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 หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2563 จัดทำาขึ้น 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตทุกคนได้ใช้เป็นคู่มือศึกษาค้นคว้า และอ้างอิงระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย  

สาระสำาคัญในเล่มนี้เกี่ยวข้องกับโครงสร้างหลักสูตร หมวดรายวิชาต่างๆ คำาอธิบายรายวิชา จำานวนหน่วยกิต  

และแผนการศึกษา ที่แต่ละหลักสูตรกำาหนดไว้  ซ่ึงนิสิตทุกคนควรศึกษาให้ เข้าใจ และเป็นแนวทาง 

ในการดำาเนินการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ในนามกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 จะเป็นประโยชน์ต่อ นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจทุกคน 

กองทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ค�าน�า



ว่าง



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 	ค�ำน�ำ

 	ประวัติมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม	 ........................................................................................................  1

	 อัตลักษณ์	เอกลักษณ์	ปรัชญา	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	ค่านิยมองค์กร	ยุทธศาสตร์	 ........................................  2

	 ตราสัญลักษณ์	สี	ต้นไม้	และพระพุทธรูปประจ�ามหาวิทยาลัย	 ................................................................  4

 	คณะศึกษำศำสตร์

	 หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต	(กศ.บ.)

	 	 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2562)	 ............................................................  7

	 	 สาขาวิชาคณิตศาสตร์	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2562)	 .................................................................. 29

	 	 สาขาวิชาภาษาไทย	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2562)	 ......................................................................	45

	 	 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2562)	 ..................................................................	62

	 	 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2562)	.......................................................... 79

	 	 สาขาวิชาสังคมศึกษา	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2562)	 ................................................................... 98

	 	 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2562)	 .................. 114

	 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต	(วท.บ.)

	 	 สาขาวิชาจิตวิทยา	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)	 ...................................................................... 139

	 	 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)	 ....................................................	163

 หลักสูตรวิชำโท

	 	 หลักสูตรวิชาโทการบริหารการศึกษา	 ......................................................................................... 199

ภำคผนวก

 	หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  .....................................................................................................................	ก-1

สำรบัญ



ว่าง



1

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ถือก�าเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาเมื่อวันที่	27	มีนาคม	2511	ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็น

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 วิทยาเขตมหาสารคาม	 เมื่อวันที่	 29	มิถุนายน	2517	จากนั้นได้แยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ 

ภายใต้ชื่อ	 ”มหาวิทยาลัยมหาสารคาม„	 เมื่อวันที่	 9	 ธันวาคม	 2537	 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย	 

ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่มที่	111	ตอนที่	54ก	นับเป็นมหาวิทยาลัย

ของรัฐแห่งที่	 22	 ของประเทศไทย	มีศูนย์กลางการบริหารงานเดิมอยู่ท่ี	 เลขที่	 269/2	ถนนนครสวรรค์	 ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	 

จังหวัดมหาสารคาม	 บนเนื้อที่	 368	 ไร่	 (รวมพื้นที่ซื้อจากวิทยาลัยคณาสวัสดิ์เพิ่มเติมในปี	 2548	 จ�านวน	 171	 ไร่)	 ห่างจาก

กรุงเทพมหานครประมาณ	470	กิโลเมตร	 ในปี	พ.ศ.	 2541	 ได้ย้ายศูนย์กลางการบริหารงานมาอยู่ในที่ตั้งแห่งใหม่	 เลขที่	 40/21	 

ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	บนเนื้อที่	1,300	ไร่	ห่างจากที่ตั้งเดิมประมาณ	7	กิโลเมตร	นอกจากที่ตั้งเดิม

และที่ตั้งแห่งใหม่แล้ว	มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังมีพื้นที่อ่ืน	ๆ	ที่ใช้ในการด�าเนินกิจกรรมทางการเรียนการสอน	และการวิจัย 

อีกหลายแห่ง	ได้แก่	พื้นที่อ�าเภอนาดูน	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่	650	ไร่	พื้นที่ต�าบลเกิ้ง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่

ประมาณ	273	ไร่	และพื้นที่บ้านนาสีนวน	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่ประมาณ	1,000	ไร่	

ที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

		 	 41/20	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150

เขตพื้นที่ในเมือง

		 	 269/2	ถนนนครสวรรค์	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	44000

โทรศัพท	์ :	 0-4375-4333	(ระบบอัตโนมัติ	20	คู่สาย)

โทรสาร	 :	 0-4375-4235	(งานสารบรรณ	กองกลาง)

โฮมเพจ		 :	 www.msu.ac.th
อักษรย่อ		 :	 มมส

ประวัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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อัตลักษณ์
	 นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน

เอกลักษณ์
	 การเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน

ปรัชญา
	 ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน	(พหูน�	ปณฺฑิโต	ชีเว)

วิสัยทัศน ์

	 เป็นเลิศทางวิชาการ	บูรณาการความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล

พันธกิจ
	 1)	 จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง	 โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

	 2)	 สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา	 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	 

การบริการวิชาการ	การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	และน�าไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม

	 3)	 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	เพื่อให้ชุมชนและสังคม	สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

	 4)	 อนุรักษ์	ฟื้นฟู	ปกป้อง	เผยแพร่	และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

ค่านิยมองค์กร
 TAKASILA

	 T	 =	 Teamwork		 การท�างานเป็นทีม

	 A	 =	 Accountability		 การได้รับการยอมรับ

	 K	 =	 Knowledge	Based	and	Local	Wisdom	 การใช้ความรู้เป็นพื้นฐานและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

	 A	 =	 Academic		 ความเป็นวิชาการ

	 S	 =	 Sufficiency	Economy		 เศรษฐกิจพอเพียง

	 I	 =	 Innovation		 นวัตกรรม

	 L	 =	 Learning	Organization	 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

	 A	 =	 Achievement		 การมุ่งสู่ความส�าเร็จ

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์
พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร ์

	 ยุทธศาสตร์ที	่	1	 พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์

คุณภาพ	และมาตรฐานของชาติและสากล

	 ยุทธศาสตร์ที	่	2	 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและ 

มูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม

	 ยุทธศาสตร์ที่		3	 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม

	 ยุทธศาสตร์ที่		4	 อนุรักษ์	ฟื้นฟู	และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียม	ประเพณี	และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะ

ทุนทางวัฒนธรรม	ที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม

	 ยุทธศาสตร์ที	่	5	 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	 และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	 

ตามหลักธรรมาภิบาล

	 ยุทธศาสตร์ที	่	6	 ส่งเสรมิภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัให้ได้รบัการยอมรบัและพฒันาเป็นมหาวทิยาลยัในระดบัสากล

	 ยุทธศาสตร์ที่		7	 พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	และรักษ์สิ่งแวดล้อม
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 ตราสญัลกัษณ์ ของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	คอื	”ตราโรจนากร„	ซึง่มคีวามหมายว่า	สญัลกัษณ์แห่งความเจรญิรุง่เรอืง	

มอีงค์ประกอบเป็นรปูใบเสมา	ภายในมสีญัลกัษณ์ขององค์พระธาตุนาดนู	ด้านล่าง	มสีรุยิรังสทีีแ่ผ่ขึน้จากลายขดิ	ซึง่อยูเ่หนอืปรัชญา

ภาษาบาลีว่า	”พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว„	มีความหมายว่า	”ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน„

 ใบเสมา		 หมายถึง	 ความรู้หรือภูมิปัญญา

 องค์พระธาตุนาดูน	 เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมหาสารคาม	 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนคุณธรรม 

	 	 และความดีงาม

 สุริยรังส	ี	 หมายถึง	 ความเจริญรุ่งเรือง

 ลายขิด		 หมายถึง	 ภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

 ความหมายโดยสรุปของตราสัญลักษณ	์ คือ	ความเจริญรุ่งเรือง	 อันเป็นผลมาจากความรู้และคุณธรรม	ผสมผสานกับ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สีประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ สีเหลืองและสีเทา

 “สีเหลือง” 	 หมายถึง	 ความเจริญรุ่งเรือง	ความดีงาม	ความอุดมสมบูรณ์

 “สีเทา” 	 	 หมายถึง		 ความคิดหรือปัญญา

 “สีเหลืองเทา” 	 หมายถึง		 การมีปัญญาและความคิดที่ดีงามอันน�าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

ต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัย คือ ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูณ)

	 พระพุทธรูปประจ�ามหาวิทยาลัย	คือ	พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก

ตราสัญลักษณ์ สี ต้นไม้ และพระพุทธรูป
ประจํามหาวิทยาลัย
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หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ระดับอุดมศึกษา)

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะการบัญชีและการจัดการ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

คณะวัฒนธรรมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ผังเมือง	และนฤมิตศิลป์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะวิทยาการสารสนเทศ

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน (ขั้นพื้นฐาน)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายประถม)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายมัธยม)

คณะ / หน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

หน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน 

(สํานักงานอธิการบดี)

ส�านักงานอธิการบดี

กองกลาง

	 งานสารบรรณ

	 งานการประชุม

	 งานประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

	 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองคลังและพัสดุ

กองบริการการศึกษา

กองทะเบียนและประมวลผล

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

	 ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม

	 ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม	(UIC)

	 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	มมส

	 ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 ศูนย์เครื่องมือกลางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 โครงการอนุรักษ์เอกสารใบลาน

	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

	 พระราชด�าริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

	 สยามบรมราชกุมารี	(อพ.สธ.)

กองอาคารสถานที่

	 งานบริการหอพักนิสิต	-	อาคารชุดอาศัยบุคลากร

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

	 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

	 กลุ่มงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์

	 กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ
ส�านักตรวจสอบภายใน
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
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หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (เทียบเท่าคณะ)

บัณฑิตวิทยาลัย

ส�านักคอมพิวเตอร์

ส�านักวิทยบริการ

ส�านักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานวิจัย / บริการ / ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

ส�านักบริการวิชาการ

วิทยาเขต / ศูนย์ / ฝ่าย / สมาคม

กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์พัฒนาการศึกษาอุดรธานี

สภาคณาจารย์

สมาคมศิษย์เก่า

หน่วยงานเสริมศึกษา

ศูนย์หนังสือ

ร้านยามหาวิทยาลัย

สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต
สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย	

(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2562)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :		 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :		 Bachelor	of	Education	Program	in	Early	Childhood	Education

ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ
	 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)	 :		 การศึกษาบัณฑิต	(การศึกษาปฐมวัย)

	 		 (ชื่อย่อ)		 :		 กศ.บ.	(การศึกษาปฐมวัย)	

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 :		 Bachelor	of	Education	(Early	Childhood	Education)

	 	 (ชื่อย่อ)		 :		 B.Ed.	(Early	Childhood	Education)

หลักสูตร
จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	136	หน่วยกิต

โครงสร้ำงหลักสูตร

หมวดวิชำและกลุ่มวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

1.	หมวดวิชำศึกษำทั่วไป	 ไม่น้อยกว่ำ	 30   หน่วยกิต

2.	หมวดวิชำเฉพำะด้ำน	 ไม่น้อยกว่ำ	 100   หน่วยกิต

	 2.1	วิชำชีพครู	 ไม่น้อยกว่ำ	 38   หน่วยกิต

		 	 2.1.1	วิชาเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า	 26			 หน่วยกิต

		 	 2.1.2	การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า	 12   หน่วยกิต

		 2.2	วิชำเอก	 ไม่น้อยกว่ำ	 62			 หน่วยกิต

		 	 2.2.1	วิชาเอกบังคับ	 ไม่น้อยกว่า	 42   หน่วยกิต

		 	 2.2.2	วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า	 20			 หน่วยกิต

3.	หมวดวิชำเลือกเสรี	 ไม่น้อยกว่ำ	 6			 หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่ำ 136			 หน่วยกิต
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รำยวิชำในหลักสูตร
	 1	หมวดวิชำศึกษำทั่วไป	 ไม่น้อยกว่ำ	 30	หน่วยกิต

	 2.	หมวดวิชำเฉพำะ	 ไม่น้อยกว่ำ	 	100	หน่วยกิต

	 	 2.1	วิชำชีพครู		 ไม่น้อยกว่ำ		 38	หน่วยกิต

	 	 	 2.1.1	วิชำชีพครูบังคับ		 	

	 0510	301	 การพัฒนาโรงเรียน		 3(2-2-5)

	 	 School	Improvement

	 0520	101	 จิตวิทยาส�าหรับครู	 3(2-2-5)

	 	 Psychology	for	Teachers

	 0530	101	 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ	 3(2-2-5)

	 	 และการสื่อสารทางการศึกษา

	 	 Information	Technology	Innovation	

	 	 and	Educational	Communication

	 0540	201	 การวัดและประเมินผลการศึกษา	 2(1-2-3)

	 	 Measurement	and	Evaluation	in	Education	

	 0540	301	 การวิจัยทางการศึกษา		 3(2-2-5)

	 	 Research	in	Education

	 0560	101	 ประสบการณ์วิชาชีพครู	1	 2(1-2-3)

	 	 Practicum	1

	 0560	201	 ประสบการณ์วิชาชีพครู	2	 2(1-2-3)

	 	 Practicum	2

	 0560	202	 การเรียนรู้และการสอน	 3(2-2-5)

	 	 Learning	and	Teaching	

	 0560	203	 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร	 3(2-2-5)

	 	 Curriculum	Design	and	Development

	 0560	301	 ประสบการณ์วิชาชีพครู	3	 2(1-2-3)

	 	 Practicum	3

	 0560	401	 ปฏิบัติการสอน	1	 6(0-16-0)

	 	 Internship	1

	 0560	402	 ปฏิบัติการสอน	2	 6(0-16-0)

	 	 Internship	2

	 	 2.2	วิชำเอก	 ไม่น้อยกว่ำ	 62	หน่วยกิต

	 	 	 2.2.1	วิชำเอกบังคับ	 ไม่น้อยกว่ำ		 42	หน่วยกิต

	 0561	101	 การศึกษาปฐมวัย		 3(3-0-6)	

	 	 Early	Childhood	Education	

	 0561	102		 ภาษาไทยและการรู้หนังสือส�าหรับเด็กปฐมวัย		 	3(2-2-5)

	 	 Thai	Language	and	Literacy	for	Young	Children	

	 0561	103		 การพัฒนาด้านอารมณ์และสังคมส�าหรับ	 3(2-2-5)	

	 	 เด็กปฐมวัย

	 	 Social	and	Emotional	Development	

	 	 for	Young	Children

	 0561	104		 จิตวิทยาพัฒนาการและธรรมชาติ	 3(2-2-5)	

	 	 การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

	 		 Developmental	Psychology	and	Learning	Nature	

	 	 of	Young	Children

	 0561	201		 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย		 3(3-0-6)

	 	 Curriculum	for	Early	Childhood	Education	

	 0561	202		 ภาษาอังกฤษและการรู้หนังสือส�าหรับ	 3(2-2-5)

	 	 เด็กปฐมวัย	

	 	 English	Language	and	Literacy	for	Young	Children

	 0561	203		 วิทยาศาสตร์ส�าหรับเด็กปฐมวัย		 3(2-2-5)

	 	 Science	for	Young	Children	

	 0561	204	 การศึกษาพิเศษส�าหรับเด็กปฐมวัย		 3(2-2-5)

	 	 Early	Childhood	Special	Education

	 0561	301	 การวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย		 3(2-2-5)

	 	 Assessment	of	Young	Children	Development

	 0561	302		 นวัตกรรมและการออกแบบการเรียนรู้	 3(2-2-5)

	 	 ทางการศึกษาปฐมวัย	

	 	 Innovations	and	Learning	Design	in	

	 	 Early	Childhood	Education	

	 0561	303	 การอบรมเลี้ยงดูและการจัดประสบการณ์	 3(2-2-5)

	 	 ส�าหรับเด็กอายุต�่ากว่า	3	ปี	

	 	 Parenting	and	Experience	Provision	

	 	 of	Children	under	3	Years	Old

	 0561	304	 การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย		 	3(2-2-5)

	 	 Early	Childhood	Educational	Research

	 0561	305	 การจัดประสบการณ์ส�าหรับเด็กอายุ	3	–	6	ปี		 3(2-2-5)

		 	 Experience	Provision	for	Children	3	

	 	 to	6	Years	Old

	 0561	306		 การบริหาร	การนิเทศและประกันคุณภาพ	 3(2-2-5)

	 	 ทางการศึกษาปฐมวัย		 	

	 	 Administration	Supervision	and	Quality	

	 	 Assurance	in	

	 	 Early	Childhood	Education

	 	 	 2.2.2	วิชำเอกเลือก		 ไม่น้อยกว่ำ		 20	หน่วยกิต

	 0561	205		 ศิลปะสร้างสรรค์ส�าหรับเด็กปฐมวัย		 3(2-2-5)

	 	 Creative	Arts	for	Young	Children	

	 0561	206		 คณิตศาสตร์ส�าหรับเด็กปฐมวัย	 3(2-2-5)

	 	 Mathematics	for	Young	Children	

	 0561	207		 เพลง	ดนตรี	และการเคลื่อนไหว

	 	 ส�าหรับเด็กปฐมวัย		 2(1-2-3)

	 	 Songs,	Music	and	Movement	for	Young	Children	
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	 0561	208	 พลศึกษาและกิจกรรมทางกายส�าหรับ	 2(1-2-3)

	 	 เด็กปฐมวัย	

	 	 Physical	Education	and	Physical	Activities	

	 	 for	Young	Children

	 0561	209	 สื่อและของเล่นส�าหรับเด็กปฐมวัย	 2(1-2-3)

	 	 Materials	and	Toys	for	Young	Children	

	 0561	210		 สุขศึกษาและโภชนาการส�าหรับเด็กปฐมวัย		 2(1-2-3)

	 	 Health	and	Nutrition	for	Young	Children

	 0561	211		 สมองและการพัฒนาทักษะการคิดส�าหรับ	 2(1-2-3)

	 	 เด็กปฐมวัย	

	 	 Brain	and	Thinking	Skills	Development	

	 	 for	Young	Children

	 0561	212		 บุคลิกภาพและคุณลักษณะครูปฐมวัย	 2(1-2-3)

		 	 Personality	and	Characteristics	of	Early	

	 	 childhood	Teachers

	 0506	307	 การจัดการชั้นเรียนและสภาพแวดล้อม	 3(2-2-5)

	 	 ส�าหรับเด็กปฐมวัย	

	 	 Classroom	and	Environmental	Management	

	 	 for	Young	Children

	 0561	308	 สัมมนาวิชาชีพทางการศึกษาปฐมวัย		 2(1-2-3)

