่องมือ วัสดุ และวิธีการทํางาน ตลอดจนคุณภาพของงานชางตาง ๆ การ
อานแบบ การเก็บรักษา และซอมเครื่องมือเครื่องใชในชีวิตประจําวัน
ศท.กษ. 156
GEAG 156

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

คหกรรมในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Home Economics in Daily 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 คุณลักษณะที่
จําเปนของครูและคุณลักษณะเสริมในทัศนะของบุคคลตาง ๆ ความรักและศรัทธาในอาชีพครูตาม
หลักศาสนาการพัฒนาบุคลิกภาพและคานิยมในอาชีพครู จรรยาบรรณและคุณธรรมของครู ใน
ดานปรัชญา การสงเสริมและยกระดับวิชาชีพครู สถาบันวิชาชีพครูและการพัฒนาวิชาชีพครูรวมกับ
องคกรที่เกี่ยวของ
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 สู ต 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 และการพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู การวิเคราะหและออกแบบการจัดประสบการณ การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดย
การบูรณาการเนื้อหาตามกลุมสาระการเรียนรู เทคนิคทักษะและวิทยาการการจัดการเรียนรูโดย
บูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม การวางแผนการจัดการเรียนรู การออกแบบกิจกรรม การผลิต
การใชและการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินผล การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู การวิเคราะหหลักสูตร จัดทําหนวยการเรียนรูและแผนการเรียนรู การออกแบบการ
เรียนรู สื่อ นวัตกรรมและการประเมินผลที่เหมาะสม ทักษะเทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู
และบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม การจัดการเรียนรูในสถานการณจําลองและในสถานศึกษา
จริง
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คศ.กศ. 104
EDUC 104

จิตวิทยาสําหรับครู
3(2-2-5)
Psychology for Teachers
ธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการดานตางๆของ
มนุษย การเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรูและการนําไปประยุกตใช การจัดสภาพแวดลอมที่สนับสนุน
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
ความสําคัญของการวิจัย ประโยชนของการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย ประเภท
ของการวิจัยทางการศึกษา ขั้นตอนการวิจัย การนิยามปญหาและการเขียนโครงการวิจัย การ
ออกแบบการวิจัย การสรางเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย การวิเคราะห
ขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย การฝกปฏิบัติการวิจัย การวิจารณผลงานวิจัย การใชผลงานวิจัย
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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 เพื่อ
การศึกษา WBI , การศึกษาทางไกล และ e -learning
คศ.กศ. 109
EDUC 109

การสื่อความหมายสําหรับครู
2(2-0-4)
Communication for Teachers
ทฤษฎีและผลการคนควาวิจัยเกี่ยวกับการสื่อความหมายของมนุษย ธรรมชาติของ
การสื่อความหมายระหวางบุคคล หรือหนวยงานตาง ๆที่เกี่ยวของกับการศึกษา และการเรียนการ
สอนระหวางครูกับนักเรียน ระหวางครูกับผูบริหาร และระหวางครูกับผูปกครอง หรือประชาชน
โดยทั่วไป 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 ชุมชน
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
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
การเมื อ งการปกครอง หลั ก การพั ฒ นาชุ ม ชน การจั ด โรงเรี ย นเพื่ อ พั ฒ นา ชุ ม ชน
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
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
ความสําคัญของทรัพยากรมนุษ ยในระบบเศรษฐกิจ แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมกับการวางแผนการศึกษา การลงทุนทางการศึกษา ระบบการศึกษาของไทย งบประมาณและ
ผลตอบแทนแกการศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา ทฤษฎีตนทุนและผลประโยชน (CostBenefit) 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 และความสําคัญของการศึกษากับสิ่งแวดลอม ธรรมชาติที่เปนพื้นฐาน
ในการดํารงชีพของมนุษย การคิด การแลกเปลี่ยน การใชทรัพยากร และการบริการที่กอใหเกิด
ปญหาอันมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในสังคม แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อปองกันและแกไข
ปญหาและสิ่งแวดลอม
คศ.กศ. 305
EDUC 305

กฎหมายการศึกษาไทย
3(3-0-6)
Thai Educational Laws
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบันสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษาพ.ร.บ.
การศึกษาแหงชาติ 2542 (ฉบับปรับปรุง 2545) กฎหมาย กฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ
เกี่ยวกับการศึกษาที่ครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา ปญหาและขอเสนอแนะ ในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายการศึกษา
2(2-0-4)
ภูมิปญญาศึกษา
Local Thai Wisdom Studies
ความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่นวิเคราะหจุดมุงหมาย
ระบบเนื้อหา และกระบวนการเรียนรูของภูมิปญญาทองถิ่น การประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นใน
การศึกษา
คศ.กศ. 401
EDUC 401

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 การเปรียบเทีย บ
การศึกษานอกระบบในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การบริหารและการจัดการ การศึกษา
ทางเลือกหลักสูตรและการศึกษาทางเลือกในประเทศไทยและตางประเทศ แนวโนมของการศึกษา
ทางเลือกในประเทศไทย
คศ.กศ. 221
EDUC 221

หลักสูตรและหนังสือเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2(2-0-4)
Curriculum and Basic Educational Texts
ความหมายและความสําคัญของหลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร องคประกอบของ
หลักสูตร หลักสูตรปจจุบัน กิจกรรมการเรียนการสอน การจัดชั้นเรียน การพัฒนาและการใช
หลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น หนังสือเขียนและหนังสืออานประกอบการเลือกใชสื่อการ
เรียนการสอนและแหลงวิทยาการการเรียนรู
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
การประเมินผลหลักสูตร ความเปนมาและความสําคัญของหลักสูตร หลักการ จุดหมายโครงสราง
ของหลั ก สู ต ร การจั ด ประสบการณ แ ละกิ จ กรรมที่ ส อดคล อ งกั บ หลั ก สู ต ร หลั ก การและ
กระบวนการพั ฒ นาหลั ก สู ต รให ส อดคล อ งกั บ ท อ งถิ่ น 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 ขอบขาย และความสําคัญของทักษะและเทคนิคการสอน ทักษะการ
สอนแบบจุลภาค ทักษะการนําเขาสูบทเรียน ทักษะการสรุปบทเรียน ทักษะการตั้งคําถาม ทักษะ
การเราความสนใจ ทักษะการเสริมแรง ทักษะการอธิบาย และยกตัวอยาง ทักษะการใชกริยาวาจา
ทาทางเสริมบุคลิกภาพ ทักษะการใชกระดานดํา ทักษะการใชสื่อการเรียนการสอน ทักษะการ
กระตุ น ให คิ ด เทคนิ ค การสอนที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ เช น การสอนโครงงาน บู ร ณาการ
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 การ
ทดลองจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู( ตามวิชาเอก)

คศ.กศ. 422
EDUC 422

การพัฒนารูปแบบการสอน
2(1-2-3)
Developing of Teaching Models
ทฤษฎีการเรียนรู ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรูปแบบการสอนและกระบวนการเรียน
การสอน รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาสติปญญารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาดานจิตพิสัย ปฏิสัมพันธ
ทางสังคม รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาดานทักษะพิสัย รูปแบบการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
รูปแบบการสอนที่เนนการบูรณาการ กระบวนการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน การ
เลือกรูปแบบการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียนและชั้นเรียน การฝกปฏิบัติทดลองรูปแบบการสอนที่
พัฒนาขึ้น
คศ.กศ. 423
EDUC 423

การนิเทศการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Supervision
ความหมาย ความสําคัญ และความมุงหมายของการนิเทศการศึกษา ขอบขายของ
การนิ เ ทศการศึ ก ษา บทบาทของผู บ ริ ห ารต อ นิ เ ทศการศึ ก ษา หลั ก และเทคนิ ค วิ ธี ก ารนิ เ ทศ
การศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอน การนิเทศการสอน การนิเทศภายใน
คศ.กศ. 331
EDUC 331

การสรางสื่อการเรียนการสอน
2(1-2-3)
Media Construction
ความหมาย ประเภทและประโยชน ข องสื่ อ การเรี ย นการสอน การวิ เ คราะห
บทเรี ย นเพื่ อ การสรา งสื่ อที่ เ หมาะสม การผลิ ต สื่อ การใช สื่ อ และการพั ฒ นาสื่ อ เฉพาะระดั บ
การศึกษา การผลิตสื่อการเรียนการสอนราคาเยา การประเมินผลสื่อการเรียนการสอน
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คศ.กศ. 332
EDUC 332

การจัดแสดงและนิทรรศการ
2(1-2-3)
Display and Exhibition
หลั ก การ องค ป ระกอบของการจั ด แสดงและนิ ท รรศการ เทคนิ ค 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
และหนาที่ของครูและผูบริหารการศึกษากับการประเมินผลทางการศึกษา การประเมินผล โดย
บุคคลหรือองคก รภายในและภายนอก แนวโนมความคิ ด ใหม และปญหาในการประเมินทาง
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
องค ป ระกอบที่ สํ าคั ญ ของโครงการและการเขี ย นโครงการ วงจรการวางแผน
โครงการ (Project Cycle) การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility Study) รูปแบบ
และกระบวนการประเมินโครงการ เทคนิคการควบคุมและการติดตามงานและโครงการ
คศ.กศ. 442
EDUC 442

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัย
2(1-2-3)
Computer Program for Data Analysis
ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัยประเภทของขอมูล การ
นํ 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 การหาความสัมพันธระหวางตั วแปร การนําเสนอผล
การวิเคราะหขอมูล และการแปลความหมาย
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คศ.กศ. 251
EDUC 251

สุขภาพจิตในโรงเรียน
3(3-0-6)
Mental Health in School
ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิตในโรงเรียน สุขภาพจิตกับการพัฒนา
บุคลิกภาพในวัยตาง ๆ ของผูเรียน องคประกอบที่สงผลตอสุขภาพจิตในโรงเรียน องคประกอบ
เกี่ยวกับบุคคล เงื่อนไขทางสังคมและสภาพแวดลอมอื่น ๆ พฤติกรรมการปรับตัวของบุคคลที่มี
ปญหาทางสุขภาพจิต การชวยเหลือครูในการสงเสริมสุขภาพจิตในโรงเรียน ลักษณะของครูที่มี
สุขภาพจิตดีและสุขภาพจิตบกพรอง การเสนอโปรแกรมบริการสุขภาพจิตในโรงเรียน
คศ.กศ. 351
EDUC 351

มนุษยสัมพันธสําหรับครู
3(2-2-5)
Human Relations for Teachers
ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธสําหรับครู หลักการ องคประกอบ
กระบวนและเทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู บทบาทของครู ในการเสริมสรางมนุษยสัมพันธในโรงเรียนและชุมชน การประเมินมนุษยสัมพันธสําหรับครูเนนการฝกปฏิบัติสราง
มนุษยสัมพันธเพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรูที่ดีและเสริมสรางสัมพันธภาพแหงการชวยเหลือ
นักเรียน ครูกับการใหรางวัลและการลงโทษ
คศ.กศ. 352
EDUC 352

การคิดสรางสรรค
3(2-2-5)
Creative Thinking
ความหมาย ขอบขาย ประเภท ประโยชนของความคิดสรางสรรค ลักษณะเด็กที่มี
ความคิดสรางสรรค เทคนิคและทักษะสําหรับครูในการพัฒนาความคิดสรางสรรค บทบาทของพอ
แม และครอบครัว กั บการสง เสริมความคิ ดสรางสรรค การจัด กิจกรรมเพื่ อพั ฒนาและ การ
ประเมินความคิดสรางสรรค
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 การจัดกิจกรรมและการนําอุปกรณการเรียนการสอนดนตรีใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียน
แนวคิดเทคนิควิธีการเรียนการสอน การปฏิบัติเครื่องดนตรี การขับรองที่สอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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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 การเขียนบท
ละคร การจัดละคร และการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กใหสัมพันธกับวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรแตละ
ระดับ
คศ.กศ. 173
EDUC 173

ศิลปะสําหรับครู
2(1-2-3)
Arts for Teachers
ความสําคัญของศิลปศึกษา พัฒนาการทางศิลปะของเด็กไทยวัยระดับการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน หลั ก การเขี ย นภาพและระบายสี การพิ ม พ ภ าพ ภาพปะติ ด การป น และแกะสลั ก
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 จังหวะ ลีลาและเครื่องแตงกายภายในชุดที่ฝกรําตามความเหมาะสม
ฝก
รําวงมาตรฐาน 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
ฝก ปฏิ บัติสร างสรรค ง านศิ ลปะ 3 มิติ และวิ ธีสอนสํา หรั บ เด็ ก ด ว ยวั สดุแ ละ
วิธีการตาง ๆ สําหรับเด็ก ไดแก การปนดวยดินและดินเหนียว ทั้งวิธีสังเคราะหและวิเคราะห การ
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เคลือบและเผาอยางงาย ๆ การแกะสลักดวยวัสดุและรูปแบบตาง ๆ การสรางภาพ 3 มิติ จาก
วัสดุตาง ๆ เชน กลอง แทงไม เศษวัสดุ 3 มิติ ฯลฯ ดวยการผูก การมัด และอื่น ๆ และการจัด
นิทรรศการงานศิลปะ 3 มิติของเด็ก
คศ.กศ. 281
EDUC 281

พลศึกษาสําหรับครู
2(1-2-3)
Physical Education for Teachers
ความจําเปนและความตองการในการออกกําลังกายของเด็กแตละวัย เจตคติเกี่ยวกับ
ความมีน้ําใจเปนนักกีฬาและการแขงขัน อันตรายและอุปสรรคทางการกีฬาและการปฐมพยาบาล
อยางงาย ๆ การจัดโปรแกรมการบริหารกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมเขา
จังหวะ กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เกมเบ็ดเตล็ด กรีฑา และการจัดการแขงขัน
คศ.กศ. 282
EDUC 282

นันทนาการสําหรับเด็ก
2(1-2-3)
Recreation for Children
ขอบขาย ความมุงหมายและความสําคัญของนันทนาการ ประเภทของนันทนาการ
สํ า หรั บ เด็ ก การจั ด กิ จ กรรมนั น ทนาการต า ง ๆ สํ า หรั บ เด็ ก การจั ด โครงการและกิ จ กรรม
นันทนาการในโรงเรียน
คศ.กศ. 491
EDUC 491

สัมมนาปญหาการศึกษา
3 (2-2-5)
Seminar in Education Problems
สภาพปญหาการศึกษาไทยในปจจุบัน ปญหาการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอก
ระบบที่สัมพันธกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคงของชาติ ปญหาการศึกษา
นอกระบบอื่ น ๆอั น เป น ป ญ หาของท อ งถิ่ น หรื อ ป ญ หาระดั บ ชาติ การวิ เ คราะห ป ญ หาด ว ย
กระบวนการกลุม การแสวงหาแนวทางในการแกปญหาการศึกษารวมกัน
คศ.ฝก. 201
PROF 201

การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1
1(60)
Practicum 1
ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับธรรมชาติและพัฒนาการของผูเรียน ภูมิหลังของผูเรียน
การเรียนรู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสภาพปญหาในชั้นเรียน สภาพทั่วไปของสถานศึกษา และ
การจัดสภาพสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่เอื้อตอผูเรียน
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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. 302
PROF 302

การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 3
2(120)
Practicum 3
ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาและบริบทที่
เกี่ยวของหลักสูตรสถานศึกษาระบบการจัดการเรียนรู สื่อและแหลงการเรียนรู การประเมินผลของ
สถานศึก ษา การวางแผนการจั ดการเรีย นรูตามกลุมสาระการเรีย นรู อยางนอย 1 กลุม ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

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
คศ.ฝก. 502
PROF 502

การปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2
6(360)
Internship 2
ทฤษฎี แ ละหลั ก การที่ บู ร ณาการมาใช จ ากทุ ก ชุ ด วิ ช า มาตรฐานการเรี ย นรู
สาระการเรี ย นรู ต ามกลุ ม สาระการเรี ย นรู กระบวนการจั ด การเรี ย นรู การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น
การวั ด และประเมิ น ผล การเรี ย นรู ที่ เ ป น จริ ง และที่ ค วรจะเป น หลัก การวิ เ คราะห ข อ ดี ข อ ด อ ย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอน การฝกปฏิบัติงานครูและพัฒนาคุณภาพการสอนในสถานศึกษา
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17.5.3 หมวดวิชาเฉพาะดาน
17.5.3.1 วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว
คศ.จต.211
PGED 211

จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
General Psychology
ศึกษาความหมายและวิธีการทางจิตวิทยา ระบบสรีระที่มีผลตอพฤติกรรมมนุษย
พั น ธุ ก รรมและสิ่ ง แวดล อ ม ผลและวิ ธี ก ารศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข อ งในป จ จุ บั น พั ฒ นาการของมนุ ษ ย
การรูสึกและการรับรู เชาวนปญญา ความฉลาดทางอารมณ การเรียนรู กระบวนการคิด การจํา
และลืม การจูงใจ บุคลิกภาพและการปรับตัว สุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุม
คศ.จต.311
PGED 311

จิตวิทยาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
Psychology of Personality
ศึ ก ษาความหมายของบุ ค ลิ ก ภาพ การวิ เ คราะห แ ละการจํ า แนกบุ ค ลิ ก ภาพ
การพัฒนาบุคลิกภาพ วิธีการวัดบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพที่สําคัญ วิธีการปรับตัวแบบตาง ๆ
พฤติกรรมที่เปนปญหา การปองกันและแกไขพฤติกรรมที่เปนปญหา ความสัมพันธของบุคลิกภาพ
กับสังคมและวัฒนธรรม
คศ.จต.221
PGED 221

จิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
Developmental Psychology
ศึ ก ษาความหมายและความสํ า คั ญ ของพั ฒ นาการของมนุ ษ ย ที่ มี ต อ การศึ ก ษา
อิทธิพลตาง ๆ ที่มีตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคล ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ
ศึ ก ษาพั ฒ นาการทางร า งกาย สติ ป ญ ญา อารมณ แ ละความฉลาดทางอารมณ บุ ค ลิ ก ภาพและ
พฤติ ก รรมทางสั ง คมของมนุ ษ ย ตั้ ง แต ป ฏิ ส นธิ จ นถึ ง วั ย ชรา การประยุ ก ต ค วามรู ไ ปใช
ในการชวยเหลือและสงเสริมพัฒนาการของบุคคล
คศ.จต.321
PGED 321

จิตวิทยาเด็กและการใหบริการ
3 (3-0-6)
Child Psychology and Services
ศึ ก ษาพั ฒ นาการและการเจริ ญ เติ บ โตของเด็ ก ได แ ก สภาพทางสรี ร ะ
การเคลื่อนไหว ภาษา
สติปญญา อารมณ และสังคม รวมทั้งบุคลิกภาพ อิทธิพลและ
องคประกอบของพฤติกรรม และสิ่งแวดลอมตางๆที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเด็ก สงเสริม ความ
สนใจ เจตคติ แ ละนิ สั ย การมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ในตน ส ง เสริ ม สุ ข ภาพและการปรั บ ตั ว ของเด็ ก
ตั้งแตเริ่มปฎิสนธิ จนถึงสูวัยรุน เสนอโปรแกรมการจัดบริการสําหรับเด็กและครอบครัว
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คศ.จต.231
PGED 231

จิตวิทยาแรงจูงใจ
3 (3-0-6)
Psychology of Motivation
ศึกษาทฤษฎีและองคประกอบทางสรีระ สิ่งแวดลอม และองคประกอบทางจิตใจ
ที่ ส ง ผลต อ การเกิ ด พฤติ ก รรม การประยุ ก ต แ นวคิ ด และหลั ก การจู ง ใจมาใช ใ นการส ง เสริ ม
พฤติกรรมที่พึงประสงค และการสรางขวัญกําลังใจในการทํางานดานการศึกษา
คศ.จต.331
PGED 331

ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม
3 (2-2-5)
Theories and Practical in Social Psychology
ศึ ก ษาความหมาย ความสํ า คั ญ ประโยชน ข องจิ ต วิ ท ยาสั ง คม กลุ ม และ
กระบวนการกลุม กระบวนการสังคมประกิต ปฏิบัติการทางจิตวิทยา บทบาทและการคลอยตาม
เนนบทบาทของผูบริหาร ครู นักเรียน จิตวิทยาสําหรับการบริหารโรงเรียนการสื่อความหมายและ
การรับรูทางสังคม เจตคติและการยอมรับนวั ตกรรม การสร างกําลังใจในการทํางานให สําเร็ จ
แรงจู ง ใจ ในทางสั ง คม การร ว มมื อ การแข ง ขั น การแก ป ญ หาความขั ด แย ง ความเป น ผู นํ า
การนําความรูทางจิตวิทยาสังคมไปใชในการเรียนการสอน
คศ.จต.332
PGED 332

มนุษยสัมพันธของผูปฎิบัติงานการศึกษา
3 (2-2-5)
Human Relations for Educator
ความหมาย และ ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ ในการปฏิบัติงานการศึกษานอก
ระบบ การสรางมนุษยสัมพันธในโรงเรียนและชุมชน สภาพความเปนอยูและพฤติกรรมของบุคคล
ในทองถิ่น กระบวนการของมนุษยสัมพันธ สวนประกอบของมนุษยสัมพันธ หลักการและวิธีการ
สรางมนุษยสัมพันธ การประเมินมนุษยสัมพันธของผูปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบ
คศ.จต.431
PGED 431

กระบวนการกลุม
3 (2-2-5)
Group Process
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการกลุม ทฤษฎีสําคัญที่เกี่ยวของ เชน ทฤษฎีบุคลิกภาพ
ของกลุม ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน ทฤษฎีความสัมพันธระหวางบุคคล เปนตน องคประกอบของ
กระบวนการกลุม การสื่อความหมาย กระบวนการทํางานกลุม วิเคราะหพฤติกรรมของผูนํากลุม
และปฏิสัมพันธของสมาชิกในกลุม การประยุกตใชกระบวนการกลุมเพื่อพัฒนาความเขาใจตนเอง
และผูอื่น การเรียนรูองคกรและการแกปญหากลุม เนนการฝกปฏิบัติ
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คศ.จต.432
PGED 432

จิตวิทยาครอบครัวเบื้องตน
3 (3-0-6)
Introduction to Family Psychology
ศึกษาความหมายและความสําคัญของครอบครัว การกําเนิดครอบครัว ประเภท
ของครอบครัว ลักษณะของครอบครัว วัฏจักรของครอบครัว หนาที่ของครอบครัว บรรยากาศใน
ครอบครัว คานิยมของครอบครัว การเลือกคูครองและการวางแผนครอบครัว ปญหาและการแกไข
ปญหาครอบครัว
คศ.จต.433
PGED 433

จิตวิทยาชุมชนเบื้องตน
3 (3-0-6)
Introduction to Community Psychology
ศึกษาความหมายและความสําคัญของชุมชน ลักษณะของชุมชน การปรับเจตคติ
เพื่อความเขาใจในชุมชน ความเขมแข็งของชุมชน การสรางกระบวนการเรียนรูในชุมชน ปญหา
ของชุมชนและการแกไขปญหาของชุมชน
คศ.จต.241
PGED 241

จิตวิทยาการเรียนรูและปฏิบัติการ
3 (2-2-5)
Psychology of Learning and Practice
ศึกษาความหมาย ธรรมชาติ และความสัมพันธของการเรียนรูกบั บุคลิกภาพ
ทฤษฎีการเรียนรู ชนิดของการเรียนรู การวิเคราะห การทดลอง และปฎิบัติการเกี่ยวกับการ
เรียนรู การประยุกตหลักการเรียนรูในการเรียนการสอน
คศ.จต.441
PGED 441

การปรับพฤติกรรมในโรงเรียน
3 (2-2-5)
Behavior Modification in School
ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน กระบวนการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม
ของผูเรียน และเทคนิคการสรางแบบพฤติกรรมที่พึงประสงค และลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคใน
สถานศึกษา จรรยาบรรณของผูทํางานดานนี้ ศึกษาทดลองจัดโปรแกรมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในโรงเรียน
จิตวิทยาเด็กกลุมพิเศษ
3 (3-0-6)
Special Child Psychology
ศึกษาความหมาย ขอบขาย และพฤติกรรมของเด็กกลุมพิเศษ สาเหตุของพฤติกรรม
ผิดปกติของเด็กกลุมพิเศษ องคประกอบทางดานกายภาพ ชีวภาพและสังคมที่มีผลตอ กลุมเด็ก
พิเศษ ประเภทของเด็กกลุมพิเศษ การดูแลสุขภาพของเด็กกลุมพิเศษ องคกรและหนวยงานที่ให
ความชวยเหลือเด็กกลุมพิเศษ

คศ.จต.442
PGED 442
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คศ.จต.251
PGED 251

การเพิ่มสมรรถภาพทางการเรียน
3 (2-2-5)
Effective Study for Learning
ศึ ก ษาแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาวิ ธี ก ารเรี ย น เทคนิ ค และวิ ธี ก ารเรี ย น
ในระดับอุดมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ การฝกทักษะวิธีการเรียนอยางมีประสิทธิภาพ เชน วิธีขจัด
สิ่งรบกวนสมาธิ การเพิ่มอัตราความเร็วในการอาน การวางแผนการเรียน เทคนิคการฝกผอนคลาย
เพื่อลดความวิตกกังวล การสืบคนหาความรูจากแหลงตาง ๆ เนนการฝกปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน
คศ.จต.252
PGED 252

จิตวิทยาสุขภาพเบื้องตน
3 (3-0-6)
Introduction to Health Psychology
ความหมาย ความสําคัญและขอบขายของจิตวิทยาสุขภาพ การปองกันและการ
บําบัดฟนฟูความเจ็บปวย ศึกษาพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวของกับสุขภาพ และสงเสริมสุขภาพ
ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับองคประกอบของภาวะเสี่ยง การพัฒนาสุขภาพอนามัย
คศ.จต.253
PGED 253

สุขภาพจิต
3 (3-0-6)
Mental Health
ความหมาย ความสําคัญของสุขภาพจิต ความเปนมาของงานดานสุขภาพจิตลักษณะ
ของผูที่มีสุขภาพจิตที่ดีและมีสุข จิตบกพรอง การสํารวจบุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต
สาเหตุ ลักษณะอาการ การปองกันและบําบัดรักษา ความบกพรองทางจิต การฟนฟู สภาพจิตใจ
การสงเสริมสุขภาพจิต ในชีวิตประจําวัน
คศ.จต.351
PGED 351

การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาชีวิต
3 (2-2-5)
Guidance Activities for Life Development
ศึ ก ษาหลั ก การส ง เสริ ม พั ฒ นาการด า นต า ง ๆ ของนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา เทคนิ ค
การจัดกิจกรรมเพื่ อส งเสริมการพั ฒนาตน เชน การพัฒนาความคิ ด การตัดสินใจที่ ดี การกล า
แสดงออก ทักษะชีวิต การทํางานกลุม การพัฒนาทางอาชีพ และการพัฒนาคุณธรรม เปนตน การ
ประเมินผลกิจกรรม เนนการเสริมประสบการณดวยการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนและนอก
ชั้นเรียน
คศ.จต.352
PGED 352

จิตวิทยาการใหคําปรึกษา
3 (2-2-5)
Counseling Psychology
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ จุดมุงหมายของจิตวิทยาการปรึกษา หลักเบื้องตน
และวิธีการใหคําปรึกษาในดานตาง ๆ แนวคิดทฤษฎีการใหคําปรึกษากระบวนการใหคําปรึกษา
เทคนิคและฝกทักษะการใหคําปรึกษาเบื้องตน และจรรยาบรรณของผูใหคําปรึกษา
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คศ.จต.353
PGED 353

การพัฒนาศักยภาพมนุษย
3 (2-2-5)
Human Potential Development
ศึกษาแนวทางการพัฒนาตนเอง ประยุก ตทฤษฎีทางจิ ตวิทยาเพื่อการวิ เคราะห
ตนเอง การพัฒนาความคิด แรงจูงใจ บุคลิกภาพ การแสดงออก เพื่อสรางสัมพันธกับบุคคลอื่น
การตั้ง เป า หมายของชี วิ ต และการทํา งาน การวางแผนพัฒ นาตนอย า งสอดคล อ งกับบุ คลิ ก ภาพ
คานิยม สภาพแวดลอม เนนการทดลองโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพตนเอง
คศ.จต.354
PGED 354