	 	 Teaching	Profession	Seminar	in	Early	Childhood	

	 	 Education 

	 0561	309		 ภาษาอังกฤษส�าหรับครูปฐมวัย	 2(1-2-3)

	 	 English	Language	for	Early	Childhood	Teachers	

	 0561	310	 การศึกษาปฐมวัยส�าหรับผู้ปกครองและชุมชน		 2(1-2-3)

	 	 Early	Childhood	Education	for	Parents	

	 	 and	Community

	 0561	311	 ศิลปะส�าหรับครูปฐมวัย	 2(1-2-3)

	 		 Arts	for	Early	Childhood	Teachers	

		 0561	312		 การเรียนรวมระดับปฐมวัย	 2(1-2-3)	

		 	 Inclusive	Education	in	Early	Childhood

	 0561	313		 งานฝีมือส�าหรับครู	 2(1-2-3)

	 		 Crafts	for	Teachers

	 0561	314	 นาฏศิลป์ไทยและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน	 2(1-2-3)

	 	 ส�าหรับเด็ก

	 		 Thai	Classical	Dance	and	Folk	Arts	and	

	 	 Culture	for	Children

	 0561	315		 เกษตรกรรมส�าหรับเด็ก		 2(1-2-3)

	 	 Gardening	for	Children

	 0561	316	 นิทานและวรรณกรรมส�าหรับเด็ก		 2(1-2-3)

	 	 Tales	and	Literature	for	Children	

	 0561	317	 สุนทรียะทางดนตรีส�าหรับครู	 2(1-2-3)

	 	 Music	Appreciation	for	Teachers	

	 0561	318		 ละครสร้างสรรค์ส�าหรับเด็กปฐมวัย	 2(1-2-3)

	 		 Creative	Drama	for	Young	Children

	 3.	หมวดวิชำเลือกเสรี		 	 ไม่น้อยกว่ำ	6	หน่วยกิต

	 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาท่ีมีการเปิดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคามทั้งภายในคณะฯ	 และภายนอกคณะฯ	 ได้ตามความสนใจ	 

อย่างน้อย	6	หน่วยกติ	ซึง่รายวิชาเลอืกเสรท่ีีเปิดสอนโดยคณะศกึษาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	มีดังนี้

	 0510	201	 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 3(3-0-6)

	 	 Education	for	Sustainable	Development

	 0510	302	 การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา	 3(3-0-6)

	 	 School	administration	and	Management

	 0520	201	 การแนะแนวและการให้การปรึกษาในโรงเรียน	 3(3-0-6)

	 	 School	Guidance	and	Counseling

	 0520	202	 ปัญหาพฤติกรรมเด็กวัยเรียนและแนวทางแก้ไข	3(3-0-6)

	 	 Problems	on	Behavior	Disorder	of	School	

	 	 Child	and	Prevention

	 0540	302	 การวัดภาคปฏิบัติ	 3(3-0-6)

	 	 Performance	Measurement	

	 0550	301	 อนามัยโรงเรียน	 3(3-0-6)

	 	 School	Hygiene

	 0550	302	 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 3(2-2-5)	

	 	 Learner	Developing	Activities

	 0550	303		 กิจกรรมทางกายส�าหรับเด็กและเยาวชน		 3(2-2-5)

	 	 Physical	Activities	for	Children	and	Youth	

	 0560	102	 ภาษาและวัฒนธรรมส�าหรับครู	 3(3-0-6)

	 	 Language	and	Culture	for	Teachers

	 0560	103	 การศึกษาแบบเรียนรวม	 3(2-2-5)

	 	 Inclusive	Education

	 0560	104		 ความรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่อง	 3(3-0-6)

	 	 ทางการเรียนรู้	

	 	 Introduction	to	Learning	Disabilities

	 ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและให้เป็นไปตาม 

สภาวิชาชีพครูก�าหนด
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แผนกำรศึกษำ	
หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต	สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย

ปีที่	1	ภำคต้น

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

xxxx xxx วิชำศึกษำทั่วไป 10

0530	101

วิชำชีพครูบังคับ	

นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา

Information	Technology	Innovation	and	Educational	Communication

3(2-2-5)

วิชำเอก

0561	101 การศึกษาปฐมวัย

Early	Childhood	Education	

3(3-0-6)

0561	102 ภาษาไทยและการรู้หนังสือส�าหรับเด็กปฐมวัย

Thai	Language	and	Literacy	for	Young	Children

3(2-2-5)

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี 2

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 21

ปีที่	1	ภำคปลำย

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

xxxx xxx วิชำศึกษำทั่วไป 10

0560	101

วิชำชีพครูบังคับ

ประสบการณ์วิชาชีพครู	1

Practicum	1

2(1-2-3)

วิชำเอก

0561	103 การพัฒนาด้านอารมณ์และสังคมส�าหรับเด็กปฐมวัย	

Social	and	Emotional	Development	for	Young	Children	

3(2-2-5)

0561	104 จิตวิทยาพัฒนาการและธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

Developmental	Psychology	and	Learning	Nature	of	Young	Children

3(2-2-5)

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี 2

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 20
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ปีที่	2	ภำคต้น

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

xxxx xxx วิชำศึกษำทั่วไป 6

0520	101

วิชำชีพครูบังคับ

จิตวิทยาส�าหรับครู

Psychology	for	Teachers

3(2-2-5)

0560	201 ประสบการณ์วิชาชีพครู	2	

Practicum	2

2(1-2-3)

วิชำเอก

0561	201 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	

Curriculum	for	Early	Childhood	Education	

3(3-0-6)

0561	202 ภาษาอังกฤษและการรู้หนังสือส�าหรับเด็กปฐมวัย

English	Language	and	Literacy	for	Young	Children

3(2-2-5)

0561	xxx วิชาเอกเลือก 4

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 21

ปีที่	2	ภำคปลำย

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

xxxx xxx วิชำศึกษำทั่วไป 4

0540	201

วิชำชีพครูบังคับ

การวัด	การประเมินผลการศึกษา

Measurement	and	Evaluation	in	Education

2(1-2-3)

0560	202 การเรียนรู้และการสอน	

Learning	and	Teaching

3(2-2-5)

0560	203 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร

Curriculum	Design	and	Development

3(2-2-5)

0561	203

วิชำเอก

วิทยาศาสตร์ส�าหรับเด็กปฐมวัย

Science	and	Technology	for	Young	Children

3(2-2-5)

0561	204 การศึกษาพิเศษส�าหรับเด็กปฐมวัย

Early	Childhood	Special	Education

3(2-2-5)

0561	xxx วิชาเอกเลือก 2

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี 2

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 22
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ปีที่	3	ภำคต้น

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

0510	301

วิชำชีพครูบังคับ

การพัฒนาโรงเรียน

School	Improvement

3(2-2-5)

0561	301

วิชำเอก

การวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

Assessment	of	Young	Children	Development

3(2-2-5)

0561	302 นวัตกรรมและการออกแบบการเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย	

Innovations	and	Learning	Design	in	Early	Childhood	Education

3(2-2-5)

0561	303 การอบรมเลี้ยงดูและการจัดประสบการณ์ส�าหรับเด็กอายุต�่ากว่า	3	ปี	

Parenting	and	Experience	Provision	for	Children	under	3	Years	Old

3(2-2-5)

0561	xxx วิชาเอกเลือก 8

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 20

ปีที่	3	ภำคปลำย

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

0540	301

0560	301	

วิชำชีพครูบังคับ

การวิจัยทางการศึกษา

Research	in	Education

วิชาชีพครู	3

Practicum	3	

3(2-2-5)

2(1-2-3)

0561	304

วิชำเอก

การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย

Early	Childhood	Educational	Research

3(2-2-5)

0561	305 การจัดประสบการณ์ส�าหรับเด็กอายุ	3	–	6	ปี

Experience	Provision	for	3	to	6	Year	Old	Children	

3(2-2-5)

	0561	306 การบริหาร	การนิเทศและประกันคุณภาพทางการศึกษาปฐมวัย

Administration	Supervision	and	Quality	Assurance	in	Early	Childhood	Education

	3(2-2-5)

0561	xxx วิชาเอกเลือก 6

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต	 20
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ปีที่	4	ภำคต้น

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

0560	401

วิชำชีพครูบังคับ

ปฏิบัติการสอน	1	

Internship	1

6	(0-16-0)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 6

ปีที่	4	ภำคปลำย

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

0560	402

วิชำชีพครูบังคับ

ปฏิบัติการสอน	2	

Internship	2	

6	(0-16-0)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 6
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ค�ำอธิบำยรำยวิชำ
	 1.		หมวดวิชำศึกษำทั่วไป	 ไม่น้อยกว่ำ	 	30	หน่วยกิต

   เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 	 2.		หมวดวิชำเฉพำะด้ำน	 ไม่น้อยกว่ำ	 	100	หน่วยกิต

	 	 2.1	วิชำชีพครู	 ไม่น้อยกว่ำ	 	38	หน่วยกิต

	 	 	 2.1.1	วิชำชีพครูบังคับ

0510	301	 กำรพัฒนำโรงเรียน		 3(2-2-5)

 School Improvement

ศึกษาความรู้เก่ียวกับบทบาทของโรงเรียน	ครอบครัวและ

ชุมชนในฐานะผูมี้ส่วนร่วมในการ	พฒันาโรงเรยีน	การพฒันาความสมัพนัธ์

ระหว่างโรงเรียน	 ผู้ปกครองและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

เพื่อส่งเสริมและแก้ปัญหาการเรียนรู ้ของผู ้เรียน	 ประยุกต์ใช้ความรู ้ 

ที่เรียนมาโดยการร่วมมือกับผู้ปกครองในการสนับสนุนการเรียนรู้ของ 

ผู้เรียน	 แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	ตลอดจนศึกษา

บริบทของชุมชนเก่ียวกับการอยู ่ร ่วมกันบนฐานความแตกต่างของ

วัฒนธรรม	การส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ศึกษาความรู้เกี่ยว

กับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	ได้แก่	ความหมาย	องค์ประกอบ	และ

หลกัการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพี	ทกัษะทีจ่�าเป็นต่อการเป็นผูน้�า

การสร้างชุมชนวิชาชีพ	 กลยุทธ์การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้

ทางวิชาชีพ	 ฝึกปฏิบัติกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	 ศึกษา 

หลักการ	แนวคิด	การออกแบบและด�าเนนิการเกีย่วกบังานประกนัคณุภาพ

การศกึษาเพือ่พฒันาโรงเรียน	มาตรฐานการศกึษาเพือ่การประกันคุณภาพ

ภายในและภายนอก	บทบาทของผู้บรหิารสถานศกึษาและครใูนการประกนั

คุณภาพการศึกษา	การจัดท�ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

Study	of	the	role	of	school,	 family,	and	community	

partnerships	 as	 a	 component	 of	 school	 improvement;	 

development	of	effective	and	sustainable	partnerships	among	

school	 staff,	 parents,	 and	 community	members;	 apply	 the	 

information	gained	from	this	class	by	working	with	parents	and	

care	 takers	 to	 support	 learners’	 learning,	 learners	 with	 

emotional	 and	 behavior	 problems	 as	well	 as	 investigate	 a	 

community	 context	 focusing	 on	 remaining	multi-cultural	 

society	 and	 developing	 local	wisdom;	 study	 of	 knowledge	 

associated	 to	 professional	 learning	 community:	 definition,	 

element,	and	principle	of	professional	learning	community;	skills	

required	for	leaders	of	professional	learning	community	creation;	

strategies	for	 implementing	professional	 learning	community;	

practice	on	professional	learning	community	activities;	study	of	

principles,	 concepts,	 designs	 and	 operation	 of	 educational	 

quality	 assurance;	 educational	 standards	 for	 internal	 and	 

external	 quality	 assurance;	 the	 role	 of	 administrator	 and	 

stakeholder	 in	 educational	 quality	 assurance;	writing	 school	

self-assessment	report

0520	101	 จิตวิทยำส�ำหรับครู	 3(2-2-5)

 Psychology for Teachers

ศึกษาแนวคิด	ทฤษฎีเกี่ยวกับพื้นฐานทางจิตวิทยา	จิตวิทยา

พัฒนาการ	 จิตวิทยาการศึกษา	 จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการให้ 

การปรกึษาในการวเิคราะห์และพฒันาผูเ้รยีนตามศกัยภาพ	การใช้จติวทิยา

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจส�าหรับผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้	 

การประยุกต์ใช้จิตวิทยาในการจัดการเรียนรู้	 และการจัดการชั้นเรียน	

ปฏิบัติการใช้หลักจิตวิทยาช่วยเหลือ	แก้ไขปัญหาพฤติกรรม	ส่งเสริมและ

พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน

Study	 of	 approaches	 and	 theories	 of	 psychology,	

developmental	psychology,	educational	psychology,	psychology	

of	learning	and	counseling	psychology	in	analyzing	potentials	

of	learners;	the	use	of	psychology	to	find	inspiration,	encourage	

motivation	and	reinforcement	that	promotes	learners’	curiosity;	

applying	psychology	in	 learning	and	classroom	management;	

practice	on	application	of	theories	of	psychology	to	help,	solve	

behavior	 problems,	 support	 and	 improve	 learning	 ability	 for	

learners	

0530 101	 นวัตกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 3(2-2-5)

	 และกำรสื่อสำรทำงกำรศึกษำ

 Information Technology Innovation and 

 Educational Communication

ศกึษาพัฒนาการ	ขอบข่าย	มโนทศัน์และทฤษฎทีางเทคโนโลยี

การศึกษา	 เทคโนโลยี	 สารสนเทศ	 และเทคโนโลยีดิจิทัลส�าหรับผู้สอน 

และบุคลากรทางการศึกษา	 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ข้ันพื้นฐาน 

เพื่อพัฒนาการเรียนรู ้และจัดการเรียนการสอน	 ประเภทและรูปแบบ

นวัตกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทางการศกึษา	การเลอืกใช้	

ออกแบบ	พัฒนา	ประเมิน	ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม

เทคโนโลยีและสารสนเทศ	 การแสวงหาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่าย 

การเรียนรู ้ ท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู ้เรียนและส่งเสริม 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต	 การพัฒนาการรู้ดิจิทัลเพื่อการส่งเสริมการศึกษา 

เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน	 การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้าง

นวัตกรรมการเรียนรู้	ฝึกปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

Study	of	development,	scopes,	concepts	and	theories	

in	educational	technology;	information	technology	and	digital	

technology	 for	 teachers	 and	 educational	 professional	 

practitioners;	 application	 of	 basic	 computer	 knowledge	 to	 

enhance	teaching	and	learning;	types	of	instructional	media	and	

educational	 technology	 innovation;	 selection,	 design,	 

development,	implementation,	evaluation	and	improvement	of	
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instructional	media	 and	 educational	 information	 technology	

innovation;	analysis	of	problems	employing	innovation;	exploring	

various	 resources	and	 learning	networks	 to	develop	 learner’s	

competency	 and	promote	 life-long	 learning;	 development	 of	

digital	 literacy	 that	 promote	 education	 for	 sustainable	 

development;	integration	of	digital	technology	to	create	learning	

innovation;	practice	on	developing	learning	innovation

0540	201	 กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ		 2(1-2-3)

 Measurement and Evaluation in Education

ศึกษาหลักการ	 ทฤษฎี	 เทคนิคและประเภทการวัดและ 

ประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย	 การสร้างและการใช้เคร่ืองมือวัดผล

และประเมินผลการเรียนรู้	 การแปลความหมายของคะแนนและการให้

ระดับคะแนน	 การประยุกต์ใช ้ผลการวัดและประเมินการเรียนรู ้ 

เพือ่พฒันาการสอนและพฒันาผู้เรยีน	ฝึกปฏบิตักิารสร้างเครือ่งมอืวดัและ

ประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน	

Study	of	principles,	theories,	techniques	and	types	

of	 learning	measurement	 and	 evaluation;	 construction	 and	 

utilization	 of	measurement	 and	 evaluation	 tools;	 scoring	 

interpreting	and	grading;	 application	 of	 assessment	data	 for	

developing	instruction	and	students	performance;	practice	on	

creating	measurement	 and	 evaluation	 tools	 for	 developing	 

learners

0540 301	 กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ		 3(2-2-5)

 Research in Education

ศึกษาทฤษฎี	 แนวคิด	หลักการวิจัยทางการศึกษาส�าหรับคร	ู

ประเภทการวิจัย	ระเบียบวิธีวิจัย	การวิจัยในชั้นเรียน	การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู ้เรียน	 การวางแผนและการออกแบบการวิจัย	 

การเสนอโครงการเพื่อท�าวิจัย	การพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย	การเก็บรวบรวม

ข้อมูล	สถิติเพื่อการวิจัย	การวิเคราะห์	 ข้อมูล	การอภิปรายผล	การเขียน

รายงานและน�าเสนอผลงานวจัิย	ฝึกปฏบิตักิารวเิคราะห์ผูเ้รยีนเพือ่ก�าหนด

สภาพปัญหาการเรียนรู ้ 	 ออกแบบและด�าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนา 

การเรียนรู้และยกระดับการเรียนการสอน

Study	 of	 theories,	 concepts	 and	 principles	 of	 

educational	 research;	 types	of	educational	 research,	methods	

and	methodology	of	research;	classroom	action	research;	research	

and	 innovation	 for	 learning	 development;	 research	 design;	

proposal	 development;	 research	 instrument	 development	 

process;	data	collection;	statistics	for	research;	data	analysis	and	

discussion;	writing	the	research	report	and	presentation;	practice	

on	learner	analysis	and	utilize	the	results	from	analysis	to	conduct	

research	for	enhancing	learning	and	teaching

0560 101	 ประสบกำรณ์วิชำชีพครู	1	 2(1-2-3)

 Practicum 1

ศึกษาแนวคิด	ทฤษฎี	 องค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู	 งานครู

และบทบาทหน้าท่ีในสถานศึกษา	 การพัฒนาค่านิยม	 และคุณลักษณะ 

ความเป็นครู	 จรรยาบรรณวิชาชีพครู	 คุณธรรมจริยธรรมส�าหรับคร	ู

อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู	 การประพฤติตนเป็นแบบอย่าง 

ที่ดี 	 การใช ้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส�าหรับคร	ู 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเน้นการปฏิบัติงานในสถานศึกษาโดยศึกษา