การสงเสริมความคิดสรางสรรค
3 (2-2-5)
Creative Thinking Process
ศึ ก ษาความหมาย ทฤษฎี กระบวนการคิ ด และขั้ น ตอนของการเกิ ด ความคิ ด
สร า งสรรค ลั ก ษณะบุ ค คลที่ มี ค วามคิ ด สร า งสรรค ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ ความคิ ด สร า งสรรค
ใน
การจัดบรรยากาศและกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค ทักษะสําหรับครูและบุคคล
ครอบครัวในการสงเสริมความคิดสรางสรรค การใชแบบทดสอบเพื่อวัดผลความคิดสรางสรรค
ฝกหัดสรางกิจกรรมเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค
คศ.จต. 451
PGED 451

พุทธจิตวิทยา
3 (2-2-5)
Buddhist Psychology
ศึกษาความแตกตางระหวางจิตวิทยาตะวันตกกับพระพุทธศาสนา ธรรมชาติและ
การทํางานของจิตและเจติสิก ที่มาและลักษณะปญหาจิตใจของคนในปจจุบัน ความเขาใจเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของมนุษยและจุดหมายของชีวิตตามหลักของพระพุทธศาสนา การแกปญหาทางจิตจาก
สั ง คมและจากตั ว บุ ค คลอย า งมี ก ระบวนวิ ธี แ ละเป น ระบบตามหลั ก พุ ท ธธรรม การประยุ ก ต
พุทธจิตวิทยาเพื่อใชในดานตาง ๆ
คศ.จต.452
PGED 452

พุทธศาสตรกับการแนะแนว
3 (2-2-5)
Buddhist and Guidance Services
ศึกษาหลักพุทธศาสตรและหลักการแนะแนว ความสัมพันธระหวาง พุทธศาสนา
กับการแนะแนวในดานความคิด จุดมุงหมายและวิธีการปฏิบัติ ทรรศนะเกี่ยวกับโลกและชีวิตในแง
ความทุกข การดับทุกขตามแนวคิดทางการแนะแนว หลักการบําบัดเชิงพุทธศาสตร เนนการฝก
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเอง
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คศ.จต.361
PGED 361

การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา
3 (2-2-5)
Psychological Measurement and Assessment
ศึกษาหลักการเบื้องตนในการวัดและประเมินผลทางจิตวิทยา มาตรวัดลักษณะและ
ประเภทของแบบทดสอบที่ ใ ช ใ นทางจิ ต วิ ท ยา คุ ณ สมบั ติ ที่ จํ า เป น สํ า หรั บ แบบทดสอบที่ ดี
แหลงขอมูลที่เกี่ยวกับแบบทดสอบ และเครื่องมือวัดทางจิตวิทยาชนิดตาง ๆ และ จรรยาบรรณของ
ผูใชแบบทดสอบ
คศ.จต.371
PGED 371

หลักการแนะแนว
3 (3-0-6)
Principles of Guidance
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ จุดมุงหมาย ประเภท ปรัชญา ขอบขาย หลักการ
และธรรมชาติของการแนะแนว ประวัติการแนะแนว บริการแนะแนว การจัดบริการแนะแนว
และองคประกอบที่ชวยใหการจัดบริการแนะแนวประสบความสําเร็จ
คศ.จต.372
PGED 372

เครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว
3 (2-2-5)
Tools and Techniques in Guidance
ศึ ก ษาหลั ก การสร า ง การใช เ ครื่ อ งมื อ และเทคนิ ค การแนะแนว ประเภทของ
เครื่ อ งมื อ และเทคนิ ค การแนะแนว การรวบรวมเครื่ อ งมื อ และเทคนิ ค การแนะแนว ทั้ ง ที่ เ ป น
แบบทดสอบและไมใ ชแ บบทดสอบ การพัฒนาเครื่องมือ การทดลองใชเครื่องมือและเทคนิค
การแนะแนวกับนักเรียน
คศ.จต.373
PGED 373

การบริหารความเครียด
3 (2-2-5)
Stress Management
ศึกษาความหมาย สาเหตุของความเครียด และผลของความเครียดที่มีตอสภาพ ทาง
กาย ทางจิตใจ และทางสังคม ทฤษฎีและเทคนิคตาง ๆ ในการผอนคลายความเครียด และขอมูล
ทางชีวภาพ เนนการฝกปฏิบัติ

คศ.จต.374
PGED 374

บริการสารสนเทศทางจิตวิทยาและการแนะแนว
3 (2-2-5)
Psychological and School Guidance Information Services
ความหมายและความสําคัญของสารสนเทศทางจิตวิทยาและการแนะแนว ประเภท
ของสารสนเทศ การจัดหา จัดทํา จัดระบบสารสนเทศ การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ
การใหบริการและประเมินผลการใหบริการ
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คศ.จต.471
PGED 471

การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน
3 (2-2-5)
School Guidance Management
ศึ ก ษาการบริ ห ารงานแนะแนวเชิ ง ระบบ บทบาทหน า ที่ ข องบุ ค ลากร
ทางการแนะแนว การทําแผนปฏิบัติงานแนะแนว การเขียนโครงการ และการประเมินผลโครงการ
แนะแนว การใชกระบวนการแนะแนวในงานกิจการนักเรียนและนักศึกษา การจัดระบบอาจารยที่
ปรึกษา การทําแผนปฏิบัติงานการใหบริการ นักเรียนและนักศึกษา
คศ.จต.472
PGED 472

คอมพิวเตอรสําหรับการแนะแนวในโรงเรียน
3 (2-2-5)
Computer for Guidance in School
ศึกษาวิธีการใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอรในการเก็บขอมูลตาง ๆ ทาง จิตวิทยา
การแนะแนว การวิเคราะหขอมูล การวางแผน การศึกษาคนควาทดลอง วิธีการจัดระบบขอมูลและ
จัดทําโปรแกรมการบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนว และการใชโปรแกรมทางจิตวิทยาและการ
แนะแนว
คศ.จต.473
PGED 473

การวางแผนชีวิตและอาชีพ
3 (2-2-5)
Life and Career Planning
ศึกษาพัฒนาการทางอาชีพและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ เพื่อนําไปใชในการ
วางแผนการเลือกอาชีพ ทําความเขาใจตนเองดวยการสํารวจ ความถนัด ความสามารถ ความ
สนใจ บุคลิกภาพ ความตองการ คานิยม แรงจูงใจ การสํารวจคนควา ขอมูลทางอาชีพ การ
ตัดสินใจอยางฉลาดในการวางแผนชีวิตและอาชีพ การตั้งเปาประสงค เพื่อบรรลุความสําเร็จในชีวิต
และอาชีพ
คศ.จต.474
PGED 474

เทคนิคการหางานและการสรางงาน
3 (2-2-5)
Job Seeking and Self – Employment Techniques
ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพและการเลือกอาชีพ การสํารวจตนเอง การสํารวจ
อาชีพ การกรอกใบสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ การสอบสัมภาษณ
การทํางานใหประสบความสําเร็จ และการประกอบอาชีพอิสระ
คศ.จต.491
PGED 491

สัมมนาและศึกษาดูงานบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนว
3 (2-2-5)
Seminar and Study Visit in Psychology and Guidance
ศึกษาหัวขอที่สนใจเกี่ยวกับจิตวิทยาและการแนะแนว ศึกษาดูงานการจัดบริการ
ทางจิตวิทยาและการแนะแนวในสถานศึกษาหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของประมวลความรูและขอมูล
วิเคราะห ประชุม อภิปรายเพื่อหาขอสรุป เสนอขอคิดเห็นในรูปแบบรายงาน และมีการจัดสัมมนา
อยางครบวงจร
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คศ.จต.492
PGED 492

การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาและการแนะแนว
3 (2-2-5)
Independent Study in Psychology and Guidance Serivces
ศึกษาในหัวขอที่สนใจหรือไดรับคําแนะนําจากผูสอน ดําเนินการศึกษาภายใต
การใหคําปรึกษาแนะแนวของอาจารย และเสนอรายงานการศึกษาสวนตนอยางนอย 1 เรื่อง
คศ.กศ.251
EDUC 251

สุขภาพจิตในโรงเรียน
3 (3-0-6)
Mental Health in School
ศึกษาความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิตในโรงเรียน สุขภาพจิตกับ การ
พั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพในวั ย ต า ง ๆ ของผู เ รี ย น การจั ด ระบบการดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นเพื่ อ พั ฒ นา
องค ป ระกอบที่ ส ง ผลต อ สุ ข ภาพจิ ต ในโรงเรี ย น ได แ ก องค ป ระกอบเกี่ ย วกั บ บุ ค คล เงื่ อ นไข
ทางสังคม และสภาพแวดลอมอื่นๆ การศึกษาสังเกตพฤติกรรมการปรับตัวของบุคคลที่มีปญหา
ทางสุขภาพจิต และการชวยเหลือครูในการสงเสริมสุขภาพจิตในโรงเรียน ลักษณะของครูที่มี
สุขภาพจิตดีและสุขภาพจิตบกพรอง ศึกษาและเสนอโปรแกรมบริการสุขภาพจิตในโรงเรียน
คศ.กศ.351
EDUC 351

มนุษยสัมพันธสําหรับครู
3 (2-2-5)
Human Relations for Teachers
ศึ ก ษาความหมายและความสั ม พั น ธ ข องมนุ ษ ยสั ม พั น ธ สํ า หรั บ ครู หลั ก การ
องค ป ระกอบ กระบวนการและเทคนิ ค การสร า งมนุ ษ ยสั ม พั น ธ สํ า หรั บ ครู บทบาทครู
ในการเสริมสรางมนุษ ยสัมพั น ธใ นโรงเรีย นและชุมชน การประเมินมนุษ ยสัมพันธสํา หรับครู
เนนการฝกปฎิบัติ การสรางมนุษยสัมพันธเพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรูที่ดี และเสริมสราง
สัมพันธภาพแหงการชวยเหลือนักเรียน
คศ.กศ.352
EDUC 352

การคิดสรางสรรค
3 (2-2-5)
Creative Thinking
ศึ ก ษาความหมาย ทฤษฎี กระบวนการคิ ด และขั้ น ตอนของการเกิด ความคิ ด
สรางสรรค ลักษณะบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค ปจจัยที่สงผลตอความคิดสรางสรรค การจัด
บรรยากาศและกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค ทักษะสําหรับครูและบุคคลในครอบครัว
ในการสงเสริมความคิดสรางสรรค การใชแบบทดสอบเพื่อวัดผลความคิดสรางสรรค ฝกหัดสราง
กิจกรรมเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค
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คศ.ภอ. 424
ENED 424

ภาษาอังกฤษสําหรับงานจิตวิทยาและการแนะแนว
3 (3-0-6)
English for Psychology and Guidance
ศึกษาศัพททางวิชาการดานจิตวิทยาและการแนะแนว การฝกอานตํารา เอกสาร
วารสาร การคนควาขอมูลผานสื่อภาษาอังกฤษ เพื่อการนํามาใชประโยชนในงานจิตวิทยาและ
การแนะแนว
คศ.ฝก.301

การทดลองปฏิบัติงานจิตวิทยาและการแนะแนว

2 (120)

(การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2)
PROF 301
Practicum in Psychology and Guidance (Practicum 2)
ทดลองปฏิบัติงานในสถานศึกษา หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
และสงเสริมพัฒนาการบุคคล โดยศึกษาสภาพปญหาและความตองการของผูใชบริการ วิเคราะห
ขอมูล ออกแบบและวางแผนการใหบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวรวมกับหนวยงาน และฝก
ประสบการณจากการปฏิบัติงานในหนวยงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คศ.ฝก.401

การฝกประสบการณวิชาชีพจิตวิทยาและการแนะแนวในโรงเรียน 1
2 (120)
(การปฏิบัติงานสายเทคนิคการศึกษา)
PROF 401
Practicum in Psychology and Guidance (Practicum 3)
ฝกงานในสถานศึกษา หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาและสงเสริม
พัฒนาการบุคคล โดยฝกทําโครงการใหบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวฝกหัดเก็บขอมูลของ
ผูใชบริการดวยการสังเกต สัมภาษณ การใชแบบทดสอบและเครื่องมืออื่น ๆ
คศ.ฝก.402

การฝกประสบการณวิชาชีพจิตวิทยาและการแนะแนวในโรงเรียน
6 (360)
(การปฏิบัติการวิชาชีพในสถานประกอบการ)
PROF 402
Psychology and Guidance Internship (Internship 1)
ฝกงานในสถานศึกษา หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาและสงเสริม
พัฒนาการบุคคล โดยฝกทําโครงการใหบริการทางจิตวิทยาและการ แนะแนวฝกหัดเก็บขอมูล
ของผูใชบริการดวยการสังเกต สัมภาษณ การใชแบบทดสอบและเครื่องมืออื่น ๆ ใหบริการปรึกษา
สงเสริมการพัฒนาตนเอง ประเมินผลการใหบริการและโครงการ สัมมนาปญหาการใหบริการ
ทางจิตวิทยาและการแนะแนวระหวางฝกงานประมาณ 2 สัปดาหตอครั้ง
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17.5.3.2 วิชาเอกการวัดผลการศึกษา
คศ.วผ. 211
MEED 211

ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ
2 (1-2-3)
Test and Measurement Theories
มาตราการวัดแบบตาง ๆ ทฤษฎีเกี่ยวกับคะแนน ทฤษฎีเกี่ยวกับการวัดและ
การทดสอบ ความคลาดเคลื่อนทางการวัด ทฤษฎีและการคํานวณคาความเชื่อมั่น ความเที่ยงตรง
ตลอดจนการตีความหมายของคะแนน
คศ.วผ.212
MEED 212

การวัดพุทธิพิสัย
2 (1-2-3)
Measurement of Cognitive Domain
ความหมายและลักษณะการวัดพุทธิพิสัย ประเภทของแบบทดสอบ การวางแผน
การสร า งแบบทดสอบชนิ ด ต า ง ๆ การนํ า แบบทดสอบไปใช การประเมิ น และการปรั บ ปรุ ง
แบบทดสอบ
คศ.วผ. 213
MEED 213

การวัดทักษะพิสัย
2 (1-2-3)
Measurement of Psychomotor Domain
บทบาท ความสําคัญ ธรรมชาติและจุดมุงหมายของการประเมินผลการเรียน
ด า นการปฏิ บั ติ การสร า งเครื่ อ งมื อ และการประเมิ น ผลการเรี ย นการสอนด า นการปฏิ บั ติ ก าร
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
คศ.วผ. 214
MEED 214

การวัดจิตพิสัย
2 (1-2-3)
Measurement of Affective Domain
ความหมายและลักษณะของการวัดจิตพิสัย กระบวนการวัด หลักและวิธีการ
สรางเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การแปลผลและการนําผล การวัดจิตพิสัยไปใช
ปญหาและแนวทางแกไขในการวัดจิตพิสัย
คศ.วผ. 215
MEED 215

การประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 (1-2-3)
Evaluation of Basic Education
หลั ก การ จุ ด ประสงค แ ละแนวทางการประเมิ น ผลการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
หลั ก การและแนวทางในการประเมิ น ผลการเรี ย นการสอนในแตล ะกลุม สาระการเรี ย นรู การ
ประเมินผลตามสภาพจริ ง เครื่องมื อการวั ดผลการเรียนการสอน ป ญ หาและแนวทาง ในการ
แกปญหาเกี่ยวกับการประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คศ.วผ. 216
MEED 216

การประเมินตามสภาพจริง
2 (1-2-3)
Authentic Evaluation
ความหมาย ความสํ า คั ญ แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารประเมิ น ตามสภาพจริ ง
วิธีการเครื่องมือและเกณฑการประเมินตามสภาพจริง แนวทางการประยุกต ใชปญหาอุปสรรค
และการแกไขปญหาอุปสรรค
คศ.วผ. 216
MEED 216

การประเมินผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
3 (3-0-6)
Evaluation of Mathematics Substance
บทบาท ความสํ าคัญ ธรรมชาติและจุด มุ งหมายของหลัก สูตร จุ ด มุงหมาย
ในการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร การวัดผลกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไดแก
ลําดับขั้นพฤติกรรมของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร การสรางตารางจําแนกขอสอบ การสราง
และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือใหสอดคลองกับพฤติกรรม จุดมุงหมายในการสอนและการ
วัดตามจุดประสงคและเนื้อหาวิชา การใชผลการวัดเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และเพื่อตัดสิน
ผลการเรียน
คศ.วผ. 217
MEED 217

การประเมินผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
3 (3-0-6)
Evaluation of Thai Language Substance
บทบาท ความสําคัญ ธรรมชาติและจุดมุงหมายของหลักสูตร จุดมุงหมายใน
การสอนกลุ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาไทย การวั ด ผลกลุ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาไทย ได แ ก
ลําดับขั้นพฤติกรรมของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย การสรางตารางจําแนกขอสอบ การสราง
และการตรวจสอบ คุณภาพเครื่องมือใหสอดคลองกับพฤติกรรม จุดมุงหมายในการสอนและการวัด
ตามจุดประสงคและเนื้อหาวิชา การใชผลการวัดเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และเพื่อตัดสินผล
การเรียน
คศ.วผ. 218
MEED 218

การประเมินผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 3 (3-0-6)
Evaluation of Foreign Language Substance
บทบาท ความสํ าคัญ ธรรมชาติและจุด มุ งหมายของหลัก สู ตร จุด มุงหมาย
ในการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ การวัดผลกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ได แ ก ลํ าดั บขั้ น พฤติกรรมของกลุมสาระการเรีย นรูภ าษาตางประเทศ การสรางตารางจํา แนก
ขอสอบ การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือใหสอดคลองกับพฤติกรรม จุดมุงหมาย
ในการสอนและการวัดตามจุด ประสงคและเนื้อหาวิชา การใชผลการวัดเพื่อปรับปรุงการเรีย น
การสอน และเพื่อตัดสินผลการเรียน
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คศ.วผ. 311
MEED 311

การวัดความถนัด
3 (2-2-5)
Measurement of Aptitude
ความเปนมาของแบบทดสอบวัดความถนัด ความหมาย ประเภท ขอบขายและ
ประโยชน ข องแบบทดสอบวั ด ความถนั ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ สมรรถภาพทางสมอง การสร า ง
แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน
คศ.วผ. 312
MEED 312

การวัดเจตคติ
2 (1-2-3)
Measurement of Attitude
ความหมายและทฤษฎีของเจตคติ องคประกอบของเจตคติ การใหนิยามคําที่ใชใน
การวัดเจตคติ หลักการและวิธีการในการสรางเครื่องมือ เจตคติ การตรวจสอบ คุณภาพของ
เครื่องมือ การแปลผลและการนําผลการวัดเจตคติไปใชแกปญหาและแนวทางการแกไขการวัดเจตคติ
คศ.วผ. 313
MEED 313

การวัดความพรอม
2 (1-2-3)
Measurement of Readiness
ความหมาย ประเภท และองค ป ระกอบของความพร อ ม กระบวนการวั ด
หลักการ และวิธีการสรางเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การแปลผลและการนําผล
การวัดความพรอมไปใช ปญหาและแนวทางแกไขการวัดความพรอม
คศ.วผ. 314
MEED 314

การวัดบุคลิกภาพ
2 (1-2-3)
Measurement of Personality
ความหมายของบุคลิกภาพ ทฤษฎีของบุคลิกภาพ กระบวนการวัด หลักการ
และการสรางเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพและเครื่องมือ การแปลผลและการนําผลการวัด
บุคลิกภาพไปใช ปญหาและแนวทางแกไขการวัดบุคลิกภาพ
คศ.วผ. 315
MEED 315

การประเมินผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 (3-0-6)
Evaluation of Social Study, Religion and Culture Substance
บทบาท ความสําคัญ ธรรมชาติและจุดมุงหมายของหลักสูตร จุดมุงหมายใน
การสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การวัดผลกลุมสาระการเรียนรู
สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม ได แ ก ลํ า ดั บ ขั้ น พฤติ ก รรมของกลุ ม สาระการเรี ย นรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การสรางตารางจําแนกขอสอบ การสรางและการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือใหสอดคลองกับพฤติกรรม จุดมุงหมายในการสอนและการวัดตามจุดประสงคและ
เนื้อหาวิชา การใชผลการวัดเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และเพื่อตัดสินผลการเรียน
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คศ.วผ. 316
MEED 316

การประเมินผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
3 (3-0-6)
Evaluation of Science Substance
บทบาท ความสําคัญ ธรรมชาติและจุดมุงหมายของหลักสูตร จุดมุงหมายใน
การสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร การวัดผลกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไดแก ลําดับ
ขั้นพฤติกรรมของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร การสรางตารางจําแนกขอสอบ การสรางและ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือใหสอดคลองกับพฤติกรรม จุดมุงหมายในการสอนและการวัดตาม
จุดประสงคและเนื้อหาวิชา การใชผลการวัดเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และเพื่อตัดสินผลการ
เรียน
คศ.วผ. 317
MEED 317

การประเมินผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ และเทคโนโลยี 3 (3-0-6)
Evaluation of Career and Technology Substance
บทบาท ความสําคัญ ธรรมชาติและจุดมุงหมายของหลักสูตร จุดมุงหมายใน
การสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ และเทคโนโลยี การวัดผลกลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ไดแก ลําดับขั้นพฤติกรรมของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ และ
เทคโนโลยี การสรางตารางจําแนกขอสอบ การสรางและการตรวจสอบ คุณภาพเครื่องมือให
สอดคล อ งกั บ พฤติ ก รรม จุ ด มุ ง หมายในการสอนและการวั ด ตามจุ ด ประสงค แ ละเนื้ อ หาวิ ช า
การใชผลการวัดเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และเพื่อตัดสินผลการเรียน
คศ.วผ. 318
MEED 318

การประเมินผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 3 (3-0-6)
Evaluation of Health and Physical Education Substance
บทบาท ความสํ าคัญ ธรรมชาติและจุด มุงหมายของหลัก สู ตร จุ ด มุงหมาย
ในการสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา การวัดผลกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ
พลศึกษา ไดแก ลําดับขั้นพฤติกรรมของกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา การสราง
ตารางจําแนกขอสอบ การสรางและการตรวจสอบ คุณภาพเครื่องมือใหสอดคลองกับพฤติกรรม
จุดมุงหมายในการสอนและการวัดตามจุดประสงคและเนื้อหาวิชา การใชผลการวัดเพื่อปรับปรุงการ
เรียนการสอน และเพื่อตัดสินผลการเรียน
คศ.วผ. 319
MEED 319

การประเมินผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
3 (3-0-6)
Evaluation of Art Substance
บทบาท ความสํ าคั ญ ธรรมชาติ แ ละจุด มุ ง หมายของหลั ก สู ตร จุ ด มุ ง หมาย
ในการสอนกลุ ม สาระการเรี ย นรู ศิ ล ปะ การวั ด ผลกลุ ม สาระการเรี ย นรู ศิ ล ปะ ได แ ก
ลําดับขั้นพฤติกรรมของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ การสรางตารางจําแนกขอสอบ การสรางและ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือใหสอดคลองกับพฤติกรรม จุดมุงหมายในการสอนและการวัดตาม
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จุดประสงคและเนื้อหาวิชา การใชผลการวัดเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และเพื่อตัดสินผล
การเรียน
คศ.วผ. 411
MEED 411

การบริหารงานวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
2 (1-2-3)
Administration of Education Measurement and Evaluation
ลักษณะงานวัดและประเมินผลในโรงเรียน บทบาทและหนาที่ของบุคลากร
ฝายสงเสริมการสอนดานการวัดและประเมินผลในโรงเรียน การวางแผนบริหารงานการวัดและ
ประเมินผล การศึกษาในโรงเรียน ปญหาและแนวทางแกไข
คศ.วผ. 412
MEED 412

การประกันคุณภาพทางการศึกษา
2 (1-2-3)
Quality Assurance in Education
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดและทฤษฎีการประกันคุณภาพ การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ การประกันคุณภาพภายใน การประกัน
คุ ณ ภาพภายนอก หน ว ยงานควบคุ ม คุ ณ ภาพ มาตรฐานและตั ว บ ง ชี้ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และ
การเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
2 (1-2-3)
เทคนิคการควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพ
Quality Control and Quality Improvement Techniques
วิวัฒนาการของการควบคุมคุณภาพ ความจําเปนในการใชเทคนิคการควบคุม
คุ ณ ภาพ การวิ เ คราะห ป ญ หาโดยเทคนิ ค การวิ เ คราะห เ ชิ ง ระบบวิ ธี ใ นการควบคุ ม คุ ณ ภาพ
การนําเสนอเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ การทดลองและวิเคราะหผลการทดลองเพื่อปรับปรุงคุณภาพ

คศ.วผ. 413
MEED 413

คศ.วผ. 421
MEED 421

การสรางแบบทดสอบมาตรฐาน
2 (1-2-3)
Standardized Test
ลั ก ษณะและกระบวนการสร า งแบบทดสอบมาตรฐาน ได แ ก การสร า ง
แบบทดสอบ การทดลองใช การตรวจสอบและปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพของแบบทดสอบมาตรฐาน
การสรางเกณฑมาตรฐาน การเขี ยนคูมือการใชแบบทดสอบมาตรฐาน จรรยาบรรณในการใช
แบบทดสอบมาตรฐาน
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คศ.วผ. 231
MEED 231

การวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา 1
3 (2-2-5)
Education Data Analysis 1
ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา ประเภทของขอมูล
การนําเสนอขอมูลสถิติบรรยายลักษณะของประชากรและกลุมตัวอยาง ความสัมพันธระหวาง
ตัวแปร 2 ตัว การนําเสนอผลของสถิติบรรยายและการแปลความหมาย การวิเคราะหลักษณะ
ของประชากรและกลุมตั ว อย าง สถิ ติ อา งอิงที่ใ ชท ดสอบความแตกต า งระหว างตัว แปรสองตั ว
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง การหาความสัมพันธระหวางตัวแปร การนํา
เสนอผลการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับการศึกษา และการแปลความหมาย
คศ.วผ. 232
MEED 232

การวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา 2
3 (3-0-6)
Education Data Analysis 2
ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ สถิ ติ พ าราเมตริ ก วิ ธี ก ารทดสอบข อ มู ล ทางการศึ ก ษา
โดยใชสถิติพาราเมตริก ไดแก การทดสอบภาวะความเหมาะสม การทดสอบตัวอยางกลุมเดียว
การทดสอบตัวอยางสองกลุมและการทดสอบตัวอยางหลายกลุม การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ที่เกี่ยวของกับการศึกษาและการแปลความหมาย
คศ.วผ. 241
MEED 241

ระเบียบวิธีวิจัย
2 (1-2-3)
Research Methodology
ทฤษฎี แ นวคิ ด และระเบีย บวิ ธี วิจั ย ประเภทต าง ๆ เทคนิ ค การทํา วิ จัย ขั้น ตอน
ตาง ๆ ไดแก การเลือกปญหาวิจัย การกําหนดจุดมุงหมายในการวิจัย ตัวแปรและเทคนิค การตั้ง
สมมติฐาน ประชากรและกลุมตัวอยาง การเลือกรูปแบบการวิจัย เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหขอมูลการวิจัย การเขียนเคาโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การนํา
เสนอและประเมินโครงการวิจัย
คศ.วผ. 341
MEED 341

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3 (2-2-5)
Research for Learning Development
ความหมาย ลั ก ษณะ และประโยชน ข องการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู
ขั้นตอน การวิจัย การวางแผนการวิจัย ฝกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู การเขียนรายงานการ
วิจัย การนําผลการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนรูไปใชพัฒนาการเรียนการสอน
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คศ.วผ. 342
MEED 342

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
2 (1-2-3)
Instruments of Data Collecting
ประเภทของเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ลั ก ษณะประโยชน แ ละ
ขอจํากัดของเครื่องมือแตละชนิด การสรางเครื่องมือใหสอดคลองกับจุ ดมุงหมายของการวิจัย
การวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือ

คศ.วผ. 343
MEED 343

เทคนิคการสุมตัวอยางทางการศึกษา
2 (2-0-4)
Sampling Techniques in Education
ความหมายของประชากรและการกลุมตัวอยาง ประโยชนของการสุมตัวอยาง
ลักษณะของกลุมตัวอยางที่ดี การคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง การสุมตัวอยางแบบตาง ๆ
คศ.วผ. 344
MEED 344