สังเกตนักเรียน	ครู	ผู้บริหาร	บุคลากร	สื่อการสอน	การจัดสภาพแวดล้อม

และอาคารสถานที่ในโรงเรียน	 วิเคราะห์สภาพการณ์จริงจากการศึกษา	

สงัเกตเช่ือมโยงกับแนวคดิทฤษฎ	ีเขียนสรุปและรายงานผลการปฏบัิติงาน

Study	 of	 approaches	 and	 theories	 of	 teaching	 

profession;	 teacher’s	 job	 description;	 professional	 value	 and	

attribute	development;	teachers’	code	of	ethics	and	standards	

of	conduct;	ethics	and	virtue	for	teachers;	teacher	ideology	and	

spirituality;	ways	to	become	a	role	model;	Thai	and	English	for	

communication	and	for	teacher’s	job;	field	experiences	focusing	

on	observing	students,	teachers,	administrators,	staff,	materials,	

learning	environment	and	buildings	then	analyze	the	information	

based	on	approaches	and	theories	of	teaching	profession	and	

write	a	report	on	the	practice

0560 201	 ประสบกำรณ์วิชำชีพครู	2	 2(1-2-3)

	 Practicum	2

 เงื่อนไขของรำยวิชำ		:		รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน

	 	 	 0560	101	ประสบกำรณ์วิชำชีพครู	1

	 Prerequisite		 :		0560	101	Practicum	1

ศึกษาหลักการ	 เทคนิคการบริหารจัดการช้ันเรียนและ 

สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้	 การวิเคราะห์ระบบการจัดการช้ันเรียนและ 

สิ่งแวดล้อม	 การออกแบบและจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 

โดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน	 การประเมินและน�าผลไปใช้ในการ

ปรับปรุงระบบการจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู ้	 

ฝึกการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารและปฏิบัตงานครู	 

ฝึกประสบการณ์วชิาชพีครโูดยปฏบิตังิานเป็นผูช่้วยคร	ูมหีน้าทีศ่กึษาและ/

หรือวิเคราะห์ผู้เรียนรายกรณี	ดูแล	 ช่วยเหลือ	 แก้ไข	 และพัฒนาผู้เรียน 

เป็นรายบุคคลและรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน	สังเกตเทคนิคการบริหาร

จัดการชั้นเรียน	 รวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินและเสนอแนะการปรับปรุง

ระบบการจดัการชัน้เรยีนและสภาพแวดล้อมเพือ่การเรยีนรู	้สะท้อนผลและ

เขียนบันทึกรายงานการปฏิบัติงานโดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีและข้อมูล 

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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Study	 of	 principles,	 techniques	 of	 classroom	 

management	and	learning	environment;	analysis	of	classroom	

and	 environment	management	 systems;	 designing	 learning	

environment	to	learning	and	well-being	of	learners;	evaluation	

and	the	use	of	the	results	of	evaluation	to	improve	classroom	

management	and	learning	environment	system;	practice	Thai	

and	 English	 in	 communication	 and	 in	 teacher’s	 jobs;	 field	 

experiences	 (working	as	a	 teaching	assistant)	 responsible	 for	

doing	a	case	study,	providing	one	on	one	support	for	students	

struggling	with	 learning,	 helping	 teacher	 on	 duties	 and	 

responsibilities,	observing	classroom	management	techniques	

and	collect	data	to	evaluate	classroom	management	and	learning	

environment	 as	well	 as	 providing	 suggestions	 for	 further	 

improvement;	capture	lessons	learned;	reflect	and	write	a	report	

on	the	practice	related	to	theories	and	data	from	learning	and	

sharing

0560	202	 กำรเรียนรู้และกำรสอน	 3(2-2-5)

 Learning and Teaching 

ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบและหน้าที่การท�างานของสมอง	

สมองกับการเรียนรู้	 ทฤษฎี	 แนวคิด	 รูปแบบการเรียนรู ้และการสอน	 

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีรูปแบบการสอน	 วิธีสอนและเทคนิคการสอน	 

การบูรณาการทักษะการคิดในชั้นเรียน	การออกแบบกิจกรรมการจัดการ

เรียนรู้และการจัดท�าแผนการเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการที่สอดคล้องกับ

ทกัษะผูเ้รียนในศตวรรษที	่21	และมาตรฐานหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ตามบริบทที่แตกต่างเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็น

นวัตกร	 ปฏิบัติการสอนตามแผนการเรียนรู ้ในชั้นเรียน	 และพัฒนา

นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้

Study	 of	 brain	 anatomy	 and	 functions,	 brain	 and	

learning;	theories,	approaches,	models	of	learning	and	teaching	

and	 their	 applications;	methods	 and	 techniques	 of	 teaching;	

incorporating	 thinking	 skills	 in	 the	 classroom;	 designing	 

activities	and	developing	appropriate	lesson	plans	aligned	with	

the	21st	century	skills	and	basic	curriculum	based	on	different	

context	 to	 develop	meta-cognition	 and	 innovativeness	 of	 

learners;	practice	on	implementing	the	developed	lesson	plans	

as	well	as	developing	learning	innovation	to	solve	problems	and	

to	improve	learning

0560 203	 กำรออกแบบและพัฒนำหลักสูตร	 3(2-2-5)

 Curriculum Design and Development

ศึ ก ษ า ป รั ชญ า ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ท ฤษฎี ที่ เ กี่ ย ว ข ้ อ ง	 

การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก	 สังคมและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง	 แผนพัฒนาการศึกษา	 กฎหมายการศึกษา	 ทฤษฎีหลักสูตร	 

องค์ประกอบ	 รูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร	 การวิเคราะห์

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	 

การบรูณาการปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในหลกัสตูรสถานศกึษา	ฝึกปฏบิตัิ

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

Study	of	philosophy	of	education	and	related	theories;	

globalizations,	 social	 movements	 and	 the	 concept	 of	 

sufficiency	 economy	 philosophy;	 national	 education	 plan;	 

educational	acts;	curriculum	theories;	elements	of	curriculum;	

models	and	processes	of	curriculum	development;	analysis	of	

basic	 education	 curriculum;	 developing	 school	 curriculum;	 

integrating	 sufficiency	 economy	 philosophy	 into	 school	 

curriculum;	practice	on	developing	school	curriculum

0560	301	 ประสบกำรณ์วิชำชีพครู	3	 2(1-2-3)

 Practicum 3

	 เงื่อนไขของรำยวิชำ	 :	รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน	

	 	 	 0560	201	ประสบกำรณ์วิชำชีพครู	2

	 Prerequisite		 :		0560	201	Practicum	2

ศึกษากฏหมายการศึกษา	 วินัย	 ระเบียบและแนวปฏิบัติงาน

ส�าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทาง	 การศึกษา	 หน้าที่พลเมืองและ 

การส่งเสริมความเป็นพลเมืองท่ีดี	หลักการส่งเสริมการเรียนรู้บนพื้นฐาน

ความเข้าใจและการสร้างการยอมรับในความแตกต่างท่ีหลากหลาย 

บนความเสมอภาคทางการศกึษา	การพฒันาปรบัปรงุตนเองให้มคีวามรอบรู้	

ทันสมัย	และทันต่อการเปลี่ยนแปลง	การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ

ให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู ้ใฝ่เรียนและสร้างนวัตกรรม	 การจัดกิจกรรมและ 

สร้างบรรยากาศการเรยีนรูใ้ห้ผูเ้รยีนมคีวามสขุในการเรยีน	ฝึกการใช้ภาษา

ไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารและปฏิบัติงานครู	 ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูในสถานศึกษาโดยช่วยปฏิบัติงานสอนในช้ันเรียนและงาน 

ในหน้าที่ครู	 สะท้อนความคิด	 ถอดบทเรียน	 บันทึกและเขียนรายงาน 

การปฏิบัติงานโดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีและข้อมูลจากการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้	ร่วมสัมมนาฝึกงานในสถานศึกษา

Study	of	education	laws,	rules	and	duties	for	teachers	

and	educational	staffs;	citizenship	and	promotion	of	citizenship;	

the	 principles	 of	 valuing	 and	 promoting	 individual	 learner	 

differences	and	promoting	awareness	of	diversity	and	education	

equality;	 improving	 teaching	 profession	 and	 personal	 and	 

professional	characteristics	of	effective	teaching,	maintaining	

and	 updating	 teaching	 profession;	motivating	 and	 raising	 
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aspirations	of	 learners	 to	 foster	 curiosity	 and	 innovativeness;	

creating	 activities	 and	 environment	which	 promote	 joyful	 

leaning;	 practice	Thai	 and	English	 in	 communication	 and	 in	

teacher’s	jobs;	field	experiences	including	student	teaching	as	

well	as	assisting	teacher	on	duties	and	responsibilities;	reflect,	

capture	lessons	learned;	record	and	write	a	report	on	the	practice	

related	 to	 theories	 and	 data	 from	 learning	 and	 sharing	 and	

participating	seminar	on	the	field	experiences	

0560	401	 ปฏิบัติกำรสอน	1	 6(0-16-0)

 Internship 1

ปฏิบัติการสอนและปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษาตาม 

สาขาวิชาเอกภายใต้การนิเทศ	 โดยแสดงถึงความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน 

ด้วยจติวญิญาณความป็นคร	ูมคีณุธรรมจรยิธรรมและมีความเป็นพลเมอืง

ทีเ่ข้มแขง็	ใช้หลกัจติวทิยาในการวเิคราะห์และพฒันาผูเ้รียนตามศักยภาพ	

บรูณาการความรู	้เนือ้หาวชิา	หลกัสตูร	ศาสตร์การสอนในการวางแผนและ

จดัประสบการณ์การเรยีนรูใ้ห้ผู้เรียนมีปัญญารู้คดิและมคีวามเป็นนวตักร	

จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู ้

อย่างมีความสุข	 บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก	 เลือกใช้	 ผลิตสื่อและ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจทิลัให้เกดิประโยชน์	วดัและประเมนิผล	ตลอดจน

รายงานผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ	ปฏิบัติการวิจัยและสร้างนวัตกรรม

เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	 ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

และปฏิบัติงานครู	 ร่วมมือกับผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแล	 

ช่วยเหลือ	 แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	 

น�าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างภูมิคุ ้มกันให้ผู ้ เรียน	 

ปฏิบตังิานร่วมกบัผูอ้ืน่อย่างสร้างสรรค์	เขยีนบนัทึกรายงานการปฏบิตังิาน

โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎี	 ถอดบทเรียน	 และเขียนรายงาน	 ร่วมสัมมนา 

การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา

Teaching	 the	 content	 areas	 and	working	 as	 a	

teacher	under	supervision:	represent	strongly	willing	to	develop	

learners	with	 teacher	 spiritual,	moral,	 ethics	 and	citizenship;	

applying	 psychology	 in	 analyzing	 potentials	 of	 learners;	 

integrating	 content,	 curriculum,	pedagogy	 on	designing	 and	

providing	 experiences	 to	 enhance	 learners	 intellectual	 and	 

innovation	 mindset,	 organizing	 activities	 and	 learning	 

environment	to	support	learning	with	happiness;	using	positive	

classroom	management	 strategies;	 selecting/developing	 

materials,	 learning	 innovation	 and	 creating	 positive	 digital	

technology	 in	 classroom	 activities;	 utilizing	 knowledge	 of	 

measurement,	 evaluation	 and	 report	 on	 student	 progress;	 

conducting	research	to	solve	problems	and	create	educational	

innovation	 to	 develop	 learner	 achievement;	 using	Thai	 and	

English	in	communication	and	in	teacher’s	jobs;	working	with	

parents	and	care	takers	to	support	learners’	learning,	and	to	help	

learners	with	 emotional	 and	 behavior	 problems;	 applying	 

sufficiency	 economy	 philosophy	 to	 promote	 self-immunity;	 

working	collaboratively	with	creativity;	reporting	the	practice	

related	 to	 theories;	 synthesizing	 lessons	 learned	 and	writing	

report;	participating	in	seminar	on	the	internship

0560	402	 ปฏิบัติกำรสอน	2	 6(0-16-0)

	 Internship	2

	 เงื่อนไขของรำยวิชำ		:		รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน	

	 	 	 0560	401	ปฏิบัติกำรสอน	1

	 Prerequisite		 :		0560	401	Internship	1

ปฏิบัติการสอนและปฏิบัติหน้าท่ีครูในสถานศึกษาตาม 

สาขาวิชาเอกภายใต้การนิเทศต่อเนื่องจากปฏิบัติการสอน	1	 โดยแสดงถึง

ความมุ ่งมั่นพัฒนาผู ้เรียนด้วยจิตวิญญาณความป็นครู	 มีคุณธรรม

จริยธรรมและมีความเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง	 ใช้หลักจิตวิทยาในการ

วิเคราะห์และพัฒนาผู ้เรียนตามศักยภาพ	 บูรณาการความรู ้เนื้อหา 

วิชา	 หลักสูตร	 ศาสตร์การสอนในการวางแผนและจัดประสบการณ์ 

การเรยีนรูใ้ห้ผูเ้รียนมปัีญญารูค้ดิและมคีวามเป็นนวัตกร	จดักจิกรรมและ

สร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสรมิการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสขุ	บรหิาร

จัดการชั้นเรียนเชิงบวก	เลือกใช้	ผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ให้เกิดประโยชน์	 วัดและประเมินผล	 ตลอดจนรายงานผลการเรียนรู้ 

อย่างเป็นระบบ	 ปฏิบัติการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

ผู้เรียน	 ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและปฏิบัติงานครู	 

ร่วมมอืกบัผูป้กครองและผูท้ีเ่กีย่วข้องในการดแูล	ช่วยเหลอื	แก้ปัญหาและ

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์	 น�าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาสร ้ างภูมิคุ ้มกันให ้ผู ้ เ รียน	 ปฏิบัติ งานร ่วมกับผู ้ อื่น 

อย่างสร้างสรรค์	เขยีนบนัทกึรายงานการปฏบิตังิานโดยเชือ่มโยงกบัทฤษฎี	

ถอดบทเรียนและเขียนรายงาน	 ร ่วมสัมมนาการปฏิบัติงานสอน 

ในสถานศึกษา

Teaching	 the	 content	 areas	 and	working	 as	 a	

teacher	 under	 supervision	 in	 continuation	 of	 internship	 1	 :	

represent	 strongly	willing	 to	 develop	 learners	with	 teacher	

spiritual,	moral,	ethics	and	citizenship;	applying	psychology	in	

analyzing	potentials	of	learners;	integrating	content,	curriculum,	

pedagogy	on	designing	and	providing	experiences	to	enhance	

learners	 intellectual	 and	 innovation	mindset,	 organizing	 

activities	 and	 learning	environment	 to	 support	 learning	with	

happiness;	using	positive	 classroom	management	 strategies;	

selecting/developing	materials,	learning	innovation	and	creating	

positive	 digital	 technology	 in	 classroom	 activities;	 utilizing	

knowledge	of	measurement,	evaluation	and	report	on	student	

progress;	 conducting	 research	 to	 solve	problems	 and	 create	
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educational	innovation	to	develop	learner	achievement;	using	

Thai	 and	English	 in	 communication	 and	 in	 teacher’s	 jobs;	 

working	with	 parents	 and	 care	 takers	 to	 support	 learners’	 

learning,	 and	 to	 help	 learners	with	 emotional	 and	 behavior	

problems;	applying	sufficiency	economy	philosophy	to	promote	

self-immunity;	working	collaboratively	with	creativity;	reporting	

the	practice	related	to	theories;	synthesizing	lessons	learned	and	

writing	report;	participating	in	seminar	on	the	internship

	 	 2.2	วิชำเอก	 ไม่น้อยกว่ำ	 62	หน่วยกิต

	 	 	 2.2.1	วิชำเอกบังคับ		 	 42	หน่วยกิต

0561	101	 กำรศึกษำปฐมวัย		 3(3-0-6)

 Early Childhood Education

	 ความหมาย	ความส�าคัญ	จุดมุ่งหมาย	นโยบายที่เกี่ยวข้องกับ

การศึกษาปฐมวัย	หลักการ	แนวคิดและทฤษฎีของนักการศึกษาปฐมวัย

และปรชัญาการศกึษาทีมี่อทิธพิลต่อการศึกษาระดับปฐมวยั	พฒันาการของ

การศกึษาปฐมวยัของไทยและต่างประเทศ	รปูแบบการจดัการศกึษาปฐมวัย

ของไทยและต่างประเทศ	 สิทธิเด็กและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 ความ

เคลื่อนไหวทางการศึกษาปฐมวัย	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 Significances,	definitions,	purposes	and	policies	of	

early	childhood	education;	principles,	concepts	and	theories	of	

early	childhood	educators;	educational	philosophy	influencing	

early	 childhood	 education;	 development	 of	 early	 childhood	 

education	 in	Thailand	 and	 other	 countries;	 early	 childhood	 

education	in	Thailand	and	aboard;	child	rights	and	related	laws;	

early	childhood	trends;	and	related	organizations

0561	102	 ภำษำไทยและกำรรู้หนังสือส�ำหรับเด็กปฐมวัย	 3(2-2-5)

 Thai Language and Literacy for Young Children 

	 ความหมาย	ความส�าคัญ	แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทาง

ภาษา	 ธรรมชาติการเรียนรู้ภาษา	 พัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย	

นวัตกรรมทางการสอนท่ีส่งเสริมทักษะทางภาษา	แนวทางการสอนภาษา

ไทยและภาษาถ่ิน	การจัดกจิกรรมทีส่่งเสรมิการรูห้นงัสอืและความสามารถ

ด้านการฟัง	 อ่าน	พูด	 และเขียนภาษาไทยของเด็กปฐมวัย	 การจัดสภาพ

แวดล้อมที่ส่งเสริมการรู้ภาษา	 สื่อที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ภาษาไทยและ

การรู้หนังสือของเด็กปฐมวัย	การประเมินความสามารถทางภาษาไทยของ

เด็กปฐมวัย	บทบาทของครูและผู้ปกครองในการส่งเสริม	การเรียนรู้ภาษา

ไทยและการรู้หนังสือส�าหรับเด็กปฐมวัย	การฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการ

จัดกิจกรรมทางภาษาไทยและการรู้หนังสือส�าหรับเด็กปฐมวัย	 การฝึก

ปฏิบัติการการออกแบบและผลิตสื่อที่ส่งเสริมความสามารถทางภาษาไทย

ส�าหรับเด็กปฐมวัย	และการฝึกปฏิบัติการจัดประสบการณ์ทางภาษาไทย

ส�าหรับเด็กปฐมวัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

	 Definitions,	 significances,	 concepts	 and	 theories	 

relating	 to	 language;	 nature	 of	 language	 learning	 for	 young	

children;	language	development	of	young	children;	innovations	

in	developing	child	language;	approaches	to	teaching	of	Thai	

language	and	 local	 languages;	providing	activities	 to	support	

literacy	skills	and	competence	in	listening,	reading,	speaking,	

and	writing	 in	Thai;	 environment	management	 of	 language	

supporting;	aspects	of	appropriate	materials	 to	enhance	Thai	

language	and	literacy	skills	of	young	children;	assessing	Thai	

language	and	literacy	skills	of	young	children;	roles	of	teachers	

and	parents	in	supporting	Thai	language	and	literacy	skills	of	

young	children;	practicing	writing	lesson	plans	for	Thai	language	

and	 literacy	 learning	of	 young	children;	practicing	designing	

and	producing	materials	to	enhance	Thai	language	and	literacy	

skills	for	young	children;	and	practicing	providing	Thai	language	

experiences	for	young	children	at	child	development	centers

0561	103	 กำรพัฒนำอำรมณ์และสังคมส�ำหรับเด็กปฐมวัย		 3(2-2-5)