การวิจัยเชิงสํารวจ
2 (1-2-3)
Survey Research
ลั ก ษณะของการวิ จั ย เชิ งสํ า รวจ แนวคิ ด และป ญ หาในการเลื อ กกลุ ม ตั ว อย า ง
เทคนิคการสุมตัวอยางแบบตาง ๆ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ปญหาและ
แนว
ทางแกไขในการเก็บรวบรวมขอมูล การตรวจสอบและการวิเคราะหขอมูล การแปลผลและการนํา
ผลการวิจัยไปใช
คศ.วผ. 345
MEED 345

การวิจัยเชิงทดลอง
2 (2-0-4)
Experimental Research
ความหมาย ลักษณะและประโยชนของการวิจัยเชิงทดลอง ประเภทของตัวแปร
รูปแบบการทดลอง หลักการออกแบบการทดลอง ขอดีและขอจํากัดของแบบการทดลอง การ
ประยุกตใชในการวิจัยทางการศึกษา ความเที่ยงตรงของการทดลอง การเลือกใชสถิติใหสอดคลอง
กับรูปแบบการทดลอง
คศ.วผ. 441
MEED 441

การวิจัยเชิงคุณภาพ
2 (1-2-3)
Qualitative Research
แนวคิ ด และลั ก ษณะการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ เทคนิ ค การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล
การตรวจสอบและการวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย ขอควรระวังในการวิจัย
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คศ.วผ. 351

โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการจัดการฐานขอมูลและการนําเสนอขอมูลทางการศึกษา
เพื่อการวัดผลประเมินผลและเพื่อการวิจัย
3 (2-2-5)
MEED 351 Computer Program for Educational Data Base for Education
Measurement , Evaluation and Research
ความรูเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการจัดฐานขอมูล การสืบคนการนําเสนอ
ขอมูล การเผยแพรข อมูลและการฝก ปฏิบัติ ความรูพื้นฐานเกี่ ยวกับการใช โปรแกรมสําเร็ จรูป
เพื่อการนําไปใชในการวัดผลและประเมินผลการศึกษา ซึ่งครอบคลุมการวิเคราะหขอสอบ งาน
ทะเบียนและวัดผล การจัดทําคลังขอสอบและเพื่อการวิจัยในการสรางแฟมขอมูล (Data File) การ
สรางแฟมคําสั่ง (Command File) เพื่อการวิเคราะหขอมูล
คศ.วผ. 491
MEED 491

สัมมนาการวัดและประเมินทางการศึกษา
2 (2-0-4)
Seminar in Education Measurement and Evaluation
การวิ เ คราะห ป ญ หาและอุ ป สรรคในการวั ด ผลการศึ ก ษา การวางแผน
ในการแก ป ญ หาและอุ ป สรรคในการวั ด ผลการศึ ก ษา การวางแผนพั ฒ นาการวั ด ผลการศึ ก ษา
และเสนอแนวคิดใหมทางการวัดผลการศึกษา
คศ.วผ. 492
MEED 492

สัมมนาวิจัยการศึกษา
2(2-0-4)
Seminar in Education Research
การศึ ก ษา ค น คว า รายงานการวิ จั ย และนํ า เสนอเพื่ อ การวิ เ คราะห ป ระเมิ น
พรอมทั้งเสนอแนวทางในการนําผลไปใช ตลอดจนวิเคราะหแนวโนมการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
คศ.กศ. 341
EDUC 341

การประเมินทางการศึกษา
2(1-2-3)
Education Evaluation
ความหมาย ความมุ ง หมาย ความสํ า คั ญ ขอบข า ย กระบวนการของการ
ประเมินทางการศึกษา การวางแผนการประเมินทางการศึกษา การรวบรวมขอมูลและการวิเคราะห
ขอมูลดวยเทคนิคใหม ๆ การนําผลที่ไดจากการประเมินไปใชใหเ ปนประโยชนทางการศึ ก ษา
บทบาทและหนาที่ของครูและผูบริหารการศึกษากับการประเมินผลทางการศึกษา การประเมินผล
โดยบุคคลหรือองคกรภายในและภายนอก แนวโนมความคิดใหมและปญหาในการประเมินทาง
การศึกษา
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คศ.กศ. 441
EDUC 441

การวิเคราะหและการประเมินโครงการ
2 (1-2-3)
Project Analysis and Project Evaluation
องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ของโครงการและการเขี ย นโครงการ วงจรโครงการ
(Project Cycle) การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility Study) รูปแบบและ
กระบวนการประเมินโครงการ เทคนิคการควบคุมและการติดตามงานโครงการ
คศ.ภอ. 425
ENED 425

ภาษาอังกฤษสําหรับการวัดและประเมินทางการศึกษา
3 (3-0-6)
English for Education Measurement and Evaluation
ศึกษาคําศัพทภาษาอังกฤษที่ใชในการวัดผลประเมินผลทางการศึกษา การฝกอาน
ตํารา เอกสาร วารสาร ผลงานวิจัยที่เปนภาษาอังกฤษ การคนควาขอมูลผานสื่อภาษาอังกฤษ เพื่อ
การนํามาใชประโยชนในงานเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
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17.5.3.3 วิชาโทการบริหารการศึกษา
คศ.บห. 311
ADED 311

ผูนําทางการศึกษา
3 (3-0-6)
Educational Leadership
ความหมายและความสําคัญของผูนํา แบบของผูนํา คุณลักษณะของผูนําที่ดี การ
เสริมสรางภาวะผูนํา การพัฒนาความสรางสรรคของผูนํา การฝกทักษะการเปนผูนํา พฤติกรรมผูนํา
เกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา มนุษยสัมพันธของผูนํา แนวคิดคิดใหม ๆ ทางการศึกษา โดยเฉพาะ
ทางการบริ ห าร จรรยาบรรณและคุณ ธรรมสํ าหรั บ ผูบ ริ ห ารการศึ ก ษา การส ง เสริม และพั ฒ นา
คุณธรรมและคานิยมในการทํางานของผูบริหารการศึกษา
คศ.บห. 212
ADED 212

การวางแผนและเทคนิคการบริหารการศึกษา
3 (2-2-5)
Educational Planning and Administration Techniques
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของการวางแผนการศึกษา องคประกอบในการ
วางแผนการศึกษา ที่อยูใ นบริบทของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอมตาง ๆ ประเภท
ขั้นตอนของการวางแผน การสรางแผนปฏิบัติการ การใชเทคนิคตาง ๆ ในการบริหารการศึกษา
การพัฒนาทีมงาน และการพัฒนาองคการทั้งระบบ
คศ.บห. 213
ADED 213

การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ
3 (3-0-6)
Education Managing for the National Development
ศึกษาและวิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการศึกษากับการพัฒนา
ประเทศ การศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การศึกษากับการพัฒนา
ชุมชน การศึกษากับการพัฒนาทองถิ่น หลักการพัฒนาชุมชน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
กระบวนการเรียนรูของชุมชน กระบวนการเรียนรูและศักยภาพของชุมชน กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ การสังเคราะหรูปแบบการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ
คศ.บห. 221
ADED 221

หลักการบริหารการศึกษา
3 (3-0-6)
Principles of Educational Administration
ศึกษาความหมาย การบริหารการศึกษา แนวคิดและทฤษฎีเบื้องตนที่เกี่ยวกับการ
บริหารการศึกษา กระบวนการบริหารการศึกษา ระบบการบริหารการศึกษา การจัดระบบภายใน
หนวยงานทางการศึกษา มนุษยสัมพันธในการบริหาร ภาวะผูนํากับการบริหาร การประชาสัมพันธ
หนวยงานทางการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การระดมทรัพยากรเพือ่
การแกปญหาการจัดการศึกษาของไทย
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คศ.บห. 321
ADED 321

การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Resource Administration
ศึ ก ษาความหมาย ความสํ า คั ญ และขอบข า ยของการบริ ห ารงานบุ ค คล
ระบบ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคลในประเทศไทย บริหารงานธุรการ การเงิน
และพัสดุ ระเบียบและการปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ การเงิน และพัสดุ และการบริหารงานอาคาร
สถานที่ทั้งระบบ ระเบียบวาดวยการใชอาคารสถานที่ การบริหารคนงานภารโรง การจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ ในอาคารและบริเวณ
คศ.บห. 322
ADED 322

การบริหารคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3(3-0-6)
Quality Management and Educational Standard
ศึกษา วิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา การบริหารกิจการนักเรียน
การบริหารวิชาการ พัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ แนวคิดเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษาของ
ไทย กรณีศึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การสังเคราะหแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
คศ.บห. 323
ADED 323

การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 (2-2-5)
Foundation Education Management
ความหมาย ปรั ช ญาและความมุง หมายของการจัด การศึก ษาขั้ น พื้น ฐานการจั ด
ระบบงาน การจัดทําหลักสูตรตามชวงชั้น การวัดผลและประเมินผลภายในสถานศึกษา เพื่อการ
ประกันคุณภาพผลผลิตทางการศึกษา การจัดการศึกษารูปแบบตาง ๆ การเทียบโอนผลการศึกษา
จากระบบหนึ่งสูอีกระบบหนึ่ง การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียน การมีสวนรวมของ
ชุมชนเพื่อการจัดการศึกษา ปญหาและแนวโนมของการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปของไทย
คศ.บห. 324
ADED 324

ชุมชนกับการบริหารการศึกษา
3 (2-2-5)
Community and Educational Admimistration
ศึกษาบทบาท ความสําคัญของชุมชนที่มีตอสถานศึกษา การจัดการศึกษาภายใน
ชุมชน การใชทรัพยากรในชุมชนใหเปนประโยชนตอการจัดการศึกษา การสรางความสัมพันธ
ระหวางชุมชนกับสถานศึกษา สํารวจหรือศึกษารายกรณีเกี่ยวกับการสงเสริมกิจกรรมทางดาน
การศึกษาที่มีผลตอการพัฒนาชุมชน
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คศ.บห. 341
ADED 341

มนุษยสัมพันธสําหรับผูบริหาร
2(1-2-3)
Human Relations for Administrators
ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ ธรรมชาติและความตองการของ
มนุษย มนุษยสัมพันธในองคกร มนุษยสัมพันธกับการบริหาร หลักและวิธีสําหรับมนุษยสัมพันธ
การพัฒนาตนเองในดานมนุษยสัมพันธสําหรับผูบริหาร
คศ.บห. 451
ADED 451

การบริหารและการประเมินโครงการ
3(2-2-5)
Project Management and Evaluation
การศึกษาองคประกอบที่สําคัญของโครงการ การเขียนโครงการ วงจรการวางแผน
โครงการ การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ การบริหารจัดการโครงการตามแผนการ
ควบคุมและการติดตามงาน รูปแบบและกระบวนการประเมินโครงการ การวิเคราะหผลและการ
นําเสนอผลการประเมินโครงการ

คศ.บห. 481
ADED 481

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
Field Study of Educational Administration
ศึกษาภารกิ จ กระบวนการบริหาร และทักษะที่จํ าเปนในการบริหารการศึกษา
รวมทั้ ง จรรยาบรรณและจริ ย ธรรมของผู บ ริ ห ารการศึ ก ษา สามารถวิ เ คราะห ป ญ หาและ
เสนอแนวทางในการบริหารการศึกษาในรูปงานโครงการหรือกิจกรรมทางการศึกษาที่สําคัญ ๆ ได
คศ.บห. 491
ADED491

สัมมนาปญหาการศึกษา
3(2-2-5)
Seminar in Education Problems
การวิ เ คราะห ส ภาพป ญ หาทางการศึ ก ษาที่ สั ม พั น ธ กั บ สภาพสั ง คม เศรษฐกิ จ
การเมือง และความมั่นคงของชาติ หรือปญหาการศึกษาอื่นที่เปนปญหาของทองถิ่นหรือปญหา
ระดับชาติ เนนการฝกฝนการวิเคราะหปญหาดวยกระบวนการกลุมการอภิปราย แสดงความคิดเห็น
และการแสวงหาแนวทางในการแกปญหารวมกัน

คศ.ภอ. 426
ENED 426

ภาษาอังกฤษสําหรับผูบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
English for Educational Administrators
การศึกษาคําศัพททางวิชาการดานการบริหารการศึกษา การฝกอานตํารา เอกสาร
วารสาร งานวิจัยที่เปนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับการบริหารการศึกษา การคนควาขอมูลผานสื่อ
ภาษาอังกฤษเพื่อนํามาใชประโยชนในงานบริหารการศึกษา

67
วท.คพ.369
COMP 369

โปรแกรมประยุกตดานการบริหารในสถานศึกษา
3 (2-2-5)
Programming Application for School Administration
ศึ ก ษาการนํ า ระบบคอมพิ ว เตอร ม าใช ใ นการบริ ห ารสถานศึ ก ษา เช น การ
ลงทะเบี ย นนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา ระบบบุ ค ลากร ระบบควบคุ ม พั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ ระบบควบคุ ม
งบประมาณและโครงการ
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17.5.3.4 วิชาโทคอมพิวเตอรศึกษา
วท.คณ. 115
MATH 115

คณิตศาสตรพื้นฐาน
3 (3-0-6)
Fundamental Mathematics
ตรรกศาสตร ทฤษฎีบททวินาม เมทริกซและดีเทอรมินันท และการประยุกตใน
การแก ส มการเชิ ง เส น เศษส ว นย อ ย ฟ ง ก ชั น เลขชี้ กํ า ลั ง ฟ ง ก ชั น ลอการิ ทึ ม ฟ ง ก ชั น พหุ น าม
ฟงกชันตรีโกณมิติ ฟงกชันไฮเปอรโบลิก ระบบจํานวนจริง
วท.คพ. 231
COMP 231

โครงสรางขอมูลและการประมวลผล
3 (2-2-6)
Data Structure and Processing
ความหมาย และชนิดของขอมูล ลักษณะโครงสรางขอมูลแบบสตริง อะเรย เร
คอรด พอยนเดอร ลิงคลิสส สแตก คิว การเวียนเกิด ตนไม กราฟ ความหมายและชนิดของ
แฟมขอมูล วิวัฒนาการของการประมวลผลขอมูล การเขาถึงขอมูล การเรียงลําดับ การคนหา
และการจัดการแฟมขอมูล
วท.คพ. 232
COMP 232