 Social and Emotional Development 

 for Young Children

	 ความหมายและความส�าคัญของสังคมศึกษาส�าหรับเด็ก

ปฐมวัย	แนวคดิและทฤษฎทีางสงัคมพฒันาการทางอารมณ์และสงัคมของ

เด็กปฐมวัย	การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นประชาธิปไตย	

การส่งเสริมเชาวน์ปัญญาทางอารมณ์และทักษะชีวิตส�าหรับเด็กปฐมวัย	 

การเรียนรู้พหุวัฒนธรรม	การออกแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู ้

เกี่ยวกับสังคม	สิ่งแวดล้อม	วัฒนธรรมและประเพณี	การจัดประสบการณ์

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม	 การประเมินการจัด

ประสบการณ์ทางสังคมส�าหรับเด็กปฐมวัย

	 Definitions	 and	 significances	 of	 social	 studies	 for	

young	 children;	 concepts	 and	 theories	 of	 social;	 social	 and	

emotional	development	in	young	children;	moral	cultivation	and	

democratic	behaviors;	 enhancing	emotional	quotient	 and	 life	

skills	 for	 young	 children;	multicultural	 learning;	 designing	 

activities	to	promote	social	knowledge,	environment,	tradition	

and	custom;	providing	experiences	to	develop	emotional	and	

social	skills;	evaluating	social	experiences	in	young	children
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0561	104	 จิตวิทยำพัฒนำกำรและธรรมชำติ	 3(2-2-5)

	 กำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย	

 Developmental Psychology and Learning 

 Nature of Young Children

	 ความหมาย	 ขอบข่าย	 ความส�าคัญของจิตวิทยาพัฒนาการ	

แนวคดิ	หลักการและทฤษฎจิีตวทิยาพฒันาการของเดก็ปฐมวยั	พฒันาการ

เด็กปฐมวัย	พฤติกรรมและธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย	หลักการ	

แนวคิด	ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย	ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย	แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการ

และจัดประสบการณ์ส�าหรับเด็กปฐมวัย	 สถานการณ์และงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย

	 Definitions,	scopes,	and	significances	of	developmental	 

psychology;	concepts,	principles,	and	theories	of	developmental	

psychology	of	young	children;	development	of	young	children;	

child	behavior	and	nature	of	learning	of	young	children;	factors	

affecting	behaviors	and	early	childhood	development;	guidelines	

for	applying	child	development	to	support	experience	provision	

for	young	children;	circumstances	regarding	to	early	childhood	

development

0561	201	 หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย		 3(3-0-6)

 Curriculum for Early Childhood Education 

	 ความหมาย	ความส�าคญัของหลกัสตูรและหลกัสตูรการศกึษา

ปฐมวัย	การจัดการเรียนรู้และสาระส�าคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	

ประวัติความเป็นมาของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของไทย	หลักสูตรการ

ศกึษาปฐมวยัของไทยในอดตีจนถึงปัจจุบนั	และหลกัสตูรการศึกษาปฐมวยั

ของต่างประเทศ	การน�าหลกัการส�าคญัของหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัไปสู่

การจดัประสบการณ์การเรยีนรูส้�าหรับเดก็ปฐมวยั	แนวทางการน�าหลกัสตูร

ไปใช้ในสถานศึกษาระดับปฐมวัยและแนวทางการประเมินหลักสูตรระดับ

ปฐมวัย

	 Definitions	and	significances	of	curriculum	and	early	

childhood	 curriculum;	 standard	 of	 learning	management	 and	

contents	of	early	childhood	curriculum;	history	and	background	

of	 early	 childhood	 curriculum	 in	 Thailand;	 early	 childhood	 

curriculum	 in	 Thailand	 from	 the	 past	 to	 the	 present;	 early	 

childhood	curriculum	in	other	countries;	implementation	of	key	

principles	of	early	childhood	education	to	experience	provision	

for	 young	children;	guidelines	 for	 early	 childhood	curriculum	

implementation	at	kindergartens	and	guidelines	of	evaluation	

of	early	childhood	curriculum

0561	202		 ภำษำอังกฤษและกำรรู้หนังสือส�ำหรับเด็กปฐมวัย		 3(2-2-5)

 English Language and Literacy for Young Children 

	 ความหมาย	ความส�าคญั	แนวคดิ	ทฤษฎ	ีและจุดมุง่หมายของ

การเรียนรู ้ภาษา	 พัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย	 หลักการจัด

ประสบการณ์ทางภาษาองักฤษและการรูห้นงัสอืส�าหรบัเดก็ปฐมวยั	ลกัษณะ

สือ่ทีเ่หมาะสมเพือ่ส่งเสรมิความสามารถทางภาษาองักฤษและการรูห้นงัสอื

ของเด็กปฐมวัย	 การออกแบบและเขียนแผนการจัดกิจกรรมทางภาษา

อังกฤษระดับปฐมวัย	บทบาทของครูและผู้ปกครอง	 ในการส่งเสริมความ

สามารถทางภาษาอังกฤษและการรู้หนังสือขั้นต้นของเด็กปฐมวัย	 การ

ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษและการรู้หนังสือข้ันต้นของเด็ก

ปฐมวัย	 การฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการจัดกิจกรรมทางภาษาอังกฤษ

ส�าหรับเด็กปฐมวัย	 การฝึกปฏิบัติการออกแบบและผลิตสื่อเพื่อส่งเสริม

ความสามารถทางภาษาอังกฤษส�าหรับเด็กปฐมวัย	และการฝึกปฏิบัติการ

จัดประสบการณ์ทางภาษาอังกฤษส�าหรับเด็กปฐมวัยในสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย

	 Definitions,	 significances;	 concepts,	 theories,	 and	

purposes	of	learning	English	language;	language	development	

of	young	children;	principles	of	providing	experience	on	English	

language	and	literacy	for	young	children;	aspects	of	appropriate	

materials	to	enhance	English	language	and	literacy	abilities	of	

young	children;	 designing	and	doing	English	 activity	 lesson	

plans	for	kindergarten	levels;	roles	of	teachers	and	parents	on	

supporting	 English	 language	 and	 early	 literacy	 abilities;	 

assessing	English	language	and	early	literacy	abilities	of	young	

children;	practicing	on	doing	lesson	plans	on	English	activities	

for	 young	 children;	 practicing	 designing	 and	 producing	 

materials	to	enhance	English	language	ability	for	young	children;	

and	practicing	providing	English	language	experiences	for	young	

children	at	child	development	centers

0561	203	 วิทยำศำสตร์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย	 3(2-2-5)

 Science for Young Children 

	 ความหมาย	ความส�าคัญ	แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส�าหรับการศึกษาปฐมวัย	จิตวิทยาศาสตร์และ

การรบัรูว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองเดก็ปฐมวยั	การเรยีนรูโ้ลกรอบตวั	

ธรรมชาตแิละความรูท้างวทิยาศาสตร์เทคโนโลยสี�าหรบัเดก็ปฐมวยั	ทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 และกระบวนการค้นหาค�าตอบส�าหรับเด็ก

ปฐมวัย	การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ	การวัดและประเมินการรับรู้และ

ทักษะวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย	 การบูรณาการความรู ้และทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการจัดกิจกรรมในห้องเรียนและนอก

ห้องเรยีน	วธิกีารจดัการค่ายวทิยาศาสตร์ส�าหรบัเดก็ปฐมวยั	การฝึกปฏบิตัิ

การจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์ส�าหรับเด็กปฐมวัย
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	 Definitions,	significances,	concepts	and	theories	of	
science	and	technology	for	early	childhood	education;	scientific	
mind	and	perception	of	science	and	technology	of	young	children;	
learning	physical	world	that	surrounding	young	children	through	
living	and	non-living	 things;	basic	science	process	skills	and	
science	 inquiry	 process	 for	 young	 children;	 scientific	 
approaches	and	experimental	activities;	roles	of	teachers	and	
parents	in	supporting	scientific	skills;	learning	management	on	
science	project;	evaluations	of	learning	experience	and	science	
process	skills	of	young	children;	integrating	scientific	knowledge	
and	 skills	 to	manage	 indoor	 and	 outdoor	 activities;	 and	 
techniques	or	methods	 for	 science	camp	practices	 for	young	
children

0561	204		 กำรศึกษำพิเศษส�ำหรับเด็กปฐมวัย		 3(2-2-5)	

  Early Childhood Special Education 

		 ความหมาย	ความส�าคัญ	 แนวคิดและจุดมุ่งหมายของการ 
ช่วยเหลอืเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษระดับปฐมวัย	ความรูเ้บ้ืองต้นเกีย่วกบั 
เด็กที่มีความต้องการพิเศษในระดับปฐมวัย	การคัดกรองเด็กเพื่อเข้ารับ
บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม	 การเขียนแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว	การเขียนแผนการจัดประสบการณ์รายบุคคล	 เทคนิค	 วิธีการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษในระดับปฐมวัย	การประเมินผลการจัดประสบการณ์	
การให้ค�าแนะน�าผู้ปกครองในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กท่ีมี 
ความต้องการพิเศษระดับปฐมวัย
		 Definitions,	significances,	principles	and	purposes	of	
early	childhood	special	education;	foundations	of	young	children	
with	 special	 needs;	 screening	children	 for	 early	 intervention	
services,	designing	an	Individualized	Family	Service	Plan	(IFSP);	
designing	 an	 Individualized	 Instructional	 Plan;	 techniques	 or	
methods	 for	 learning	 experience	 practices	 and	material	 
development	for	young	children	with	special	needs;	evaluation	
of	 learning	 experience	 practices;	 guidance	 for	 parents	 and	 
primary	 caregivers	 in	 supporting	 their	 young	 children	with	
special	needs

0561	301	 กำรวัดและประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย	 3(2-2-5)

 Assessment of Young Children Development

	 ความหมาย	ความส�าคญั	หลกัการและจุดมุง่หมายของการวดั
และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย	 แหล่งข้อมูลที่จ�าเป็นในการวัดและ
ประเมินผลพัฒนาการ	วิธีการวัดและประเมินพัฒนาการ	เครื่องมือที่ใช้ใน
การวัดและประเมินพัฒนาการ	 การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมิน
พัฒนาการและความพร้อมด้านต่าง	ๆ	การน�าเครื่องมือไปใช้และการแปล
ผลการประเมิน	 การเขียนรายงานและน�าเสนอผลการประเมินพัฒนาการ
ต่อผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง	 การร่วมมือกับผู้ปกครองในการวัดและ

ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

	 Definitions,	significances,	principles,	and	purposes	

of	assessment	and	evaluation	of	early	childhood	development;	

essential	 resources	 for	 assessment	 and	 evaluation	 of	 child	 

development;	methods	of	assessment	and	evaluation	of	child	

development;	child	developmental	assessment	and	evaluation	

tools;	implementation	of	tools	and	interpretation	of	data;	writing	

reports	and	presenting	evaluation	results	 toward	parents	and	

related	individuals;	cooperation	with	parents	in	assessment	and	

evaluation	of	early	childhood	development

0561	302	 นวัตกรรมและกำรออกแบบกำรเรียนรู้	 	3(2-2-5)

	 ทำงกำรศึกษำปฐมวัย	

 Innovations and Learning Design 

 in Early Childhood Education 

	 ความหมาย	ความส�าคัญ	แนวคิดและรูปแบบของนวัตกรรม

ทางการศึกษาปฐมวัยทั้งไทยและต่างประเทศ	 แนวโน้มและความ

เคลื่อนไหวทางการศึกษาปฐมวัยของไทยและต่างประเทศ	 งานวิจัยที่

เกีย่วข้องกับนวตักรรมการศกึษาปฐมวยั	นวัตกรรมภายใต้บรบิทของสงัคม

และสิ่งแวดล้อมไทย	 แนวทางการจัดการเรียนรู ้และแก้ปัญหาการใช้

นวัตกรรมในบริบทต่างๆ	การออกแบบการเรียนรู้	การออกแบบและเขียน

แผนการจัดประสบการณ์	และฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมโดยใช้นวัตกรรม

ทางการศึกษาปฐมวัย

	 Definitions,	 significances,	concepts,	and	models	of	

Thai	 and	non-Thai	 innovations	 in	 early	 childhood	 education;	

trends	and	movements	in	early	childhood	education	in	Thailand	

and	other	countries;	research	studies	regarding	innovations	in	

early	childhood	education;	innovations	under	contexts	of	Thai	

society	 and	 environment;	 learning	 guidelines	 and	 problem	 

solving	used	of	 innovation	 implementation	 in	multi-contexts;	

designing	 learning	 activities	 and	writing	 lesson	 plans	 and	 

practicing	providing	activities	of	innovations	in	early	childhood	

education

0561	303		 กำรอบรมเลี้ยงดู	และกำรจัดประสบกำรณ์	 	3(2-2-5)

	 ส�ำหรับเด็กอำยุต�่ำกว่ำ	3	ปี	

 Parenting and Experience Provision for 

 Children under 3 Years Old

	 ความหมาย	ความส�าคัญ	แนวคิด	ทฤษฎี	 หลักการ	 และจุด 

มุ่งหมายของการจัดประสบการณ์ส�าหรับเด็กอายุต�่ากว่า	 3	ปี	พัฒนาการ

ของเด็กต้ังแต่แรกเกิดถึง	 3	 ปี	 สื่อ	 วัสดุอุปกรณ์	 และสภาพแวดล้อมที ่

ส่งเสริมพฒันาการและการเรยีนรู	้หลกัการการเลีย้งดแูละการจดักจิกรรม

การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามวัยส�าหรับเด็กอายุต�่ากว่า	 3	 ปี	 

การท�างานร่วมกับผู้ปกครองเพื่อการอบรมเลี้ยงดูเด็กอายุต�่ากว่า	 3	 ปี	 
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การประเมินพัฒนาการและผลการเรียนรู ้ส�าหรับเด็กอายุต�่ากว่า	 3	 ปี	 

บทบาทครูปฐมวัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาการ	 

การฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ส�าหรับเด็กอายุต�่ากว่า	 3	 ปี	 

ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

	 Definitions,	 significances,	 concepts,	 theories,	 

principles	and	objectives	of	experience	provision	 for	children	

under	3	years	old;	child	development	from	birth	to	3	years	old;	

educational	aids,	learning	materials,	and	learning	environment	

nourishing	 child	 development	 and	 learning;	 child	 –	 rearing	

practices	and	learning	activities	for	promoting	developmental	

of	 children	under	 3	 years	 old;	 developmental	 assessment	 for	

children	under	 3	 years	 old;	 roles	 of	 teachers,	 caregivers	 and	 

involved	people	to	enhance	child	development	as	a	whole;	and	

practicing	providing	learning	activities	for	children	under	3	years	

old	at	child	development	centers

0561	304		 กำรวิจัยทำงกำรศึกษำปฐมวัย		 3(2-2-5)

 Early Childhood Educational Research

	 ความหมายและความส�าคัญของการวิจัยระดับปฐมวัย	การ

ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง	 การเลือกและศึกษาปัญหาวิจัย	 การเชื่องโยง

ปัญหาวจิยัสู่วธีิการวิจยั	การบรรยาย	การอภปิรายความส�าคญัของข้อเสนอ

งานวิจัย	 การเขียนเค้าโครงวิจัย	 การเขียนอ้างอิง	 การวางแผนการด�าเนิน

งานวิจัย	การเลือก	และพัฒนาเครื่องมือวิจัย	การปฏิบัติการเขียนเค้าโครง

วิจัยรายบุคคล	การน�าเสนอเค้าโครงวิจัย	การทดลองใช้เครื่องมือ	และการ

หาคุณภาพเครื่องมือ	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	 การวิเคราะห์ข ้อมูล	 

การสรุปผล	การอภิปรายและข้อเสนอแนะ	การเขียนรายงานและบทความ

วิจัย	

	 Definitions	 and	 significances	 of	 early	 childhood	 

research;	 reviewing	 literature;	 study	 of	 satisfying	 research	

problems;	 relations	 of	 research	 questions	 and	methodology;	

writing	 research	 proposal;	 review	 literature;	 and	writing	 of	

bibliography;	planning	of	research	methodology;	developing	and	

selecting	 research	 tools	 and	 practicing	 individual	 proposal	 

writing;	oral	presentation	on	research	proposal;	 testing	 the	

quality	of	research	methods;	trials	of	research	tools	and	quality	

testing;	data	collection,	data	analysis;	conclusions;	discussions	

and	suggestions;	writing	a	research	report

0561	305		 กำรจัดประสบกำรณ์ส�ำหรับเด็กอำยุ	3	–	6	ปี	 3(2-2-5)

	 Experience	Provision	for	3	to	6	Year	Old	Children

	 ความหมาย	 ความส�าคัญ	 จุดมุ ่งหมาย	 และหลักการ 

จัดประสบการณ์การเรียนรู ้ส�าหรับเด็กอายุ	 3-5	 ปี	 รูปแบบการจัด

ประสบการณ์ส�าหรบัเดก็ปฐมวยั	การออกแบบกิจกรรมและสือ่ส�าหรับเด็ก

อายุ	 3-6	 ปี	 การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ส�าหรับเด็กอายุ	 3-6	 ปี	 

หลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้	 บทบาทครูปฐมวัยและบุคลากร 

ท่ีเก่ียวข้องกับเด็กปฐมวัยในการส่งเสรมิพฒันาการ	ประเมนิผลการเรียนรู้

เด็กอายุ	 3-6	ปี	 และการฝึกปฏิบัติการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส�าหรับ

เด็กอายุ	3-6	ป ี

	 Definitions,	 significances,	 theories,	 principles	 and	

purposes	of	providing	learning	experiences	for	3	to	6-year-old	

children;	instructional	models	to	provide	learning	experiences	

of	 young	children;	designing	activities	and	materials	 for	 3	 to	

6-year-old	 children;	 doing	 lesson	 plans	 to	 provide	 learning	 

experiences	for	3	to	6-year-old	children;	principles	of	providing	

learning	 experiences;	 roles	 of	 early	 childhood	 teachers	 and	

people	involved	young	children	to	support	child	development;	

assessing	 3	 to	 6-year-old	 children	 learning;	 and	 practicing	 

providing	learning	experiences	for	3	to	6-year-old	children

0561	306	 กำรบริหำร	กำรนิเทศ	และประกันคุณภำพ	 3(2-2-5)