ฐานขอมูลเบื้องตน
3 (2-2-6)
Introduction to Database
ความสําคัญและความหมายของขอมูลและฐานขอมูล วัตถุประสงค ประโยชน
และขอดีของการใชฐานขอมูล และการทํานอรมัลไลซเซชั่น โครงสรางและความสัมพันธของ
ระบบฐานขอมูล โมเดลของฐานขอมูล การเขียนอีอารไดอะแกรม (E-R Diagram) การออกแบบ
และการสรางฐานขอมูล

วท.คพ. 241
COMP 241

การวิเคราะหและออกแบบระบบ
3 (2-2-6)
System Analysis and Design
หลักการเกี่ยวกับการวิเคราะหระบบและการวางแผนแกปญหา ขอบขายของการ
วิเคราะห การตรวจสอบระบบ ศึกษา ความเปนไปได การวิเคราะหรายละเอียด ระบบที่ใชใหม
กั บ ระบบเดิ ม การออกแบบการนํ า ข อ มู ล เข า และข อ มู ล ออก การออกแบบฐานข อ มู ล การ
ออกแบบและสรางผังงานและผังขอมูล การทดสอบระบบที่ออกแบบ และการนําไปใชรวมถึงการ
แกไข ควบคุม และความปลอดภัย ของการใชระบบ และการใชเครื่องมือในการออกแบบระบบ
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วท.คพ. 375
COMP 375

คอมพิวเตอรชวยสอน
3 (2-2-6)
Computer Assisted Instruction
ศึกษาวิธีการนําคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในการเรียนการสอน การสราง
โปรแกรมหรือการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาพัฒนาการเรียนการสอน และการบริหารการศึกษา
วท.คพ. 343
COMP 343

การออกแบบและพัฒนาเว็บ
3 (2-2-6)
Web Design and Development
เรี ย นรูก ารออกแบบและพัฒ นาเว็บ เพื่อสามารถสร า งเว็บ ไซต ที่ มี ลั ก ษณะเป น

ไดนามิกเว็บ
วท.คพ. 371
COMP 371

โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกตใชงาน
3 (2-2-6)
Software Packet and Application
ศึกษาการใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่นิยมใชในปจจุบันประเภทตาง ๆ เชน ระบบงาน
สํานักงาน ระบบการสื่อสาร ระบบรักษาความปลอดภัยใหแกคอมพิวเตอร
วท.คพ. 374
COMP 374

การซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร
3 (2-2-6)
Microcomputer Maintenance
ระบบบัส (3 – Bus Architecture) โดยใชไมโครโปรสเซสเซอร การอินเทอรเฟส
หนวยความจํา หนวยปอนขอมูล หนวยแสดงผลขอมูล อุปกรณประกอบ อุปกรณที่ใชในการซอม
หลักการซอมเบื้องตน
วท.คพ. 376
COMP 376

คอมพิวเตอรสําหรับครู
3 (2-2-6)
Computer for Teacher
การนําคอมพิวเตอรไปประยุกตใชในงานดานการจัดการเรียนการสอน การสราง
บทเรียนดวยคอมพิวเตอร การผลิตสื่อการเรียนการสอนดวยคอมพิวเตอร การสรางบทเรียนบน
เครือขายอินเตอรเน็ต การสรางและประยุกตใชฐานขอมูล และระบบมัลติมีเดีย การใชขอมูลจาก
อินเตอรเน็ตในการเรียนการสอน
วท.คพ. 383
COMP 383

คอมพิวเตอรกราฟกขั้นสูง
3 (2-2-6)
Advance Computer Graphics
หลักการสรางจุด เสน รูปเลขาคณิตและรูปทรงตาง ๆ หลักการแปลงวัตถุ การ
สรางเสนโคงและพื้นผิว การขริบภาพ ระบบอนุภาค พื้นผิวและคล้ําแสง การตามรอยลําแสง การ
ใหแสงรวมและการเคลื่อนไหว
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วท.คพ. 387
COMP 387

การสรางสื่อมัลติมีเดีย
3 (2-2-6)
Multimedia Creation
การสรางสื่อประเภทมัลติมีเดียเพื่อนําเสนอขาวสาร ความสัมพันธระหวางวินโดว
กับมัลติมิเดียการบันทึกเสียงการประมวลภาพ การทําภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตสั้นการนําอุปกรณ
หรือเครื่องมืออิเลคทรอนิกสตาง ๆ มาประกอบกัน หรือการแลกเปลี่ยนขาวสารและการนําเสนอ
ขอมูล ฐานขอมูลของมัลติมิเดีย และใหมีการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑ มัลติมิ
เดีย
วท.คพ. 491
COMP 491

สัมมนาวิทยากรคอมพิวเตอร
1 (0-2-2)
Seminar in Computer Science
การนําเสนอผลงานวิชาการดวยปากเปลาและอภิปรายในหัวขอเรื่องตาง ๆ ทางดาน
วิทยาการคอมพิว เตอร โ ดยหัว ของานที่ทั นสมัย และมี การเชิญวิทยากรมาพูด สัม มนาในเรื่ องที่
นาสนใจ
วท.คพ. 496
COMP 496

ปญหาพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร
3 (0-6-6)
Special Problem in Computer Science
ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย และค น คว า ทดลอง เขี ย นโปรแกรม หรื อ งานทางวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร รวบรวม เสนอผลงาน เขียนรายงานผลการวิจัยในเนื้อหาที่เกี่ยวของในสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ภายใตความดูแลของอาจารยที่ปรึกษา
วท.สถ. 432
STAT 432

โปรแกรมประยุกตดานสถิติและวิจัย
3 (3-0-6)
Programming Application for Statistics and Research
การคํ า นวณและการเขี ย น โปรแกรมคอมพิ ว เตอร เ กี่ ย วกั บ ค า ร อ ยละ การวั ด
แนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับคาเฉลี่ย คาสัดสวน
และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การวั ด ความสั ม พั น ธ การวัด ความเชื่ อมั่ น และเชื่ อ ถือ ไดข อง
แบบสอบถาม การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและสมองทาง การทดสอบนอนพาราเมตริก
เชน ไคสแควร การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย
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คศ.วผ. 421
COMP

การสรางแบบทดสอบมาตรฐาน
2 (1-2-3)
Standardized Test
ลั ก ษณะและกระบวนการสร า งแบบทดสอบมาตรฐาน ได แ ก การสร า ง
แบบทดสอบ การทดลองใช การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของแบบทดสอบมาตรฐาน การ
สร า งเกณฑ ม าตรฐาน การเขี ย นคู มื อ การใช แ บบทดสอบมาตรฐาน จรรยาบรรณในการใช
แบบทดสอบมาตรฐาน

คศ.ภอ. 427
ENED 427

ภาษาอังกฤษสําหรับงานดานคอมพิวเตอร
3 (3-0-6)
English for Computer
ศึกษาคําศัพทเทคนิค และทางวิชาการดานวิทยาการคอมพิวเตอร การฝกอาน
เอกสาร ตํารา วารสาร ที่เปนภาษาอังกฤษ การคนควาขอมูลผานสื่อตาง ๆ ที่เปนภาษาอังกฤษเพื่อ
นํ า มาประกอบการสร า งโปรแกรมหรื อ สร า งงานด า นคอมพิ ว เตอร ฝ ก การนํ า เสนองานด ว ย
คอมพิวเตอรที่เปนภาษาอังกฤษ
คศ.ฝก.402

การฝกประสบการณวิชาชีพดานคอมพิวเตอร
6(360)
(การปฏิบัติการวิชาชีพในสถานประกอบการ)
PROF 402
Field Experience in Computer (Internship 1)
จั ด ให นั ก ศึ ก ษาได ฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ด า นคอมพิ ว เตอร ใ นองค ก ารหรื อ
หนวยงาน หรื อสถานประกอบการธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อใหไ ดรับความรูทักษะ เจตคติ และ
ประสบการณในอาชีพ
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73

ภาคผนวก

74

75

ภาคผนวก ก
ความสอดคลองรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปและวิชาชีพ
กับมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพครู
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77
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 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
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
สาขา
เทคนิค
การศึกษา
จัด 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

5. การวัดและประเมินผลการศึกษา
3
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
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. การบริหารจัดการในหองเรียน

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

80
มาตรฐานความรู/มาตรฐาน
ประสบการณวิชาชีพครู

ลักษณะรายวิชา
บังคับ เลือก
3
3
3
3
3
3
3

มาตรฐานประสบการณวิชาชีพครู
3
3
3
3
3
3
3

(3)
(3)