	 ทำงกำรศึกษำปฐมวัย

 Administration Supervision and Quality 

 Assurance in Early Childhood Education 

	 ความหมาย	ความส�าคญั	หลกัการ	แนวคดิทางการบรหิารและ

การจัดการท่ีเกีย่วข้องกบั	การจดัการศกึษาปฐมวัย	ระเบียบการจดัต้ังสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัย	 โครงสร้างและระบบงานบริหาร	ด้านต่าง	ๆ	การนิเทศ

และติดตามการปฏิบัติงานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย	 การประสาน 

ความร่วมมอืกบัผูป้กครองและชมุชน	ความส�าคญัของการประกนัคณุภาพ

ทางการศึกษาปฐมวัย	กระบวนการประกันคุณภาพ	มาตรฐานการศึกษา

ระดับปฐมวัย	 แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพของสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย	 บทบาทของผู้บริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพ 

การศึกษา	การวางแผน	การด�าเนินการ	การประเมิน	เพื่อปรับปรุงคุณภาพ

การบริหารและจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

	 Definitions,	significances,	principles	and	theories	of	

early	childhood	educational	administration	and	management;	

rules	 of	 establishment	 of	 the	 early	 childhood	 education	 

institutions;	 organization	 structure	 and	 systems;	 supervision	

and	 inspection	 of	workers	 performance;	 cooperation	 among	

schools,	parents	and	community;	significance	of	early	childhood	

educational	 assurance;	 processes	 of	 educational	 assurance;	

standards	 of	 early	 childhood	 education,	 operation	 on	 

educational	 assurance	 into	 practice,	 roles	 of	 principals	 and	 

others;	 planning,	 operating	 and	 assessing	 to	 improve	 the	 

quality	of	early	childhood	educational	management
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	 	 	 2.2.2	วิชำเอกเลือก		 ไม่น้อยกว่ำ		 20	หน่วยกิต

0561	205	ศิลปะสร้ำงสรรค์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย		 3(2-2-5)

 Creative Arts for Young Children

	 ความหมาย	ความส�าคญั	หลกัการและจุดมุง่หมายของการจดั

ประสบการณ์ทางศิลปะส�าหรับเด็กปฐมวัย	 พัฒนาการทางศิลปะของเด็ก	

บทบาทครใูนการจดักจิกรรมศิลปะส�าหรับเด็ก	การประยุกต์ใช้วัสดุอปุกรณ์

ที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมศิลปะ	 การจัดกิจกรรมศิลปะที่ส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาการด้านต่างๆ	 การประเมินผลงานศิลปะ	

การฝึกปฏิบัติการการจัดประสบการณ์ศิลปะให้กับเด็กปฐมวัยในสถาน

พัฒนาเด็ก

	 Definitions,	 significances,	 and	 objectives	 of	 art- 

experience	provision	for	young	children;	Artistic	development	

of	 children;	 roles	 of	 teachers	 in	 delivering	 art	 activities;	 

Application	of	a	variety	of	materials	to	organize	arts	activities;	

Organizing	 arts	 activities	 that	 promote	 creativity	 and	 

development;	evaluation	of	art	works;	practicing	providing	art	

activities	for	young	children	at	child	development	centers.	

0561	206	 คณิตศำสตร์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย	 3(2-2-5)

 Mathematics for Young Children 

	 ความหมาย	ความส�าคัญ	แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ

พัฒนาการทางคณติศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั	ความสามารถทางคณติศาสตร์	

ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร์ส�าหรับเดก็	รปูแบบการจดักระบวนการเรยีน

รูค้ณติศาสตร์ส�าหรบัเดก็	การเลอืกและผลติสือ่การเรยีนรูค้ณติศาสตร์	การ

ประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์	บทบาทของครูและผู้ปกครองในการ 

ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์	 การออกแบบและเขียนแผนการจัด

ประสบการณ์	 การฝึกปฏิบัติการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการทาง

คณิตศาสตร์ส�าหรับเด็กปฐมวัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

	 Definitions,	significances,	concepts,	and	theories	of	

mathematical	 development	 of	 young	 children;	mathematics	

competency;	basic	mathematic	concepts	and	skills	 for	young	

children;	approach	of	supporting	early	mathematical	processes;	

selection	 and	 creation	 of	mathematic	 learning	materials;	 

assessment	of	mathematic	learning	outcomes;	roles	of	teachers	

and	parents	 in	 supporting	mathematic	 skills;	 designing	 and	

writing	 lesson	 plans	 for	mathematic	 learning	 and	 teaching;	

practices	of	integrative	mathematic	teaching	for	young	children	

at	child	development	centers

0561	207		 เพลง	ดนตรี	และกำรเคลื่อนไหว	 2(1-2-3)

	 ส�ำหรับเด็กปฐมวัย

 Songs, Music and Movements for Young Children

	 ความหมาย	ความส�าคัญ	จุดมุง่หมาย	และประโยชน์ของเพลง	

ดนตรีและการเคลื่อนไหวส�าหรับเด็กปฐมวัย	 ลักษณะเพลงและดนตรี 

ท่ีเหมาะส�าหรับเด็กปฐมวัย	 การแต่งเพลงเบ้ืองต้นส�าหรับเด็กปฐมวัย	

ประเภทเครือ่งดนตรสี�าหรบัเดก็ปฐมวยั	การออกแบบและผลติเครือ่งดนตรี

ส�าหรับเด็กปฐมวัย	 การเคลื่อนไหวรูปแบบต่าง	 ๆ	 ส�าหรับเด็กปฐมวัย	 

หลักการจัดกิจกรรมเพลง	ดนตรี	 และการเคลื่อนไหวส�าหรับเด็กปฐมวัย	

บทบาทครูปฐมวัยในการสอนเพลง	ดนตรี	และการเคลื่อนไหวส�าหรับเด็ก

ปฐมวยั	การประเมนิความสามารถทางเพลง	ดนตร	ีและการเคลือ่นไหวของ

เดก็ปฐมวยั	และการฝึกปฏบิตักิารจดัประสบการณ์โดยใช้เพลง	ดนตร	ีและ

การเคลื่อนไหวให้เด็กปฐมวัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

	 Definitions,	significances,	purposes	and	uses	of	songs,	

music	and	movements	for	young	children;	aspects	of	appropriate	

songs	and	music	for	young	children;	basic	composing	children’s	

songs;	types	of	musical	instruments;	designing	and	producing	

musical	instruments	for	young	children;	types	of	movements	for	

young	children;	principles	of	providing	varieties	of	songs,	music	

and	movement	 activities	 for	 young	children;	 early	 childhood	

teachers’	 roles	on	 teaching	songs,	music	and	movements	 for	

young	children;	assessing	young	children	on	abilities	of	songs,	

music	and	movements;	and	practicing

0561	208		 พลศึกษำและกิจกรรมทำงกำยส�ำหรับ	 2(1-2-3)	

	 เด็กปฐมวัย

 Physical Education and Physical 

 Activities for Young Children 

	 ความหมาย	 ความส�าคัญ	 แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับพลศึกษา

ส�าหรับเด็กปฐมวัย	การป้องกันอุบัติเหตุ	 การช่วยเหลือและปฐมพยาบาล

เบือ้งต้น	การจดัการสภาพแวดล้อมเพือ่ส่งเสรมิพฒันาการด้านร่างกายของ

เด็กปฐมวัย	 การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริม	 การออกก�าลังกาย	 กีฬา	

ส�าหรบัเดก็ปฐมวยั	สขุภาวะส�าหรบัเดก็ปฐมวยั	การวดัสมรรถภาพทางกาย

ของเด็กปฐมวัยและการน�าผลไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพ

ทางกายของเดก็ปฐมวยั	การออกแบบกฬีา	กจิกรรมกลางแจ้งและกิจกรรม

การเล่นส�าหรบัเดก็ปฐมวยั	การฝึกปฏบิตักิารจดัประสบการณ์ทางพลศกึษา

ส�าหรับเด็กปฐมวัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย	

	 Definitions,	 significances	and	purposes	of	physical	

education	for	young	children;	caring	and	promoting	child’s	health	

;	 health	 care;	 accidents	 protection;	 first	 aid;	 approach	 of	 

providing	experiences	to	support	child’s	health;	exercises	and	

physical	activities	for	young	children;	disease	in	young	children;	

physical	 assessment	 to	 promoting	 child’s	 health;	 practicing	
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integrated	 teaching	physical	 activities,	 outdoor	 activities	 for	

young	children	at	child	development	centers

0561	209		 สื่อและของเล่นส�ำหรับเด็กปฐมวัย		 2(1-2-3)

  Materials and Toys for Young Children

	 ความหมาย	 ความส�าคัญ	 ประเภทของสื่อและของเล่น 

ที่เหมาะสมส�าหรับเด็ก	 การวิเคราะห์และเลือกใช้ของเล่นที่เหมาะสม 

ตามวัย	 การออกแบบและฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อและของเล่นส�าหรับเด็ก	

หลักการประเมินสื่อส�าหรับเด็ก	แนวทางการน�าสื่อและของเล่นไปใช้เพื่อ 

ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก	

	 Definitions,	significances,	categories	of	materials	and	

toys	 that	 are	 appropriate	 for	 children;	 age-appropriate	 toys;	

practicing	designing	and	creating	materials	and	toys	for	children;	

principles	of	evaluating	materials	and	toys	for	children;	guidelines	

for	applying	materials	and	toys	to	enhance	children’s	learning

0561	210		 สุขศึกษำและโภชนำกำรส�ำหรับเด็กปฐมวัย		 2(1-2-3)

 Health and Nutrition for Young Children

	 ความหมาย	ความส�าคัญ	แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับสุขศึกษาและ

โภชนาการส�าหรับเด็กปฐมวัย	 การจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริม 

สุขภาพเด็กปฐมวัย	การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็ก	สุขภาวะ

ส�าหรับเด็กปฐมวัย	โรคที่มักเกิดในเด็กปฐมวัย	อาหารหลัก	5	หมู่และสาร

อาหารส�าหรบัเดก็ปฐมวยั	ธงโภชนาการ	ปัญหาทางโภชนาการ	การประเมนิ

ภาวะโภชนาการ	การจัดเตรียมรายการอาหารส�าหรับเด็กปฐมวัยตามหลัก

โภชนาการ	แนวทางการเลอืกวตัถดุบิทีม่คีณุภาพเพือ่ประกอบอาหาร	หลกั

การประกอบอาหารส�าหรับเด็กปฐมวัย	 การจัดสภาพแวดล้อมสถานที่

ประกอบอาหาร	หลักการจัดกิจกรรมท�าอาหารส�าหรับเด็กปฐมวัย	การฝึก

ปฏิบัติการประกอบอาหารส�าหรับเด็กปฐมวัย	 และการฝึกปฏิบัติการจัด

ประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยประกอบอาหารในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

	 Definitions,	significances	and	purposes	of	Health	and	

nutrition	for	young	children;	approach	of	providing	experiences	

to	support	child’s	health;	physical	activities	for	young	children;	

well-being	for	young	children;	disease	 in	young	children;	five	

food	 groups	 and	 nutrition	 for	 young	 children;	 nutrition	 

flag:	 nutrition	 problems;	 assessing	 on	 nutrition;	 preparing	

menus	 for	 young	 children	 based	 on	 nutrition;	 guidelines	 of	

qualitative	food	selection	to	cook;	principles	of	cooking	for	young	

children;	setting	hygiene	cooking	places;	principles	of	cooking	

activities	 for	 young	 children;	 practicing	 cooking	 for	 young	 

children;	and	practicing	providing	cooking	activities	for	young	

children	at	child	development	centers

0561	211	 สมองและกำรพัฒนำทักษะกำรคิดส�ำหรับ	 2(1-2-3)

	 เด็กปฐมวัย	

 Brain and Thinking Skills Development 

 for Young Children 

	 ความหมาย	ความส�าคัญ	องค์ประกอบและหน้าที่การท�างาน

ของสมอง	 สมองกับการเรียนรู ้	 แนวคิด	 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสมอง	

พฒันาการทางการคดิของเดก็ปฐมวยั	รปูแบบการพฒันาทกัษะการคดิ	การ

ออกแบบและจดัประสบการณ์เพือ่ส่งเสรมิทักษะการคดิและศกัยภาพทาง

สมองของเด็กปฐมวัย	การวัดและประเมินทักษะการคิด	การฝึกปฏิบัติการ

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดส�าหรับเด็กปฐมวัย	

	 Definitions,	significances,	brain	function;	brain	and	

learning;	concepts	and	theories	related	to	child’s	brain;	thinking	

development;	pattern	of	thinking	skills	development;	designing	

and	providing	activities	 to	 enhance	 thinking	 skills	 and	brain	

capacity	 for	 young	 children;	 assessment	 and	 evaluation	 of	 

thinking	skills;	practicing	and	delivering	activities	to	promote	

thinking	skills	for	young	children

0561	212		 บุคลิกภำพและคุณลักษณะครูปฐมวัย	 2(1-2-3)	

 Personality and Characteristics 

 of Early childhood Teachers

	 ความหมาย	แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ	ปัจจัยที่

ส่งผลต่อบุคลกิภาพและลกัษณะของบุคคล	บุคลกิภาพและคณุลกัษณะครู

ปฐมวัยท่ีพึงประสงค์	 การแสดงออกทางบุคลิกภาพที่ เหมาะสมใน

สถานการณ์ต่างๆ	การพฒันาบุคลกิภาพและคณุลกัษณะครูปฐมวัยท่ีด	ีครู

ในบทบาทแบบอย่างและแรงบันดาลใจของเด็กและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	

	 Significances	 and	 concepts	 of	 personality;	 factors	

affecting	 personality	 and	 personal	 attributes;	 teachers’	 

expectations	 and	 characteristics	 based	 on	 professional	 

standards;	expression	of	appropriate	personality	toward	certain	

situations;	developing	good	Personality	and	Characteristics	of	

Early	 childhood	 Teachers;	 teachers	 as	 role	 models	 and	 

inspirational	coaches	for	young	children	and	others

0506	307	 กำรจัดกำรชั้นเรียนและสภำพแวดล้อม	 3(2-2-5)

	 ส�ำหรับเด็กปฐมวัย	

 Classroom and Environmental Management 

 for Young Children

	 ความหมาย	 ความส�าคัญของการจัดการชั้นเรียนและ 

สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู ้ระดับปฐมวัย	 องค์ประกอบในการจัดการ 

ช้ันเรียนในห้องเรียนปฐมวัย	 รูปแบบและเทคนิคการจัดการช้ันเรียนใน

ห้องเรยีนปฐมวยั	หลกัการจดัสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมส�าหรบัเดก็ปฐมวยั

ทัง้ในและนอกห้องเรยีน	การฝึกปฏบิตักิารออกแบบการจดัสภาพแวดล้อม

ส�าหรับเด็กปฐมวัยทั้งในและนอกห้องเรียน
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	 Definitions	 and	 significances	 of	 classroom	 

management	 and	 learning	 environment	 for	 early	 childhood	 

education;	factors	of	managing	in	early	childhood	classrooms;	

models	and	techniques	of	classroom	management;	appropriate	

principles	 of	 environmental	management	 for	 early	 childhood	

children	 in	 setting	 indoor	 and	 outdoor	 places;	 practice	 in	 

designing	of	 environmental	management	 for	 early	 childhood	

children	in	setting	indoor	and	outdoor	places

0561	308	 สัมมนำวิชำชีพทำงกำรศึกษำปฐมวัย		 	2(1-2-3)

 Teaching Profession Seminar in Early 

 Childhood Education 

	 ความหมาย	ความส�าคัญ	หลักการ	จุดมุ่งหมาย	องค์ความรู้
เก่ียวกับการสัมมนา	การสมัมนาวชิาชพีทางการศกึษาปฐมวัย	สภาพ	ปัญหา	
และการแก้ปัญหาของการศึกษาปฐมวัยในอดีตและปัจจุบัน	 ทิศทางการ
ศกึษาปฐมวัยทัง้ในและต่างประเทศ	การศกึษา	การวเิคราะห์	อภปิรายเกีย่ว
กบัสถานพฒันาเด็กและ/หรือโรงเรียนต้นแบบ	การประชมุสมัมนาทางการ
ศึกษาปฐมวัย	แนวทางการพัฒนาวิชาชีพและประยุกต์องค์ความรู้ทางการ
ศึกษาปฐมวัยสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
	 Definitions,	 significances,	 principles,	 objectives	 of	
seminar;	 knowledge	 related	 to	 seminar	 in	 early	 childhood	 
education;	 circumstances	 and	 problem	 of	 early	 childhood	 
education;	 outstanding	 schools	 studies;	 seminar	 holding	 for	
discussion	 and	 analysis	 based	 on	 early	 childhood	 issues;	 
development	and	application	of	early	childhood	context	to	child	
development	centers

0561	309	 ภำษำอังกฤษส�ำหรับครูปฐมวัย		 2(1-2-3)

 English Language for Early Childhood Teachers 

	 ความหมาย	ความส�าคัญของภาษาอังกฤษส�าหรับครูปฐมวัย	

แนวคดิและทฤษฎพีืน้ฐานการสอนภาษาองักฤษ	บทบาทครูปฐมวยัในการ

สอนภาษาอังกฤษ	การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวันส�าหรับห้องเรียน

ปฐมวัย	ฝึกปฏิบตักิารฟัง	พดู	อ่าน	และเขยีนเพือ่พฒันาทกัษะภาษาองักฤษ	

และพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพปฐมวัย

	 Definitions,	significances	of	English	for	early	childhood	

teachers;	 basic	 concepts	 and	 theories	 of	 teaching	English	 

language;	roles	of	teachers	in	teaching	English;	daily	English	in	

early	 classroom;	practicing	 listening,	 speaking,	 reading,	 and	

writing	 to	 improve	 English	 skills	 and	 proficiency	 in	 early	 

childhood	career	

0561	310	 กำรศึกษำปฐมวัยส�ำหรับผู้ปกครองและชุมชน		 2(1-2-3)

 Early Childhood Education for Parents 

 and Community

	 ความหมาย	ความส�าคัญ	แนวคิด	 และจุดมุ่งหมายของการ

ให้การศึกษาส�าหรับผู้ปกครอง	 เด็กปฐมวัย	 ธรรมชาติและการเรียนรู้ของ 

ผู้ปกครอง	 ปัญหาครอบครัวและชุมชนท่ีส่งผลกระทบกับเด็กปฐมวัย	 

การดูแลช่วยเหลือ	 การแก้ปัญหา	 และการให้ค�าปรึกษาผู้ปกครองในการ 

แก้ปัญหาเด็กปฐมวัย	 การออกแบบและการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้

ทางการศึกษาปฐมวัยส�าหรับผู้ปกครองและชุมชน	

	 Definitions;	significances,	concepts	and	objectives	of	

guidance	 for	 parents,	 styles	 and	 learning	natures	 of	 parents;	

family	and	communities’	context	affecting	child	development;	

models	of	child	rearing	and	supporting	child	developmental	of	

parents;	guidance	and	aids	for	parents;	parental	program	and	

learning	network	in	early	childhood	education	for	parents	and	

communities;	 design	 and	 practicing	 communicative	 early	 

childhood	education	knowledge	for	parents	and	communities

0561	311		 ศิลปะส�ำหรับครูปฐมวัย	 2(1-2-3)

 Arts for Early Childhood Teachers

	 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัหลกัการจดัองค์ประกอบศลิป์	ทฤษฎี

สี	เทคนิควิธีการวาดภาพทิวทัศน์และการ์ตูน	การฝึกปฏิบัติการทางศิลปะ

ในบทบาทครูปฐมวัย	การบูรณาการกิจกรรมศิลปะลงใน	6	กิจกรรมหลัก

ของเด็กปฐมวัย	การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านผลงานศิลปะ	การ

ออกแบบป้ายนเิทศส�าหรบัครปูฐมวัย	การฝึกปฏบิตักิารการบรูณาการความ

รู้ทางศิลปะในการจัดสภาพแวดล้อมส�าหรับเด็กปฐมวัย	

	 Basic	 knowledge	 of	 composition;	 color	 theory;	 

techniques	of	drawing	scenery	and	cartoon;	practices	of	conduct-

ing	art	activities	as	an	early	childhood	teacher;	 integration	of	 

art	 activities	 into	 six	main	 activities	 for	 preschool	 children;	

evaluation	of	child	development	through	art	works;	designing	

of	 bulletin	 boards	 for	 early	 childhood	 teachers;	 experimental	

activities;	 integration	 of	 art	 knowledge	 into	management	 of	

classroom	environment	for	young	children	

0561	312		 กำรเรียนรวมระดับปฐมวัย	 2(1-2-3)

 Inclusive Education in Early Childhood 

		 ความหมาย	ความส�าคัญ	แนวคดิและจดุมุง่หมายของการเรยีน

รวมระดับปฐมวัย	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษใน

ระดบัปฐมวยั	การเขยีนแผนการจดัประสบการณ์รายบคุคล	เทคนคิและวธิี

การจัดประสบการณ์	 การผลิตสื่อ	 ส�าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษใน

ห้องเรียนรวมระดับปฐมวัย	 การประเมินผลการจัดประสบการณ์	 การจัด

สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมส�าหรับห้องเรยีนรวมระดบัปฐมวัย	การดแูลช่วย

เหลือเด็กปฐมวัยกลุ่มเสี่ยงในระยะเริ่มต้น 
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		 Definitions,	significances,	principles	and	purposes	of	

inclusive	education	 in	 early	 childhood;	 foundations	 of	 young	

children	with	 special	 needs;	 designing	 an	 individualized	 

instructional	plan;	techniques/methods	for	learning	experience	

practices	 and	material	 development	 for	 young	 children	with	

special	needs	in	an	inclusive	preschool	classroom;	evaluation	of	

learning	experience	practices;	environmental	arrangement	for	

an	inclusive	preschool	classroom;	early	intervention	services	for	

at-risk	preschool	children	

0561	313	 งำนฝีมือส�ำหรับครู	 2(1-2-3)

 Crafts for Teachers

	 ความหมาย	ความส�าคญั	ประเภท	และประโยชน์ของงานฝีมอื	
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับงานผ้า	 ไหมพรม	 งานจักสาน	 งานดอกไม้สดและ
งานใบตอง	 วัสดุ	 อุปกรณ์ที่ใช้ในงานฝีมือประเภทต่าง	 ๆ	 วิธีการเบื้องต้น 
ในการเยบ็	การถกั	การปัก	การร้อย	การสาน	และการจัดดอกไม้	การประเมิน
งานฝีมือ	การฝึกปฏิบัติการในการออกแบบและการผลิตงานฝีมือประเภท
ต่าง	 ๆ	 และการฝึกปฏิบัติการน�างานฝีมือไปจัดการเรียนการสอนส�าหรับ 
ผู้เรียน
	 Definitions,	significances,	types,	and	advantages	of	
crafts,	basic	knowledge	of	fabrics,	knitting	wool,	woven	products,	
floristry	 and	banana	 leaves,	materials	 and	 tools	 for	 crafting;	
basic	methods	 of	 stitching;	 knitting;	 lacing;	 embroidering;	 
weaving	and	arranging	flower;	assessing	craftworks,	practicing	
designing	and	producing	craftworks;	practicing	providing	craft	
activities	for	students

0561	314		 นำฏศิลป์ไทยและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ำน	 2(1-2-3)

	 ส�ำหรับเด็ก

 Thai Classical Dance and Folk Arts 

 and Culture for Children

	 ความหมาย	 ความส�าคัญ	 ประวัติของนาฏศิลป์และศิลป
วัฒนธรรมพืน้บ้าน	ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัองค์ประกอบของนาฏศลิป์ศลิป
วัฒนธรรมพื้นบ้านแต่ละภาค	การสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย	การออกแบบ
การแสดงและการประดิษฐ์ท่าร�าส�าหรับผู้เรียนในแต่ละวัย	องค์ประกอบ
และการจัดกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน	การจัดการ
แสดงและงานเวที	 การฝึกปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์และศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้าน
	 Definitions,	 significances,	 history	 and	 concepts	 of	
Thai	classical	dance	and	folk	art	and	culture;	basic	knowledge	
and	elements	of	classical	dances;	regional	dances;	Thai	dances	
costume	 creations;	 dancing	 choreography	 ideas	 for	 young	 
children	 by	 age	 stages;	 factors	 and	 experimental	 activities;	
performance	management	and	stage	organizations;	practicing	

on	classical	dance	and	folk	art	and	culture	performance 

0561	315		 เกษตรกรรมส�ำหรับเด็ก		 2(1-2-3)

 Gardening for Children

	 ความหมาย	 ความส�าคัญ	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 ท่ีเก่ียวข้องกับ

เกษตรกรรมเบื้องต้นส�าหรับเด็ก	และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	พืชชนิด

ต่าง	ๆ	ที่เด็กควรรู้	 ประโยชน์ของพืชชนิดต่าง	ๆ	การเจริญเติบโตของพืช	

การปลูกพืชอย่างง่าย	 การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการเพาะปลูกพืชอย่าง

เหมาะสม	การสังเกตและการดูแลรักษาพืช	ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญ

เติบโตของพืช	 ความรู้พ้ืนฐานส�าหรับเด็กในการเก็บเกี่ยวผลผลิต	 การ

แปรรูปผลผลิต	การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์	และการจ�าหน่ายผลผลิต	การจัด

ประสบการณ์ทางการเกษตรเบือ้งต้นส�าหรบัเดก็	และสือ่การสอนทีส่่งเสรมิ

การเรียนรู้ทางการเกษตรส�าหรับเด็ก

	 Definitions;	 significances,	 concepts,	 theories	 of	 

gardening	 for	 children;	 Sufficiency	Economy;	 various	 kind	of	

plants;	benefits	of	plants;	plant	growth	and	development;	basic	

planting;	 selecting	 appropriate	materials	 for	 planting;	 plant	

observation	 and	 care;	 factors	 affecting	 plant	 growth	 and	 

development;	 basic	 knowledge	 of	 harvesting,	 processing	 

productivity,	selection	of	packages,	and	sale	of	products;	basic	

principles	of	providing	gardening	for	children;	materials	to	learn-

ing	of	gardening	for	children.

0561	316	 นิทำนและวรรณกรรมส�ำหรับเด็ก		 2(1-2-3)

 Tales and Literature for Children 

	 ความหมาย	 ความส�าคัญ	 และประโยชน์ของนิทานและ

วรรณกรรมส�าหรบัเดก็	ประเภทนทิานและวรรณกรรมส�าหรบัเดก็	ลกัษณะ

นิทานที่เหมาะสมส�าหรับเด็ก	 หลักการในการเลือกนิทาน	 เทคนิคการเล่า

นทิาน	หลักการออกแบบและการผลตินทิานรปูแบบต่าง	ๆ 	และการประเมนิ

นิทานท่ีเหมาะสมส�าหรับเด็ก	 การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยใช้

วรรณกรรมเป็นฐาน	บทบาทของครแูละผูป้กครองในการส่งเสรมิการเรยีน

รู้นิทานและวรรณกรรมส�าหรับเด็ก

	 Definitions,	significances,	advantages	of	stories	and	

literature	for	children;	types	of	stories	and	literature	for	children;	

characteristic	of	stories	and	literature	for	children;	guidelines	for	

story	selection;	techniques	of	storytelling	for	children;	principles	

of	designing	and	producing	stories;	assessing	appropriate	stories	

for	children,	providing	integrated	experiences	using	literature	

based	approach	for	children;	roles	of	teachers	and	parents	on	

supporting	stories	and	literature	for	children.
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0561	317		 สุนทรียะทำงดนตรีส�ำหรับครู	 2(1-2-3)

 Music Appreciation for Teachers 

	 ความหมาย	ความส�าคัญ	จุดมุ่งหมายของดนตรี	ความรู้เบื้อง

ต้นเกีย่วกบัดนตร	ีประเภทของเคร่ืองดนตรี	การแต่งเพลงเพือ่ส่งเสริมการ

เรียนรู้ส�าหรับผูเ้รียน	การผลติและเผยแพร่ผลงานทางด้านเพลงและดนตร	ี

แนวทางการเล่นดนตรีแบบต่าง	ๆ	บทบาทครูเพื่อสร้าง/ส่งเสริมทัศนคต ิ

เชิงบวกทางดนตรี	และการฝึกปฏิบัติการทางดนตรี

	 Definitions,	 significances,	 purposes	 of	 music,	 

fundamentals	of	music,	types	of	musical	instruments,	composing	

songs	to	enhance	students	learning,	producing	and	publishing	

pieces	 of	 songs	 and	music,	 guidelines	 to	 play	 musical	 

instruments	 differently;	 roles	 of	 teachers	 to	 build/promote	 

positive	attitudes	toward	music;	and	practicing	playing	music

0561	318	 ละครสร้ำงสรรค์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย		 2(1-2-3)

 Creative Drama for Young Children 

	 ความหมาย	ความส�าคญัของละครสร้างสรรค์	แนวคดิและจุด

มุง่หมายของละครสร้างสรรค์ส�าหรบัเดก็ปฐมวยั	ประเภทและองค์ประกอบ

ของละครสร้างสรรค์	 ขั้นตอนและเทคนิคการจัดละครสร้างสรรค์ส�าหรับ

เด็กปฐมวัย	การสร้างฉากและวัสดุประกอบการแสดงละคร	การออกแบบ

และจัดกิจกรรมละครสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	การ

ฝึกปฏิบัตกิารแสดงละครสร้างสรรค์	การประเมนิกจิกรรมละครสร้างสรรค์

ของเด็กปฐมวัย

	 Definitions,	significances,	concepts	and	purposes	of	

creative	drama	for	young	children;	types	and	elements	of	creative	

drama	 for	 young	 children;	 techniques	 of	 producing;	 setting	

materials	and	places	in	creative	drama;	designing	and	providing	

creative	drama	to	support	child	development;	practicing	creative	

drama	 presentation;	 assessment	 creative-drama	 activities	 

performed	by	young	children

	 3.	หมวดวิชำเลือกเสรี	 ไม่น้อยกว่ำ	6	หน่วยกิต

0510	201		 กำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	 3(3-0-6)

 Education for Sustainable Development

โครงสร้างการจัดการศึกษา	 บทบาทของการศึกษาเพื่อ 

การพัฒนาที่ย่ังยืน	 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจและ 

ส่ิงแวดล้อม	และบทบาทของสถานศกึษาในการจัดการกบัการเปลีย่นแปลง

ดังกล่าว	 การมีส่วนร่วมขององค์กรภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ในการจัดการศึกษา	 

การใช้ภมูปัิญญาท้องถ่ินเพือ่พฒันาการศกึษาไปสูส่งัคมแห่งการเรียนรูแ้ละ

การพัฒนาที่ยั่งยืน

Structure	 of	 educational	management;	 roles	 of	 

education	 for	 sustainable	 development;	 social,	 cultural,	 

economic	and	environmental	changes	and	roles	of	educational	

institutions	 in	 responding	 to	 the	 changes;	 cooperation	 of	 

organization	and	various	sectors	on	educational	management;	

applying	local	wisdom	for	educational	development	leading	to	

the	learning	society	and	sustainable	development

0510	302	 กำรบริหำรและกำรจัดกำรในสถำนศึกษำ	 3(3-0-6)

 School administration and Management

แนวคิด	 ทฤษฎี	 และหลักการบริหารจัดการทางการศึกษา	 

ภาวะผู ้น�า	 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ	 การบริหารจัดการในชั้นเรียน	 

การประกันคุณภาพการศึกษา	โครงงานและโครงการทางการศึกษา	ระบบ

สารสนเทศ	การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน

Concepts,	 theories,	 and	principles	 of	 educational	

management;	 leadership;	 human	 relation	 in	 organization;	 

classroom	management;	educational	quality	assurance;	projects	

and	 educational	 projects;	 information	 system;	 education	 for	

community	development

0520	201	 กำรแนะแนวและกำรให้กำรปรึกษำในโรงเรียน	3(3-0-6)

 School Guidance and Counseling

ความหมาย	ปรชัญา	และหลกัการของการบรหิารการแนะแนว

การจัดการการแนะแนว	ทฤษฎีและเทคนิคการแนะแนว	การบริการการ

แนะแนวในโรงเรยีน	เทคนคิพืน้ฐานในการให้การปรกึษาและการฝึกปฏบิตัิ

การให้การปรึกษาส�าหรับการแก้ปัญหาวิกฤติ	บทบาทของบุคลากรของ

โรงเรียนในการแนะแนวและการให้การปรึกษาแก่ผู้ปกครองและชุมชน

Definitions,	philosophy	and	principles	 of	 guidance	

administration;	guidance	management;	guidance	theories	and	

techniques;	 guidance	 services	 in	 schools;	 simple	 techniques	

and	practice	of	counseling	for	crisis	problem	solution;	roles	of	

school	staff	in	guidance	and	parents	and	community	counseling	

services

0520	202	 ปัญหำพฤติกรรมเด็กวัยเรียนและแนวทำงแก้ไข	 3(3-0-6)

 Problems on Behavior Disorder of School Child 

 and Prevention

สาเหตุและลักษณะของเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม	รวมทั้ง

เด็กที่มีความแปรปรวนทางความคิดและอารมณ์	 การสังเกตการทดสอบ

ลักษณะต่าง	ๆ	ทางจิตวิทยา	การปรับพฤติกรรม	การป้องกัน	การส่งเสริม

และการแก้ไขพฤตกิรรมเดก็วยัเรยีนไม่ให้เบีย่งเบนไปจากบรรทดัฐานของ

สังคม

Causes	 and	 nature	 of	 behavior	 disorder	 child	 

including	cognitive	and	emotional	disruption	;	observation,	types	

of	 psychological	 testing;	 behavior	modification;	 prevention;	

helping	school-age	children	adjust	to	social	norm
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0540	302	 กำรวัดภำคปฏิบัติ	 3(3-0-6)

 Performance Measurement 

แนวคดิ	ทฤษฎกีารวดัภาคปฏบิตั	ิวธิกีารวิเคราะห์จุดมุง่หมาย

และลักษณะงานการพัฒนาเคร่ืองมือวัดทักษะการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ	 

การหาคุณภาพของเครื่องมือและแปลความหมายของการวัดเพ่ือพัฒนา 

การเรียนการสอน

Concept,	theories	of	performance	measurement;	task	

and	objective	analysis;	developing	performance-based	authentic	

assessment	instruments;	instrument	quality	analysis	and	data	

interpretation	for	teaching	and	learning	improvement

0550	301	 อนำมัยโรงเรียน	 3(3-0-6)

 School Hygiene

ความส�าคัญของสุขภาพ	การสาธารณสุข	การส่งเสริมสุขภาพ	

การบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะในโรงเรียน	 การสอน

สุขศึกษาและเพศศึกษา	 เน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านสุขภาพ	

ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ

นักเรียน

Importance	of	health;	public	health;	health	promotion;	

health	service	and	hygienic	environment	in	schools;	teaching	

of	 health	 education	 and	 sex	 education	 emphasize	 on	health	

behavior	 changing;	 relationship	 between	 school	 and	 

community;	promotion	of	students’	quality	of	life	

0550	302	 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน	 3(2-2-5)

 Learner Developing Activities

หลกัการและวธิกีารจดักจิกรรมพฒันาผู้เรยีนโดยเช่ือมโยงกบั

ปรัชญาน�าไปสู ่การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบพัฒนาการ 

ของมนุษย์	 เพื่อน�าไปปรับปรุง	 ปรับตัว	 ควบคุม	พัฒนา	 และแก้ปัญหา 

ของตนเอง	อนัเป็นผลน�าไปสูม่นษุย์ภาวะทีส่มบรูณ์	และอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นได้

อย่างมีความสุข	 และจะต้องเข้าฝึกอบรมวิชาผู้ก�ากับหรือผู้น�า	 ขั้นความรู้

เบื้องต้น	1	กิจกรรมจาก4	กิจกรรม	ให้เลือกฝึกอบรมตามความเหมาะสม

และความพร้อมของทุกฝ่ายดังนี้คือ	 ลูกเสือ	 เนตรนารี	 ยุวกาชาด	 และ 

ผู้บ�าเพ็ญประโยชน์

Principles	 and	methods	 of	 creating	 activities	 for	

learners	development	based	on	philosophy	focusing	on	analysis	

and	 synthesis	 the	 human	 development	 process	 in	 order	 to	 

improve,	adapt,	control,	develop,	and	solve	problems	which	bring	

to	 be	perfect	 humanity	 and	 live	 a	 happy	 life	 in	 the	 society;	 

training	in	a	course	of	the	basic	or	preliminary	level	of	leaders	

in	either	of	4	activities	namely:	boy	scout,	girl	guide,	junior	red	

cross	and	volunteer	activity

0550	303		 กิจกรรมทำงกำยส�ำหรับเด็กและเยำวชน		 3(2-2-5)