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
คศ.ฝก. 201 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1
คศ.ฝก. 301 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2
คศ.ฝก. 302 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 3
คศ.ฝก. 401 การปฏิบัติงานสายเทคนิคการศึกษา
คศ.ฝก. 402 การปฏิบัติการวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ
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
การใชร หั ส วิชา มีวัตถุประสงคเพื่อ สื่อ สารถึงการจํ าแนกสาขา หมวดหมู และระดั บความยากงาย
เพื่อใหผูเรียน ผูสอนหรือผูที่เกี่ยวของสามารถพิจารณาจัดแผนการเรียนไดเหมาะสมและเปนไปตามลําดับของ
ศาสตรนั้นๆ
2. หลักการจัด
1. ใชระบบตัวอักษรผสมตัวเลข โดยใหตัวอักษรแทนหมวดวิชา สาขาวิชา สําหรับตัวเลข ใชบงบอกถึง
ระดับความยากงาย ลักษณะเนื้อหาวิชา และลําดับกอนหลังของวิชา
2. การกําหนดรหัสวิชาในแตละหมวด เปนไปตามขอกําหนดของมหาวิทยาและคณะตางๆ ที่เปนผู
กําหนดรหัสรายวิชา ดังตอไปนี้
2.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ใชรหัสจํานวน 7 หนวย ประกอบดวยตัวอักษร 4 หนวย และตัวเลข
3 หนวย โดยกําหนดความหมายไวดังนี้
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 หนวย
เชนเดียวกัน 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 ที่ขึ้นอยูกับคณะครุ
ศาสตรทุกรายวิชาจํานวนหนึ่ง และตองอาศัยวิชาเฉพาะดานในหลายรายวิชาจากคณะอื่นๆ อีกจํานวนหนึ่ง ดังนั้น
รหัสที่ใชจึงแบงออกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้
2.3.1 รหัสรายวิชาของคณะครุศาสตร กําหนดไว 7 หนวย ประกอบดวยตัวอักษร 4 หนวย และ
ตัวเลข 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 วิชาเอกตางๆ
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 รหัสรายวิชาของคณะอื่นๆ กําหนดไว 5 – 7 หนวย ประกอบดวยตัวอักษร 2-4 หนวย และ
ตัวเลข 3 หนวย ซึ่งมีความหมายดังตอไปนี้
2.3.2.1 อักษร 2-4 ตัว หมายถึง กลุมวิชาในศาสตรตางๆ หรือกลุมวิชาและคณะตางๆ
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 และกําลังใชป
การศึกษา 2548 เปนปที่ 2 พบวา การจัดรายวิชาตามโครงรางหลักสูตร ซึ่งเปนหลักสูตรที่จัดเปนชุดวิชาโดยเนน
การบูรณาการแตละศาสตรที่มีการกําหนดผลลัพธการเรียนรูสาระการเรียนรูและกระบวนการเรียนรูไวเปนแนวทาง
นั้น มี ปญ หาในเรื่อ งของการจั ด กระบวนการเรีย นการสอน ทั้ งนี้ จ ากผลขอ วิพ ากษ ห ลั กสู ตรจากประธาน
โปรแกรมวิชา กรรมการโปรแกรมวิ ชา อาจารยผู ส อน และนักศึ ก ษา พบวา หลักสู ตรขาดความลุ ม ลึก ใน
เนื้ อ หาวิ ช าขาดความหลากหลายและขาดความยื ด หยุ น นอกจากนี้ ยั ง มี ค วามจํ า เป น ที่ จ ะต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ความ
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักมาตรฐานวิชาชีพ
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาอีกดวย ดังนั้น คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงเห็นวาควรมี
การพัฒนาระบบการผลิตครู โดยการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรขึ้นจากหลักสูตร พุทธศักราช 2543 และหลักสูตร
พุทธศักราช 2546 เพื่อใชในปการศึกษา 2549 เปนตนไป
2. การกําหนดแนวคิด
การกํา หนดแนวคิด และทิศ ทางในการพั ฒนาหลัก สูต ร ดํา เนิ น การโดยการศึ กษาความคิ ด
ตาง 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) จํานวน 9 วิชาเอก ไดแก
1) วิชาเอกภาษาไทย
2) วิชาเอกภาษาอังกฤษ
3) วิชาเอกสังคมศึกษา
4) วิชาเอกคณิตศาสตร
5) วิชาเอกวิทยาศาสตร
6) วิชาเอกพลศึกษา
7) วิชาเอกดนตรีศึกษา
8) วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
9) วิชาเอกการศึกษาพิเศษ
3.2 สาขาเทคนิคการศึกษา
3.2.1 หลักสูตร 5 ป จํานวน 2 วิชาเอก และ สรางหลักสูตรเฉพาะวิชาโท 2 วิชาโท
1) วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว
2) วิชาเอกการวัดผลการศึกษา
3) วิชาโทการบริหารการศึกษา
4) วิชาโทคอมพิวเตอรศึกษา
3.2.2 หลักสูตร 4 ป
1) เทคโนโลยีการศึกษา
4. แนวการจัดการเรียนรู
หลักสู ตรครุศ าสตรบั ณฑิ ต มหาวิ ท ยาลัยราชภัฏ พิบูล สงคราม เนน การจัด การเรีย นรูใ น
ลักษณะตอไปนี้
4.1 พัฒนาปรีชาสามารถของผูเรียนใหมีความรูในวิชาชีพครู และมีประสบการณทางวิชาชีพครู
4.2 ผสมผสานการจัดการเรียนรู เพื่อสรางเสริมคุณลักษณะในความเปนคนดี คนเกง ครูดี
และครูเกง
4.3 ปฏิบัติงานในสถานการณจริง
ในสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ เพื่อเชื่อมโยง
ความรูสูการปฏิบัติ
4.4 เรียนรูโดยผานกิจกรรมที่หลากหลาย
4.5 สรางเครือขายการเรียนรูของนักศึกษา โดยรวมมือกันระหวางโรงเรียน สถานประกอบการ
ชุมชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
4.6 เนนการสรางองคความรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน
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การบริหารจัดการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2548 ไดออกแบบเปนหลักสูตรที่มุงพัฒนาปรีชา
สามารถของนักศึกษาครูใหเปนครูขั้นวิชาชีพที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู และพัฒนาผูเรียนเต็มตาม
ศักยภาพ
กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรใชหลักการของวงจรเดมมิ่ง คือการวางแผน การปฏิบัติ
การตรวจสอบและการปรับปรุง ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. การวางแผน (Plan)
1.1 ดานอาจารย
คณะครุศาสตรไดวางแผนการบริหารหลักสูตรเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดย
ปรับกระบวนทัศนของคณาจารย สรางความตระหนักและใหมีสวนรวมในการวางแผนและดําเนินการทุกขั้นตอน
1.2 ดานนักศึกษา
คณะครุศาสตรไดกําหนดเงื่อนไขในการรับนักศึกษาในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดย
พัฒนาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระดับมัธยมศึกษาใหมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 นอกจากนี้ยังมี
การทดสอบเฉพาะดานในการประเมินบุคลิกภาพ 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 และ
ภูมิปญญาทองถิ่น
1.5 ดานการฝกประสบการณวิชาชีพครู
การฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ครู เน น ให นั ก ศึ ก ษาได ฝ ก ประสบการณ ใ น
สถานการณจริงจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรายวิชาและกลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครู
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มีทั้งหลักสูตร 5 ป ที่ฝกในสถานศึกษา และหลักสูตร 4 ป (เอก
เทคโนโลยีการศึกษา) ที่เปดโอกาสใหนักศึกษาไดฝกในสถานประกอบการ ดังนั้น คณะครุศาสตรจะมีการ
วางแผนเตรียมการกําหนดคุณสมบัติ คัดเลือกแหลงฝกที่มีความพรอม ซึ่งไดรับความรวมมือจากเครือขายทั้ง
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน องคกรเอกชน และสถานประกอบการ โดยมีจุดเนน คือ
1) การเรียนรูในดานการบริหารจัดการ การดําเนินงานของสถานศึกษาหรือสถาน
ประกอบการ
2) การเรียนรูในดานการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาการพัฒนาผูเรียน หรือ
การพัฒนาอาชีพ
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3) การเพิ่มพูนทักษะและประสบการณจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเปนเวลา 1 ป
สําหรับหลักสูตร 5 ป สาขาหลักสูตรและการสอนสําหรับหลักสูตร 4 ป หรือ การปฏิบัติ
งานในสถานประกอบการ 1 ภาคเรียน ภายใตการนิเทศติดตามอยางเปนระบบ
2. การลงมือปฏิบัติ (Do)
ในการบริหารหลักสูตร คณะครุศาสตรไดดําเนินการปฏิบัติเพื่อใหหลักสูตรมีประสิทธิภาพ
โดยแตงตั้งกรรมการและดําเนินการบริหารหลักสูตร ดังนี้
2.1 การแตงตั้งคณะกรรมการ
2.1.1 คณะกรรมการประจําคณะ ประกอบดวยคณบดี รองคณบดี หัวหนาภาควิชา
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ผูแทนคณาจารย และหัวหนาสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร มีหนาที่กําหนดนโยบาย
เสนอแนะและกํากับติดตามผลการใชหลักสูตร
2.1.2 คณะกรรมการวิ ช าการระดับ คณะ ประกอบด วย คณบดี รองคณบดี และ
ประธานโปรแกรมวิชา มีหนาที่พิจารณาใหความเห็นชอบ และบริหารหลักสูตรในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ
2.1.3 คณะกรรมการโปรแกรมวิ ช า ประกอบด ว ยประธานโปรแกรม และ
กรรมการบริ ห ารโปรแกรม โปรแกรมละ 3 – 5 คน ทํ า หน า ที่ บ ริ ห ารหลั ก สู ต รประสานงาน และติ ด ตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาตามโปรแกรม
2.1.4 คณะกรรมการฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู ประกอบดวย รองคณบดีฝายวิชาการ
หัวหนาภาควิชา ประธานโปรแกรมวิชา และผูแทนอาจารยจากโปรแกรมวิชา ทําหนาที่วางแผน ประสานงาน
เครือขาย 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 ทั้งจาก
ภายนอกและภายในคณะครุศาสตร จากตางคณะ เชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเปนตน และกําหนดการจัดการเรียนรูของหลักสูตรใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเปาหมาย และ
ผลลัพธการเรียนรู
2.2.2 การฝกประสบการณวิชาชีพครู
คณะครุศาสตรไดกําหนดแนวปฏิบัติในการฝกประสบการณวิชาชีพครูโดยจัดใหมี
การศึกษาวิจัย ในรูปแบบการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑของคุรุสภา
ภายใตบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการฝายฝกประสบการณวิชาชีพครูทั้งจากฝายคณะครุศาสตร และโรงเรียน
ร ว มพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู เพื่ อ การสร า งบุ ค ลากรที่ มี ค วามเข า ใจและมี ค วามสามารถในเรื่ อ งการนิ เ ทศการฝ ก
ประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ค ณะครุ ศ าสตร ยั ง ได มี ก ารบริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ การออกนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษา โดย
คณาจารยของคณะ เพื่อการติดตามผลและปรับปรุงแกไขการฝกประสบการณฯ ของนักศึกษาใหสมบูรณยิ่งขึ้น
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3. การตรวจสอบ (Check)
คณะไดวางแผนที่จะตรวจสอบการดําเนินงานอยางเปนระบบ ในดานแผนและการติดตาม
แผน โดยกําหนดเปนชวงระยะเวลาไว 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ระหวางใชหลักสูตร มีการตรวจสอบดานการบริหารจัดการทั้งในระดับคณะและ
โปรแกรมวิชา มีการประเมินผลการสอนของคณาจารยทุกภาคเรียนโดยใชเครื่องมือเชน แบบสอบถาม การ
สังเกต การสัมภาษณ ซึ่งเปนการประเมินตามรายวิชา คณะไดเปดโอกาสใหนักศึกษาเปนผูประเมิน และจัดให
อาจารยประเมินตนเองโดยการสนทนากลุม มีการประชุมอาจารยของคณะ
นอกจากนี้ ในดานการบริหารจัดการที่เปนสิ่งอํานวยความสะดวกดานสื่อการเรียนรู แหลงการ
เรียนรู เชนหองปฏิบัติการ หองสมุด วัสดุครุภัณฑตางๆ คณะไดจัดบริการ และมีการตรวจสอบการใชอยาง
ตอเนื่อง รวมถึงการใชแหลงวิทยาการ วิทยากรในทองถิ่น และคณะตางๆที่รวมผลิตกับคณะครุศาสตร
ระยะที่ 2 หลังการใชหลักสูตร ไดกําหนดใหมีการประเมินหลักสูตรตามรายวิชาตางๆ และ
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยประเมินจากผลลัพธการเรียนรูที่เกิดขึ้น ผลงานของนักศึกษาที่เกิดจากการ
เรียนรูตามรายวิชา รวมถึงความรูความสามารถ คุณลักษณะของนักศึกษา เมื่อสิ้นปการศึกษาไดกําหนดใหมีการ
ประเมินหลักสูตร จากกิจกรรมและโครงการในรูปของรายงานประจําปที่เชื่อมโยงสูการประกันคุณภาพภายในของ
โปรแกรมวิชาและคณะ
เมื่อมีการใชหลักสูตรไประยะหนึ่ง ก็จัดใหมีการประเมินในรูปของการประชุมสัมมนาการ
ดําเนินการ สภาพปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อปรับปรุงแกไขหลักสูตรในบางสวน หรือบางองคประกอบที่ขาดความชัดเจน
เชนไมสอดคลองกับบริบทที่เกิดขึ้นใหม รายวิชาไมครอบคลุม ระดับรายวิชาและสาขาของหลักสูตรไมสัมพันธ
กัน เปนตน
เมื่อมีการใชหลักสูตรครบ 5 ป คณะจะกําหนดใหมีแผนการวิจัยเพื่อประเมินผลหลักสูตร การ
ใชหลักสูตร และผลผลิตของหลักสูตร โดยเก็บขอมูลจาก ผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา และผูใชบัณฑิต เพื่อนํามา
เปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงแกไขหลักสูตรตอไป
4. การปรับปรุง (Action)
เมื่อจัดใหมีการตรวจสอบการใชหลักสูตรทั้งระหวางการใชหลักสูตร และหลังการใชหลักสูตร
จะมีการวิเคราะหผลการประเมินโดยพิจารณาจากผลการประเมินทั้งในสวนความสําเร็จที่เปนจุดเดน และจุดที่ควร
ตองนํามาพัฒนา หรือจุดที่เปนปญหา ซึ่งตองนํามาปรับปรุงแกไข ทั้งในสวนของหลักสูตร ที่พิจารณาถึงความ
สมดุล ความสอดคลองขององคประกอบภายใน และความสอดคลองกับมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สังคมและความกาวหนาทางวิทยาการในยุคปจจุบัน สวนการบริหารจัดการหลักสูตร
นั้น เนนการพัฒนาอาจารยในดานคุณภาพการสอน การสงเสริมและสนับสนุนดานสิ่งอํานวยความสะดวก การ
คัดเลือกสถานฝกประสบการณวิชาชีพครู การปรับระบบการรับนักศึกษาใหมที่เนนคุณสมบัติเฉพาะตามโปรแกรม
วิชา รวมถึงการปรับปรุงโครงสรางองคกรในคณะอีกดวย
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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
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

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.

รศ.ดร.ทิพยวรรณ กิตติพร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

25.

รศ.กิ่งแกว เพ็ชรราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

หลักสูตรวิชาเอก
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

หลักสูตรวิชาเอก
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

104

105

ภาคผนวก ฉ
การเทียบรหัสวิชาระหวางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ฉบับเดิม กับฉบับปรับปรุง
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การเทียบรหัสวิชาระหวางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตฉบับเดิมกับฉบับปรับปรุง
เนื่องจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ฉบับปพุทธศักราช 2548 นี้ไดปรับปรุงมาจากหลักสูตรเดิม 2 ฉบับคือ จากหลักสูตรสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช
2543 ซึ่งมีลักษณะเปนรายวิชาและใชรหัสวิชาเปนตัวเลข 7 หนวย กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏ
พุทธศักราช 2546 ซึ่งมีลักษณะเปนชุดวิชา ใชรหัสวิชาเปนตัวอักษรภาษาอังกฤษ 4 หนวย และตัวเลข 3 หนวย
ดังนั้นเพื่อใหเปนที่เขาใจโดยทั่วกันวารายวิชาใดปรับเปลี่ยนมาจากรหัสใด หรือมีพื้นฐานมาจากรายวิชาใด เพื่อ
ประโยชนในการตรวจสอบในการเทียบโอนในภายหลัง คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจึงได
จั ด ให มี ต ารางการเที ย บรหั ส วิ ช าระหว า งหลั ก สู ต รฉบั บ เดิ ม ทั้ ง 2 ฉบั บ และฉบั บ ปรั บ ปรุ ง นี้ ขึ้ น ภายใต
การพิจารณาดวยเหตุผลและหลักการ 3 ประการดังนี้
1. เปนรายวิชาที่ยกมาจากวิชาเดิมทั้งหมด คําอธิบายรายวิชาเหมือนเดิมทุกประการ แตอาจมี
การแกไขตัวสะกดการันตหรือการเขียนคําใหถูกตองบางเทานั้น
2. เปนรายวิชาที่ปรับมาจากวิชาเดิม อาจมีการตัดทอนหรือเพิ่มเติมเปนบางสวน เพื่อให
สอดคลองกับยุคสมัยหรือสถานการณที่เปลี่ยนไป แตพื้นฐานหลักการยังคงเดิมเปนสวนใหญ
3. เปนรายวิชาที่รวบรวมหรือผสมผสานมาจากทั้งสองหลักสูตร เรียบเรียงใหมใหกลมกลืน มี
เนื้อหาสาระใกลเคียงรายวิชาเดิ มไมน อยกวารอยละ 80 จัดเทียบไวเพื่อประโยชนในการพิจารณาเทียบโอน
ระหวางหลักสูตรเกาและหลักสูตรใหมในภายหลัง ดังนั้นหลักสูตรฉบับปรับปรุง 2548 ซึ่งมีลักษณะเปนรายวิชา
เมื่อเทียบกับหลักสูตรฉบับ 2546 ซึ่งมีลักษณะเปนชุดวิชา จึงอาจมีการเทียบรหัสมากกวาหนึ่งตอหนึ่งไดในบาง
รายวิชา
การเทียบรหัสวิชาไดจัดกระทําโดยแบงออกเปน 3 หมวด ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาชีพครู
3. หมวดวิชาเฉพาะดาน หลักสูตรฉบับนี้เปนหลักสูตรสาขาเทคนิคการศึกษา มีจํานวน 2
วิชาเอก และ 2 วิชาโท ดังนี้
3.1 วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว
3.2 วิชาเอกการวัดผลการศึกษา
3.3 วิชาโทการบริหารการศึกษา
3.4 วิชาโทคอมพิวเตอรศึกษา
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การเทียบรหัสวิชาและชื่อวิชาระหวางหลักสูตรครุศาสตรฉบับเดิมและฉบับปรับปรุง
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รหัสใหม
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

รหัสวิชา
รหัสเดิม(2543) รหัสเดิม (2546)
1500101
GEED 101
1500102
GEED 102
2500101
2000102
2531102
GEED 105
4000105
GEED 106
4000106
4082409
4081406
4083108
4083107
1500101
1553609
1591101
1571101
1561101
2001112
2051101
1500104
1631102
2561202
2500102
2500103
-

ชื่อวิชา
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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ชื่อวิชา

รหัสใหม

รหัสวิชา
รหัสเดิม(2543)

รหัสเดิม (2546)

ศท.สถ.143
ศท.วล.144
ศท.วส.145
ศท.คพ.146
ศท.กส.155
ศท.กษ.156
ศท.คศ.157

2500104
-

-

สถิติในชีวิตประจําวัน
ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
งานชางในชีวิตประจําวัน
เกษตรในชีวิตประจําวัน
คหกรรมในชีวติ ประจําวัน

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

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) รหัสเดิม (2546)
EDUC 105
EDUC 103
EDUC 103
1042104
1043408
EDUC 106
EDUC 104

คศ.กศ. 421

-

-

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

2051404
1044103

-

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

ความเปนครูและการพัฒนาวิชาชีพครู
การจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนรู
จิตวิทยาสําหรับครู
การวัดและประเมินผลการศึกษา
การบริหารการจัดการในหองเรียน
การวิจัยทางการศึกษา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
หลักสูตรและการจัดการเรียนรูว ิชาเฉพาะ
(วิชาเอก)
ดนตรีตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นาฎศิลปและละครสําหรับครู
ศิลปะสําหรับครู
พลศึกษาสําหรับครู
การวัดจิตพิสัย

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)
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
รหัสใหม รหัสเดิม(2543) รหัสเดิม (2546)
คศ.กศ. 442
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห
ขอมูลเพื่อการวิจัย
คศ.กศ. 271 2061210
ปฏิบัติพื้นฐานเครื่องเปาไทย
คศ.กศ. 272 2052610
นาฎศิลปสําหรับเด็ก
คศ.กศ. 273 2023307
กิจกรรมศิลปะ 3 มิติสําหรับเด็ก
คศ.กศ. 282
นันทนาการสําหรับเด็ก
คศ.กศ. 109 1011103
การสื่อความหมายสําหรับครู
คศ.กศ. 201 1011201
สังคมวิทยาการศึกษา
คศ.กศ. 202 1012201
การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
คศ.กศ. 203 1013204
กิจกรรมการศึกษาเพื่อทองถิ่น
คศ.กศ. 204 1013203
การศึกษากับการพัฒนาประเทศ
คศ.กศ. 301 1013103
อนาคตศึกษา
คศ.กศ. 302 1013205
เศรษฐศาสตรการศึกษา
คศ.กศ. 303 1013206
การเมืองกับการศึกษา
คศ.กศ. 304 1013207
การศึกษากับสิ่งแวดลอม
คศ.กศ. 305 2562405
กฎหมายการศึกษาไทย
คศ.กศ. 401 1013506
ภูมิปญญาศึกษา
คศ.กศ. 402 1014503
การศึกษากับการพัฒนาอาชีพ
คศ.กศ. 211 1083601
การศึกษาแบบเรียนรวม
คศ.กศ. 311 1013504
การศึกษาทางเลือก
คศ.กศ. 221 1021206
หลักสูตรและหนังสือเรียนการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
คศ.กศ. 321 1023210
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
คศ.กศ. 322 1023301
ทักษะและเทคนิคการสอน
คศ.กศ. 422 1023303
การพัฒนารูปแบบการสอน
คศ.กศ. 423 1023302
การนิเทศการศึกษา
คศ.กศ. 331 1032502
การสรางสื่อการเรียนการสอน
คศ.กศ. 341 1043102
การประเมินทางการศึกษา
คศ.กศ. 441 1044105
การวิเคราะหและการประเมินโครงการ
คศ.กศ. 251 1052503
สุขภาพจิตในโรงเรียน

น(ท-ป-อ)
2(1-2-3)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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)
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รหัสใหม
คศ.กศ. 351
คศ.กศ. 352
คศ.กศ. 491
คศ.ฝก. 201
คศ.ฝก. 301
คศ.ฝก. 302
คศ.ฝก. 401
คศ.ฝก. 402
คศ.ฝก. 501
คศ.ฝก. 502

รหัสวิชา
รหัสเดิม(2543) รหัสเดิม (2546)
1052301
1053101
1014902
PROF 101
PROF 102
PROF 103
PROF 103
PROF 104
-

PROF 104
PROF 105

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

มนุษยสัมพันธสําหรับครู
การคิดสรางสรรค
สัมมนาปญหาการศึกษา
การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1
การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2
การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 3
การปฏิบัติงานสายเทคนิคการศึกษา
การปฏิบัติการวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ
การปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1
การปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2

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

3. หมวดวิชาเฉพาะดาน
3.1 วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว

รหัสใหม
คศ.จต. 211
คศ.จต. 351
คศ.จต. 352
คศ.จต. 371
คศ.จต. 471
คศ.จต. 431
คศ.จต. 441
คศ.จต. 472

รหัสวิชา
รหัสเดิม(2543)
1051101
1053702
1053507
1052702
2513306
1053401
1052703

ชื่อวิชา
รหัสเดิม (2546)
-

คศ.จต. 491

1054901

-

คศ.จต. 311
คศ.จต. 221

1052102
1051105

-

จิตวิทยาทั่วไป
การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาชีวิต
จิตวิทยาการใหคําปรึกษา
หลักการแนะแนว
การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน
กระบวนการกลุม
การปรับพฤติกรรมในโรงเรียน
คอมพิวเตอรสําหรับการแนะแนว
ในโรงเรียน
สัมมนาและศึกษาดูงานบริการทาง
จิตวิทยาและการแนะแนว
จิตวิทยาบุคลิกภาพ
จิตวิทยาพัฒนาการ

น(ท-ป-อ)
3 (3-0-6)
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 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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รหัสใหม
คศ.จต. 241
คศ.จต. 361
คศ.จต. 321
คศ.จต. 231
คศ.จต. 331
คศ.จต. 332
คศ.จต. 432
คศ.จต. 433
คศ.จต. 442
คศ.จต. 251
คศ.จต. 252
คศ.จต. 253
คศ.จต. 353
คศ.จต. 354
คศ.จต. 451
คศ.จต. 452
คศ.จต. 372
คศ.จต. 373
คศ.จต. 374

รหัสวิชา
รหัสเดิม(2543)
1052102
1052601
1052201
1052101
1053302
1053304
1053502
1051501
1052501
2512202
1051502
1053506
1522212
1053503
1053603
2513712
1051702

ชื่อวิชา
รหัสเดิม (2546)
-

คศ.จต. 473
คศ.จต. 474
คศ.จต. 492

2512402
1054902

-

คศ.กศ. 251
คศ.กศ. 351
คศ.กศ. 352
คศ.ภอ. 424

1052505
1052301
1053101
-

-

จิตวิทยาการเรียนรูและปฏิบัติการ
การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา
จิตวิทยาเด็กและการใหบริการ
จิตวิทยาแรงจูงใจ
ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม
มนุษยสัมพันธของผูปฏิบัติงานการศึกษา
จิตวิทยาครอบครัวเบื้องตน
จิตวิทยาชุมชนเบื้องตน
จิตวิทยาเด็กกลุมพิเศษ
การเพิ่มสมรรถภาพทางการเรียน
จิตวิทยาสุขภาพเบื้องตน
สุขภาพจิต
การพัฒนาศักยภาพมนุษย
การสงเสริมความคิดสรางสรรค
พุทธจิตวิทยา
พุทธศาสตรกับการแนะแนว
เครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว
การบริหารความเครียด
บริการสารสนเทศทางจิตวิทยาและ
การแนะแนว
การวางแผนชีวิตและอาชีพ
เทคนิคการหางานและการสรางงาน
การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาและ
การแนะแนว
สุขภาพจิตในโรงเรียน
มนุษยสัมพันธสําหรับครู
การคิดสรางสรรค
ภาษาอั ง กฤษสํ าหรั บ ครูจิ ต วิ ท ยาและการแนะ
แนว

น(ท-ป-อ)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
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 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
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รหัสใหม
คศ.ฝก.301

รหัสวิชา
รหัสเดิม(2543)
-

ชื่อวิชา
รหัสเดิม (2546)

คศ.ฝก.401

-

-

คศ.ฝก. 402

-

-

-

น(ท-ป-อ)

การทดลองปฏิบัติงานจิตวิทยาและการแนะแนว 2 (120)
(การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2)
การฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ จิ ต วิ ท ยาและ 2 (120)
การแนะแนวในโรงเรียน 2
การฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ จิ ต วิ ท ยาและ 6 (360)
การแนะแนวในโรงเรียน 3

3.2 วิชาเอกการวัดผลการศึกษา

รหัสใหม
คศ.กศ. 341
คศ.วผ. 211
คศ.วผ. 212
คศ.วผ. 213
คศ.วผ. 214
คศ.วผ. 231
คศ.วผ. 241
คศ.วผ. 341
คศ.วผ. 411
คศ.วผ. 412
คศ.วผ. 215

รหัสวิชา
รหัสเดิม(2543) รหัสเดิม (2546)
1043102
1043101
1044103
1042301
1042401
1044102
-

คศ.วผ. 216
คศ.วผ. 217

1042101
1042102
1043103

-

คศ.วผ. 218

1043103

-

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

การประเมินทางการศึกษา
ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ
การวัดพุทธิพิสัย
การวัดทักษะพิสัย
การวัดจิตพิสัย
การวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา 1
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
การบริ ห ารงานวั ด ผลและประเมิ น ผลทางการ
ศึกษา
การประกันคุณภาพทางการศึกษา
การประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 (1-2-3)
3 (2-2-5)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
3 (2-2-5)
2 (1-2-3)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)

การประเมินตามสภาพจริง
2 (1-2-3)
การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ก ลุ ม สาระการเรี ย นรู 3 (3-0-6)
ภาษาไทย
การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ก ลุ ม สาระการเรี ย นรู 3 (3-0-6)
ภาษาตางประเทศ
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รหัสใหม
คศ.วผ. 219
คศ.วผ. 311
คศ.วผ. 312
คศ.วผ. 313
คศ.วผ. 314
คศ.วผ. 315

รหัสวิชา
รหัสเดิม(2543) รหัสเดิม (2546)
1043105
1043111
1043108
1043109
1043104
-

คศ.วผ. 316
คศ.วผ. 317

1043106
-

-

คศ.วผ. 318

1043112

-

คศ.วผ. 319

-

-

คศ.วผ. 413
คศ.วผ. 421
คศ.วผ. 232
คศ.วผ. 342
คศ.วผ. 343
คศ.วผ. 344
คศ.วผ. 345
คศ.วผ. 441
คศ.วผ. 351

1044104
1043201
1042302
1043404
1043405
1043407
1043403
1044502

-

คศ.วผ. 491
คศ.วผ. 492
คศ.กศ. 441
คศ.ภอ. 425

1044901
1044902
1044105
-

-

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

การประเมินผลการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร
การวัดความถนัด
การวัดเจตคติ
การวัดความพรอม
การวัดบุคลิกภาพ
การประเมินผลการเรียนรูสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การประเมินผลการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตร
การประเมินผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูการ
งานอาชีพ และเทคโนโลยี
การประเมินผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสุข
ศึกษาและพลศึกษา
การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ก ลุ ม สาระการเรี ย นรู
ศิลปะ
เทคนิคการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพ
การสรางแบบทดสอบมาตรฐาน
การวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา 2
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เทคนิคการสุมตัวอยางทางการศึกษา
การวิจัยเชิงสํารวจ
การวิจัยเชิงทดลอง
การวิจัยเชิงคุณภาพ
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการจัดการฐานขอมูลและ
การนํ า เสนอข อ มู ล ทางการศึ ก ษาเพื่ อ การวั ด ผล
ประเมินผลและเพื่อการวิจัย
สัมมนาการวัดและประเมินทางการศึกษา
สัมมนาการวิจัยการศึกษา
การวิเคราะหและประเมินโครงการ
ภาษาอังกฤษสําหรับการวัดและประเมินทาง
การศึกษา

3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
3 (3-0-6)
2 (1-2-3)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
3 (2-2-5)

2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
3 (3-0-6)
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3.3 วิชาโทการบริหารการศึกษา

รหัสใหม
คศ.บห. 211
คศ.บห. 212
คศ.บห. 321
คศ.บห. 322
คศ.บห. 491
คศ.บห. 213
คศ.บห. 311
คศ.บห. 323
คศ.บห. 324
คศ.บห. 431
คศ.บห. 341
คศ.บห. 451
คศ.บห. 481
คศ.ภอ. 426
วท.คพ. 369

รหัสวิชา
รหัสเดิม(2543) รหัสเดิม (2546)
1061101
1064101
1064102
1061103
1062103
1063501
4123609
-

ชื่อวิชา
หลักการบริหารการศึกษา
การวางแผนและเทคนิคการบริหารการศึกษา

น(ท-ป-อ)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)

การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
3 (3-0-6)
การบริหารคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3 (3-0-6)
สัมมนาปญหาการศึกษา
3 (2-2-5)
การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ
3 (3-0-6)
ผูนําทางการศึกษา
3 (3-0-6)
การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 (2-2-5)
ชุมชนกับการบริหารการศึกษา
3 (2-2-5)
การจัดการความรูและภูมิปญญา
3 (2-2-5)
มนุษยสัมพันธสําหรับผูบริหาร
3 (2-2-5)
การบริหารและการประเมินโครงการ
3 (2-2-5)
การเตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพฯ
3 (2-2-5)
ภาษาอังกฤษสําหรับผูบริหารการศึกษา
3 (3-0-6)
โปรแกรมประยุกตดานการบริหารในสถานศึกษา 3(2-2-5)
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3.4 วิชาโทคอมพิวเตอรศึกษา

รหัสใหม
วท.คณ. 115
วท.คพ. 231
วท.คพ. 232
วท.คพ. 241
วท.คพ. 375
วท.คพ. 343
วท.คพ. 371
วท.คพ. 374
วท.คพ. 376
วท.คพ. 383
วท.คพ. 387
วท.คพ. 491
วท.คพ. 496
วท.สถ. 432
คศ.วผ. 421
คศ.ภอ. 427
คศ.ฝก. 402

รหัสวิชา
รหัสเดิม(2543) รหัสเดิม (2546)
4091109
4122201
4123612
4122604
4123620
4113601
-

ชื่อวิชา
คณิตศาสตรพื้นฐาน
โครงสรางขอมูลและการประมวลผล
ฐานขอมูลเบื้องตน
การวิเคราะหและออกแบบระบบ
คอมพิวเตอรชว ยสอน
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกตใชงาน
การซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรสําหรับครูประถมศึกษา
คอมพิวเตอรกราฟกขั้นสูง
การสรางสื่อมัลติมีเดีย
สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร
ปญหาพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร
โปรแกรมประยุกตดานสถิติและวิจัย
การสรางแบบทดสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษสําหรับครูคอมพิวเตอร
การฝกประสบการณวิชาชีพดานคอมพิวเตอร

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