  Physical Activities for Children and Youth 

ความหมาย	 ความส�าคัญ	 หลักการ	 ประเภทของกิจกรรม 

ทางกาย	ประโยชน์	 การเลือกและวิธีการจัดกิจกรรมทางกายท่ีเหมาะสม 

กบัวยัในรปูแบบต่างๆ	ทัง้ในชวีติประจ�าวนั	และชวิีตยามว่างส�าหรบัเด็กและ

เยาวชน	 และการฝึกปฏิบัติ	 การออกแบบกิจกรรมทางกาย	 การทดสอบ

สมรรถภาพทางกายที่สอดคล้องเหมาะสมกับกิจกรรมและกลุ่มวัย

Concepts,	 significance,	 principle,	 type	 of	 physical	

activities,	benefit,	selecting	and	organizing	physical	activities	

that	suit	the	age	in	various	ways	in	both	daily	life	and	leisure	

life	 for	 children	and	youth,	 and	practice,	design	 the	physical	

activities,	 physical	 fitness	 test	 suitable	 for	 activities	 and	age	

Group

0560	102	 ภำษำและวัฒนธรรมส�ำหรับครู	 3(3-0-6)

 Language and Culture for Teachers

ความส�าคัญของภาษาและวัฒนธรรม	ความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาษาและวัฒนธรรม	 การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู ่ร่วมกัน 

อย่างสันติ	 การพัฒนาทักษะการฟัง	การดูการพูด	การอ่าน	และการเขียน

ภาษาไทยส�าหรับครูเพื่อสื่อความหมาย	การฟังและอ่านเนื้อหาวิชาเฉพาะ

สาขา	การอธบิายและการอภปิราย	การพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษเพ่ือพฒันา

วิชาชีพครูเน้นการใช้ทักษะการฟังและการพูดเพื่อการสื่อสาร	 การอ่าน

บทความและต�าราที่เกี่ยวข้องกับสาขา	การเขียนบันทึกและจดหมาย

Significance	 of	 language	and	 culture;	 relationship	

between	language	and	culture;	using	language	and	culture	for	

peaceful	 coexistence;	developing	of	Thai	 listening,	 viewing,	

speaking,	 reading	and	writing	skills;	 listening	and	 reading	of	

specific	content	areas;	explanation	and	discussion;	developing	

of	 English	 skills	 to	 enhance	 professional	 development	 

emphasizing	 on	 listening	 and	 speaking	 for	 communication,	

reading	articles	and	textbooks,	note	taking	and	writing	letters	

0560	103	 กำรศึกษำแบบเรียนรวม	 3(2-2-5)

 Inclusive Education

ปรัชญาแนวคิด	ความจ�าเป็นและค�าจ�ากัดความของการจัด 

การศึกษาพิเศษและการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษประเภทของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	 

การคดักรองนกัเรยีนเบือ้งต้น	บทบาทครใูนการจดัการศกึษาแบบเรียนรวม

การจัดการเรียนการสอนส�าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

Philosophy,	 approaches,	 needs	 and	 definitions	 of	

special	education	and	inclusive	education;	special	needs	child	

law;	types	of	children	with	special	needs;	screening	for	at-risk	

children;	roles	of	teachers	in	inclusive	education;	instructional	

design	for	children	with	special	needs
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0560	104		 ควำมรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีควำมบกพร่อง	 3(3-0-6)

	 ทำงกำรเรียนรู้

 Introduction to Learning Disabilities

โครงสร้างและหน้าที่ของสมอง	 สาเหตุของความบกพร่อง

ทางการเรยีนรู้ในเดก็	ความบกพร่องทีม่ผีลต่อการด�ารงชวีติและการศกึษา	

การคัดกรองนักเรียน	 การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและคณิตศาสตร์	

กลวธีิการสอนและการจดักจิกรรมเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรยีนรู้	บทบาท

ของครอบครัวและโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอน

Structure	and	function	of	brain;	causes	of	 learning	

disabilities	 in	children;	 impairments	effected	to	daily	 life	and	

education;	screening	for	at-risk	children;	promotion	of	language	

and	 arithmetic;	 teaching	 techniques	 and	 activities	 

implementation	for	learning	process	promotion;	roles	of	family	

and	school	in	teaching	and	learning	management
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หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต
สำขำวิชำคณิตศำสตร์

(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2562)

ชื่อหลักสูตร

	 ภาษาไทย		 	 :		 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	สาขาวิชาคณิตศาสตร์

	 ภาษาอังกฤษ		 	 :		 Bachelor	of	Education	Program	in	Mathematics

ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ		

	 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)		 :		 การศึกษาบัณฑิต	(คณิตศาสตร์)

	 	 (ชื่อย่อ)		 :		 กศ.บ.	(คณิตศาสตร์)

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 :		 Bachelor	of	Education	(Mathematics)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :		 B.Ed.	(Mathematics)

หลักสูตร

	 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	136	หน่วยกิต

โครงสร้ำงหลักสูตร

หมวดวิชำและกลุ่มวิชำ 									จ�ำนวนหน่วยกิต

1.	หมวดวิชำศึกษำทั่วไป	 ไม่น้อยกว่ำ	 30    หน่วยกิต

2.	หมวดวิชำเฉพำะ	 ไม่น้อยกว่ำ	 100   หน่วยกิต

		 2.1	วิชำชีพครู	 ไม่น้อยกว่ำ 38    หน่วยกิต

		 	 2.1.1	วิชาเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 26				 หน่วยกิต

		 	 2.1.2	การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 12    หน่วยกิต

		 2.2	วิชำเอก	 ไม่น้อยกว่ำ 62				 หน่วยกิต

		 	 2.2.1	วิชาเอก	(บังคับ) ไม่น้อยกว่า 42    หน่วยกิต

		 	 2.2.2	วิชาเอก	(เลือก)	 ไม่น้อยกว่า 20				 หน่วยกิต

3.	หมวดวิชำเลือกเสรี	 ไม่น้อยกว่ำ	 6 หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่ำ 	136 หน่วยกิต
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รำยวิชำในหลักสูตร
	 1.	หมวดวิชำศึกษำทั่วไป	 ไม่น้อยกว่ำ	 30		หน่วยกิต

	 	 1.1	กลุ่มวิชำต่ำงๆ		 ไม่น้อยกว่ำ		12		หน่วยกิต

	 	 1.2	กลุ่มวิชำที่ส่งเสริมคุณลักษณะ	 ไม่น้อยกว่ำ		18		หน่วยกิต

	 	 	 บุคคลและควำมเป็นครู

	 2.	หมวดวิชำเฉพำะ	 ไม่น้อยกว่ำ		100		หน่วยกติ

	 	 2.1	วิชำชีพครู		 ไม่น้อยกว่ำ		38		หน่วยกิต

	 	 	 2.1.1	วิชำชีพครูบังคับ		 	 	

	 0510	301	 การพัฒนาโรงเรียน		 3(2-2-5)

	 	 School	Improvement

	 0520	101	 จิตวิทยาส�าหรับครู	 3(2-2-5)

	 	 Psychology	for	Teachers

	 0530	101	 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ	 3(2-2-5)

	 	 และการสื่อสารทางการศึกษา

	 	 Information	Technology	Innovation	

	 	 and	Educational	Communication

	 0540	201	 การวัดและประเมินผลการศึกษา	 2(1-2-3)

	 	 Measurement	and	Evaluation	in	Education	

	 0540	301	 การวิจัยทางการศึกษา		 3(2-2-5)

	 	 Research	in	Education

	 0560	101	 ประสบการณ์วิชาชีพครู	1	 2(1-2-3)

	 	 Practicum	1

	 0560	201	 ประสบการณ์วิชาชีพครู	2	 2(1-2-3)

	 	 Practicum	2

	 0560	202	 การเรียนรู้และการสอน	 3(2-2-5)

	 	 Learning	and	Teaching	

	 0560	203	 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร	 3(2-2-5)

	 	 Curriculum	Design	and	Development

	 0560	301	 ประสบการณ์วิชาชีพครู	3	 2(1-2-3)

	 	 Practicum	3

	 0560	401	 ปฏิบัติการสอน	1	 6(0-16-0)

	 	 Internship	1

	 0560	402	 ปฏิบัติการสอน	2	 6(0-16-0)

	 	 Internship	2

	 	 2.2	วิชำเอก	 ไม่น้อยกว่ำ	 62	หน่วยกิต

	 	 	 2.2.1	วิชำเอกบังคับ	 	 42	หน่วยกิต

0201	113 แคลคูลัส	1

Calculus	1

3(3-0-6)

0201	114 แคลคูลัส	2

Calculus	2

3(3-0-6)

0201	121 พีชคณิตเชิงเส้น	1

Linear	Algebra	1

3(3-0-6)

0201	141 หลักการคณิตศาสตร์

Principles	of	Mathematics

3(3-0-6)

0201	215 แคลคูลัส	3

Calculus	3

3(3-0-6)

0542	204 วิธีการทางสถิติ	1

Statistical	Methods	1

3(2-2-5)

0542	101 จ�านวนและการด�าเนินการในคณิตศาสตร์

ระดับโรงเรียน

Numbers	and	Operations	in	School

Mathematics

3(3-0-6)

0542	102 พีชคณิตในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน

Algebra	in	School	Mathematics

3(3-0-6)

0542	201 หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์

ระดับประถมศึกษา	

Curriculum	and	Instruction	in	

Elementary	Mathematics

3(3-0-6)

0542	202 การวัดในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน

Measurement	in	School	Mathematics

3(3-0-6)

0542	203 ความน่าจะเป็นและสถิติในคณิตศาสตร์

ระดับโรงเรียน	

Probability	and	Statistics	in	School

Mathematics

3(3-0-6)

0542	301 หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษา

Curriculum	and	Instruction	in	

Secondary	Mathematics

3(3-0-6)

0542	302 การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ในคณิตศาสตร์

ระดับโรงเรียน

Mathematical	Literacy	in	School	

Mathematics

3(3-0-6)

0542	303 การวิจัยด้านการเรียนรู้คณิตศาสตร์	

Research	in	Mathematical	Learning

3(2-2-5)

	 	 	 2.2.2	วิชำเอกเลือก	 	 20	หน่วยกิต

0201	222 วิยุตคณิตศาสตร์

Discrete	Mathematics

3(3-0-6)
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0201	241 ทฤษฎีจ�านวน	

Number	Theory

3(3-0-6)

0542	353 วิธีการทางสถิติ	2

Statistical	Methods	2

3(2-2-5)

0201	321 พีชคณิตนามธรรม	1

Abstract	Algebra	1

3(3-0-6)

0201	323 ทฤษฎีกรุป

Group	Theory

3(3-0-6)

0542	351 คณิตสถิติศาสตร์	1

Mathematical	Statistics	1

3(3-0-6)

0542	352 คณิตสถิติศาสตร์	2

Mathematical	Statistics	2

3(3-0-6)

0542	304 เรขาคณิตในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน

Geometry	in	School	Mathematics

3(3-0-6)

0542	305 นวัตกรรมการเรียนรู้และโปรแกรมส�าเร็จรูป

ทางสถิติ	ส�าหรับคณิตศาสตร์ศึกษา

Learning	Innovation	and	statistical	of	

Programs	 Packages	 for	 Educational	

Mathematics

3(2-2-5)

0542	306 การวิเคราะห์ปัญหา	การแก้ปัญหา	และการ

พิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียน

Problem	Analysis,	Solving	and	Proofs

in	School	Mathematics

3(2-2-5)

0542	307 การเชื่อมโยงการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กับวิทยาศาสตร์

Learning	Connections	on	Mathematics	

and	Science

3(3-0-6)

0542	308 การสัมมนาและสร้างเสริมประสบการณ์

วิชาชีพครู

Seminar	and	Enhancing	Teacher	

Profession	Experience

2(2-0-4)

	 3.	หมวดวิชำเลือกเสรี		 	 ไม่น้อยกว่ำ	6	หน่วยกิต

	 	 	 	 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่มีการเปิดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคามทั้งภายในคณะฯ	 และภายนอกคณะฯ	 ได้ตามความสนใจ	 

อย่างน้อย	6	หน่วยกิต	ซ่ึงรายวิชาเลอืกเสรทีีเ่ปิดสอนโดยคณะศกึษาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	มีดังนี้

	 0510	201	 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 3(3-0-6)

	 	 Education	for	Sustainable	Development

	 0510	302	 การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา	 3(3-0-6)

	 	 School	administration	and	Management

	 0520	201	 การแนะแนวและการให้การปรึกษาในโรงเรียน	 3(3-0-6)

	 	 School	Guidance	and	Counseling

	 0520	202	 ปัญหาพฤติกรรมเด็กวัยเรียนและแนวทางแก้ไข	3(3-0-6)

	 	 Problems	on	Behavior	Disorder	of	School	

	 	 Child	and	Prevention

	 0540	302	 การวัดภาคปฏิบัติ	 3(3-0-6)

	 	 Performance	Measurement	

	 0550	301	 อนามัยโรงเรียน	 3(3-0-6)

	 	 School	Hygiene

	 0550	302	 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 3(2-2-5)	

	 	 Learner	Developing	Activities

	 0550	303		 กิจกรรมทางกายส�าหรับเด็กและเยาวชน		 3(2-2-5)

	 	 Physical	Activities	for	Children	and	Youth	

	 0560	102	 ภาษาและวัฒนธรรมส�าหรับครู	 3(3-0-6)

	 	 Language	and	Culture	for	Teachers

	 0560	103	 การศึกษาแบบเรียนรวม	 3(2-2-5)

	 	 Inclusive	Education

	 0560	104		 ความรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่อง	 3(3-0-6)

	 	 ทางการเรียนรู้	

	 	 Introduction	to	Learning	Disabilities

	 	 ท้ังนีต้้องเป็นไปตามข้อบังคบัของมหาวิทยาลยัและให้เป็น

ไปตามสภาวิชาชีพครูก�าหนด
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แผนกำรศึกษำ
หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต	สำขำวิชำคณิตศำสตร์

ปีที่	1	ภำคต้น

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

xxxx xxx วิชำศึกษำทั่วไป 8

0530	101 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา

Information	Technology	Innovation	and	Educational	Communication

3(2-2-5)

0201	113 แคลคูลัส	1

Calculus	1

3(3-0-6)

0201	141 หลักการคณิตศาสตร์

Principles	of	Mathematics

3(3-0-6)

0542	101 จ�านวนและการด�าเนินการในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน

Numbers	and	Operations	in	School	Mathematics

3(3-0-6)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 20

ปีที่	1	ภำคปลำย

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

xxxx xxx วิชำศึกษำทั่วไป 8

0560	101 ประสบการณ์วิชาชีพครู	1

Practicum	1

2(1-2-3)

0520	101 จิตวิทยาส�าหรับครู

Psychology	for	Teachers

3(2-2-5)

0201	114 แคลคูลัส	2

Calculus	2

3(3-0-6)

0201	121 พีชคณิตเชิงเส้น	1

Linear	Algebra	1

3(3-0-6)

0542	102 พีชคณิตในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน	 	

Algebra	in	School	Mathematics

3(3-0-6)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 22
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ปีที่	2	ภำคต้น

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

xxxx xxx วิชำศึกษำทั่วไป 10

0560	201 ประสบการณ์วิชาชีพครู	2

Practicum	2

2(1-2-3)

0560	202 การเรียนรู้และการสอน

Learning	and	Teaching

3(2-2-5)

0201	215 แคลคูลัส	3

Calculus	3

3(3-0-6)

0542	201 หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา	Curriculum	and	Instruction	

in	Elementary	Mathematics

3(3-0-6)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 21

ปีที่	2	ภำคปลำย

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

xxxx xxx วิชำศึกษำทั่วไป 4

0560	203 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร

Curriculum	Design	and	Development

3(2-2-5)

0540	201 การวัดและประเมินผลการศึกษา	

Measurement	and	Evaluation	in	Education	

2(1-2-3)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 3(3-0-6)

0542	204 วิธีการทางสถิติ	1

Statistical	Methods	1

3(2-2-5)

0542	202 การวัดในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน	 	 	

Measurement	in	School	Mathematics

3(3-0-6)

0542	203 ความน่าจะเป็นและสถิติในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน	

Probability	and	Statistics	in	School	Mathematics

3(3-0-6)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 21
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ปีที่	3	ภำคต้น

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 3(3-0-6)

0510	301 การพัฒนาโรงเรียน	

School	Improvement

3(2-2-5)

0540	301 การวิจัยทางการศึกษา	

Research	in	Education

3(2-2-5)

0542	301 หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

Curriculum	and	Instruction	in	Secondary	Mathematics

3(3-0-6)

0542	302 การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน	

Mathematical	Literacy	in	School	Mathematics

3(3-0-6)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 3(3-0-6)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 21

ปีที่	3	ภำคปลำย

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

0560	301 ประสบการณ์วิชาชีพครู	3

Practicum	3

2(1-2-3)

0542	303 การวิจัยด้านการเรียนรู้คณิตศาสตร์	

Research	in	Mathematical	Learning

3(2-2-5)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 3(3-0-6)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 3(3-0-6)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 2(2-0-4)

xxxx	xxx เลือกเสรี 6

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 19

ปีที่	4	ภำคต้น

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

0560	401 ปฏิบัติการสอน	1

Teaching	Practicum	1

6(0-16-0)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 6

ปีที่	4	ภำคปลำย

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

0560	402 ปฏิบัติการสอน	2

Teaching	Practicum	2

6(0-16-0)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 6
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ค�ำอธิบำยรำยวิชำ
	 1.	หมวดวิชำศึกษำทั่วไป	 ไม่น้อยกว่ำ	 30	หน่วยกิต

    เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 2.	หมวดวิชำเฉพำะด้ำน	 ไม่น้อยกว่ำ	 	100	หน่วยกิต

	 	 2.1	วิชำชีพครู	 ไม่น้อยกว่ำ	 	38	หน่วยกิต

	 	 	 2.1.1	วิชำชีพครูบังคับ

0510	301	 กำรพัฒนำโรงเรียน		 3(2-2-5)

 School Improvement

ศึกษาความรู้เก่ียวกับบทบาทของโรงเรียน	ครอบครัวและ

ชมุชนในฐานะผูมี้ส่วนร่วมในการ	พฒันาโรงเรยีน	การพฒันาความสมัพนัธ์

ระหว่างโรงเรียน	 ผู้ปกครองและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

เพื่อส่งเสริมและแก้ปัญหาการเรียนรู ้ของผู ้เรียน	 ประยุกต์ใช้ความรู ้ 

ที่เรียนมาโดยการร่วมมือกับผู้ปกครองในการสนับสนุนการเรียนรู้ของ 

ผู้เรียน	 แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	ตลอดจนศึกษา

บริบทของชุมชนเก่ียวกับการอยู ่ร ่วมกันบนฐานความแตกต่างของ

วัฒนธรรม	การส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ศึกษาความรู้เกี่ยว

กับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	ได้แก่	ความหมาย	องค์ประกอบ	และ

หลกัการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพี	ทกัษะทีจ่�าเป็นต่อการเป็นผู้น�า

การสร้างชุมชนวิชาชีพ	 กลยุทธ์การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้

ทางวิชาชีพ	 ฝึกปฏิบัติกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	 ศึกษา 

หลักการ	แนวคิด	การออกแบบและด�าเนนิการเกีย่วกบังานประกนัคณุภาพ

การศกึษาเพือ่พฒันาโรงเรยีน	มาตรฐานการศกึษาเพือ่การประกันคุณภาพ

ภายในและภายนอก	บทบาทของผู้บรหิารสถานศกึษาและครใูนการประกนั

คุณภาพการศึกษา	การจัดท�ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

Study	of	the	role	of	school,	 family,	and	community	

partnerships	 as	 a	 component	 of	 school	 improvement;	 

development	of	effective	and	sustainable	partnerships	among	

school	 staff,	 parents,	 and	 community	members;	 apply	 the	 

information	gained	from	this	class	by	working	with	parents	and	

care	 takers	 to	 support	 learners’	 learning,	 learners	 with	 

emotional	 and	 behavior	 problems	 as	well	 as	 investigate	 a	 

community	 context	 focusing	 on	 remaining	multi-cultural	 

society	 and	 developing	 local	wisdom;	 study	 of	 knowledge	 

associated	 to	 professional	 learning	 community:	 definition,	 

element,	and	principle	of	professional	learning	community;	skills	

required	for	leaders	of	professional	learning	community	creation;	

strategies	for	 implementing	professional	 learning	community;	

practice	on	professional	learning	community	activities;	study	of	

principles,	 concepts,	 designs	 and	 operation	 of	 educational	 

quality	 assurance;	 educational	 standards	 for	 internal	 and	 

external	 quality	 assurance;	 the	 role	 of	 administrator	 and	 

stakeholder	 in	 educational	 quality	 assurance;	writing	 school	

self-assessment	report

0520	101	 จิตวิทยำส�ำหรับครู	 3(2-2-5)

 Psychology for Teachers

ศึกษาแนวคิด	ทฤษฎีเกี่ยวกับพื้นฐานทางจิตวิทยา	จิตวิทยา

พัฒนาการ	 จิตวิทยาการศึกษา	 จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการให้ 

การปรกึษาในการวเิคราะห์และพฒันาผูเ้รยีนตามศกัยภาพ	การใช้จติวทิยา

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจส�าหรับผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้	 

การประยุกต์ใช้จิตวิทยาในการจัดการเรียนรู้	 และการจัดการชั้นเรียน	

ปฏิบัติการใช้หลักจิตวิทยาช่วยเหลือ	แก้ไขปัญหาพฤติกรรม	ส่งเสริมและ

พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน

Study	 of	 approaches	 and	 theories	 of	 psychology,	

developmental	psychology,	educational	psychology,	psychology	

of	learning	and	counseling	psychology	in	analyzing	potentials	

of	learners;	the	use	of	psychology	to	find	inspiration,	encourage	

motivation	and	reinforcement	that	promotes	learners’	curiosity;	

applying	psychology	in	 learning	and	classroom	management;	

practice	on	application	of	theories	of	psychology	to	help,	solve	

behavior	 problems,	 support	 and	 improve	 learning	 ability	 for	

learners	

0530 101	 นวัตกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 3(2-2-5)

	 และกำรสื่อสำรทำงกำรศึกษำ

 Information Technology Innovation and 

 Educational Communication

ศกึษาพัฒนาการ	ขอบข่าย	มโนทศัน์และทฤษฎทีางเทคโนโลยี

การศึกษา	 เทคโนโลยี	 สารสนเทศ	 และเทคโนโลยีดิจิทัลส�าหรับผู้สอน 

และบุคลากรทางการศึกษา	 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ข้ันพื้นฐาน 

เพื่อพัฒนาการเรียนรู ้และจัดการเรียนการสอน	 ประเภทและรูปแบบ

นวัตกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทางการศกึษา	การเลอืกใช้	

ออกแบบ	พัฒนา	ประเมิน	ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม

เทคโนโลยีและสารสนเทศ	 การแสวงหาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่าย 

การเรียนรู ้ ท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู ้เรียนและส่งเสริม 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต	 การพัฒนาการรู้ดิจิทัลเพื่อการส่งเสริมการศึกษา 

เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน	 การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้าง

นวัตกรรมการเรียนรู้	ฝึกปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

Study	of	development,	scopes,	concepts	and	theories	

in	educational	technology;	information	technology	and	digital	

technology	 for	 teachers	 and	 educational	 professional	 

practitioners;	 application	 of	 basic	 computer	 knowledge	 to	 

enhance	teaching	and	learning;	types	of	instructional	media	and	

educational	 technology	 innovation;	 selection,	 design,	 

development,	implementation,	evaluation	and	improvement	of	
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instructional	media	 and	 educational	 information	 technology	

innovation;	analysis	of	problems	employing	innovation;	exploring	

various	 resources	and	 learning	networks	 to	develop	 learner’s	

competency	 and	promote	 life-long	 learning;	 development	 of	

digital	 literacy	 that	 promote	 education	 for	 sustainable	 

development;	integration	of	digital	technology	to	create	learning	

innovation;	practice	on	developing	learning	innovation

0540	201	 กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ		 2(1-2-3)

 Measurement and Evaluation in Education

ศึกษาหลักการ	 ทฤษฎี	 เทคนิคและประเภทการวัดและ 

ประเมินผลการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย	 การสร้างและการใช้เคร่ืองมือวัดผล

และประเมินผลการเรียนรู้	 การแปลความหมายของคะแนนและการให้

ระดับคะแนน	 การประยุกต์ใช ้ผลการวัดและประเมินการเรียนรู ้ 

เพือ่พฒันาการสอนและพฒันาผูเ้รยีน	ฝึกปฏบิตักิารสร้างเครือ่งมอืวดัและ

ประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน	

Study	of	principles,	theories,	techniques	and	types	

of	 learning	measurement	 and	 evaluation;	 construction	 and	 

utilization	 of	measurement	 and	 evaluation	 tools;	 scoring	 

interpreting	and	grading;	 application	 of	 assessment	data	 for	

developing	instruction	and	students	performance;	practice	on	

creating	measurement	 and	 evaluation	 tools	 for	 developing	 

learners

0540 301	 กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ		 3(2-2-5)

 Research in Education

ศึกษาทฤษฎี	 แนวคิด	หลักการวิจัยทางการศึกษาส�าหรับคร	ู

ประเภทการวิจัย	ระเบียบวิธีวิจัย	การวิจัยในชั้นเรียน	การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู ้เรียน	 การวางแผนและการออกแบบการวิจัย	 

การเสนอโครงการเพื่อท�าวิจัย	การพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย	การเก็บรวบรวม

ข้อมูล	สถิติเพื่อการวิจัย	การวิเคราะห์	 ข้อมูล	การอภิปรายผล	การเขียน

รายงานและน�าเสนอผลงานวจัิย	ฝึกปฏบิตักิารวเิคราะห์ผูเ้รยีนเพือ่ก�าหนด

สภาพปัญหาการเรียนรู ้ 	 ออกแบบและด�าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนา 

การเรียนรู้และยกระดับการเรียนการสอน

Study	 of	 theories,	 concepts	 and	 principles	 of	 

educational	 research;	 types	of	educational	 research,	methods	

and	methodology	of	research;	classroom	action	research;	research	

and	 innovation	 for	 learning	 development;	 research	 design;	

proposal	 development;	 research	 instrument	 development	 

process;	data	collection;	statistics	for	research;	data	analysis	and	

discussion;	writing	the	research	report	and	presentation;	practice	

on	learner	analysis	and	utilize	the	results	from	analysis	to	conduct	

research	for	enhancing	learning	and	teaching

0560 101	 ประสบกำรณ์วิชำชีพครู	1	 2(1-2-3)

 Practicum 1

ศึกษาแนวคิด	ทฤษฎี	 องค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู	 งานครู

และบทบาทหน้าท่ีในสถานศึกษา	 การพัฒนาค่านิยม	 และคุณลักษณะ 

ความเป็นครู	 จรรยาบรรณวิชาชีพครู	 คุณธรรมจริยธรรมส�าหรับคร	ู

อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู	 การประพฤติตนเป็นแบบอย่าง 

ที่ดี 	 การใช ้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส�าหรับคร	ู 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเน้นการปฏิบัติงานในสถานศึกษาโดยศึกษา

สังเกตนักเรียน	ครู	ผู้บริหาร	บุคลากร	สื่อการสอน	การจัดสภาพแวดล้อม

และอาคารสถานที่ในโรงเรียน	 วิเคราะห์สภาพการณ์จริงจากการศึกษา	

สงัเกตเช่ือมโยงกับแนวคดิทฤษฎ	ีเขียนสรุปและรายงานผลการปฏบัิติงาน

Study	 of	 approaches	 and	 theories	 of	 teaching	 

profession;	 teacher’s	 job	 description;	 professional	 value	 and	

attribute	development;	teachers’	code	of	ethics	and	standards	

of	conduct;	ethics	and	virtue	for	teachers;	teacher	ideology	and	

spirituality;	ways	to	become	a	role	model;	Thai	and	English	for	

communication	and	for	teacher’s	job;	field	experiences	focusing	

on	observing	students,	teachers,	administrators,	staff,	materials,	

learning	environment	and	buildings	then	analyze	the	information	

based	on	approaches	and	theories	of	teaching	profession	and	

write	a	report	on	the	practice

0560 201	 ประสบกำรณ์วิชำชีพครู	2	 2(1-2-3)

	 Practicum	2

 เงื่อนไขของรำยวิชำ		:		รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน

	 	 	 0560	101	ประสบกำรณ์วิชำชีพครู	1

	 Prerequisite		 :		0560	101	Practicum	1

ศึกษาหลักการ	 เทคนิคการบริหารจัดการช้ันเรียนและ 

สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้	 การวิเคราะห์ระบบการจัดการช้ันเรียนและ 

สิ่งแวดล้อม	 การออกแบบและจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 

โดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน	 การประเมินและน�าผลไปใช้ในการ

ปรับปรุงระบบการจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู ้	 

ฝึกการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารและปฏิบัตงานครู	 

ฝึกประสบการณ์วชิาชพีครโูดยปฏบิตังิานเป็นผูช่้วยคร	ูมหีน้าทีศ่กึษาและ/

หรือวิเคราะห์ผู้เรียนรายกรณี	ดูแล	 ช่วยเหลือ	 แก้ไข	 และพัฒนาผู้เรียน 

เป็นรายบุคคลและรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน	สังเกตเทคนิคการบริหาร

จัดการชั้นเรียน	 รวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินและเสนอแนะการปรับปรุง

ระบบการจดัการชัน้เรยีนและสภาพแวดล้อมเพือ่การเรยีนรู	้สะท้อนผลและ

เขียนบันทึกรายงานการปฏิบัติงานโดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีและข้อมูล 

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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Study	 of	 principles,	 techniques	 of	 classroom	 

management	and	learning	environment;	analysis	of	classroom	

and	 environment	management	 systems;	 designing	 learning	

environment	to	learning	and	well-being	of	learners;	evaluation	

and	the	use	of	the	results	of	evaluation	to	improve	classroom	

management	and	learning	environment	system;	practice	Thai	

and	 English	 in	 communication	 and	 in	 teacher’s	 jobs;	 field	 

experiences	 (working	as	a	 teaching	assistant)	 responsible	 for	

doing	a	case	study,	providing	one	on	one	support	for	students	

struggling	with	 learning,	 helping	 teacher	 on	 duties	 and	 

responsibilities,	observing	classroom	management	techniques	

and	collect	data	to	evaluate	classroom	management	and	learning	

environment	 as	well	 as	 providing	 suggestions	 for	 further	 

improvement;	capture	lessons	learned;	reflect	and	write	a	report	

on	the	practice	related	to	theories	and	data	from	learning	and	

sharing

0560	202	 กำรเรียนรู้และกำรสอน	 3(2-2-5)

 Learning and Teaching 

ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบและหน้าที่การท�างานของสมอง	

สมองกับการเรียนรู้	 ทฤษฎี	 แนวคิด	 รูปแบบการเรียนรู ้และการสอน	 

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีรูปแบบการสอน	 วิธีสอนและเทคนิคการสอน	 

การบูรณาการทักษะการคิดในชั้นเรียน	การออกแบบกิจกรรมการจัดการ

เรียนรู้และการจัดท�าแผนการเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการที่สอดคล้องกับ

ทกัษะผูเ้รียนในศตวรรษที	่21	และมาตรฐานหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ตามบริบทที่แตกต่างเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็น

นวัตกร	 ปฏิบัติการสอนตามแผนการเรียนรู ้ในชั้นเรียน	 และพัฒนา

นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้

Study	 of	 brain	 anatomy	 and	 functions,	 brain	 and	

learning;	theories,	approaches,	models	of	learning	and	teaching	

and	 their	 applications;	methods	 and	 techniques	 of	 teaching;	

incorporating	 thinking	 skills	 in	 the	 classroom;	 designing	 

activities	and	developing	appropriate	lesson	plans	aligned	with	

the	21st	century	skills	and	basic	curriculum	based	on	different	

context	 to	 develop	meta-cognition	 and	 innovativeness	 of	 

learners;	practice	on	implementing	the	developed	lesson	plans	

as	well	as	developing	learning	innovation	to	solve	problems	and	

to	improve	learning

0560 203	 กำรออกแบบและพัฒนำหลักสูตร	 3(2-2-5)

 Curriculum Design and Development

ศึ ก ษ า ป รั ชญ า ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ท ฤษฎี ที่ เ กี่ ย ว ข ้ อ ง	 

การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก	 สังคมและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง	 แผนพัฒนาการศึกษา	 กฎหมายการศึกษา	 ทฤษฎีหลักสูตร	 

องค์ประกอบ	 รูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร	 การวิเคราะห์

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	 

การบรูณาการปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในหลกัสตูรสถานศกึษา	ฝึกปฏบิตัิ

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

Study	of	philosophy	of	education	and	related	theories;	

globalizations,	 social	 movements	 and	 the	 concept	 of	 

sufficiency	 economy	 philosophy;	 national	 education	 plan;	 

educational	acts;	curriculum	theories;	elements	of	curriculum;	

models	and	processes	of	curriculum	development;	analysis	of	

basic	 education	 curriculum;	 developing	 school	 curriculum;	 

integrating	 sufficiency	 economy	 philosophy	 into	 school	 

curriculum;	practice	on	developing	school	curriculum

0560	301	 ประสบกำรณ์วิชำชีพครู	3	 2(1-2-3)

 Practicum 3

	 เงื่อนไขของรำยวิชำ	 :	รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน	

	 	 	 0560	201	ประสบกำรณ์วิชำชีพครู	2

	 Prerequisite		 :		0560	201	Practicum	2

ศึกษากฏหมายการศึกษา	 วินัย	 ระเบียบและแนวปฏิบัติงาน

ส�าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทาง	 การศึกษา	 หน้าที่พลเมืองและ 

การส่งเสริมความเป็นพลเมืองท่ีดี	หลักการส่งเสริมการเรียนรู้บนพื้นฐาน

ความเข้าใจและการสร้างการยอมรับในความแตกต่างท่ีหลากหลาย 

บนความเสมอภาคทางการศกึษา	การพฒันาปรบัปรงุตนเองให้มคีวามรอบรู้	

ทันสมัย	และทันต่อการเปลี่ยนแปลง	การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ

ให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู ้ใฝ่เรียนและสร้างนวัตกรรม	 การจัดกิจกรรมและ 

สร้างบรรยากาศการเรยีนรูใ้ห้ผูเ้รยีนมคีวามสขุในการเรยีน	ฝึกการใช้ภาษา

ไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารและปฏิบัติงานครู	 ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูในสถานศึกษาโดยช่วยปฏิบัติงานสอนในช้ันเรียนและงาน 

ในหน้าที่ครู	 สะท้อนความคิด	 ถอดบทเรียน	 บันทึกและเขียนรายงาน 

การปฏิบัติงานโดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีและข้อมูลจากการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้	ร่วมสัมมนาฝึกงานในสถานศึกษา

Study	of	education	laws,	rules	and	duties	for	teachers	

and	educational	staffs;	citizenship	and	promotion	of	citizenship;	

the	 principles	 of	 valuing	 and	 promoting	 individual	 learner	 

differences	and	promoting	awareness	of	diversity	and	education	

equality;	 improving	 teaching	 profession	 and	 personal	 and	 

professional	characteristics	of	effective	teaching,	maintaining	

and	 updating	 teaching	 profession;	motivating	 and	 raising	 
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aspirations	of	 learners	 to	 foster	 curiosity	 and	 innovativeness;	

creating	 activities	 and	 environment	which	 promote	 joyful	 

leaning;	 practice	Thai	 and	English	 in	 communication	 and	 in	

teacher’s	jobs;	field	experiences	including	student	teaching	as	

well	as	assisting	teacher	on	duties	and	responsibilities;	reflect,	

capture	lessons	learned;	record	and	write	a	report	on	the	practice	

related	 to	 theories	 and	 data	 from	 learning	 and	 sharing	 and	

participating	seminar	on	the	field	experiences	

0560	401	 ปฏิบัติกำรสอน	1	 6(0-16-0)

 Internship 1

ปฏิบัติการสอนและปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษาตาม 

สาขาวิชาเอกภายใต้การนิเทศ	 โดยแสดงถึงความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน 

ด้วยจติวญิญาณความป็นคร	ูมคีณุธรรมจรยิธรรมและมีความเป็นพลเมอืง

ทีเ่ข้มแขง็	ใช้หลกัจติวทิยาในการวเิคราะห์และพฒันาผูเ้รียนตามศักยภาพ	

บรูณาการความรู	้เนือ้หาวชิา	หลกัสตูร	ศาสตร์การสอนในการวางแผนและ

จดัประสบการณ์การเรยีนรู้ให้ผู้เรียนมีปัญญารู้คดิและมคีวามเป็นนวตักร	

จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู ้

อย่างมีความสุข	 บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก	 เลือกใช้	 ผลิตสื่อและ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิทิลัให้เกดิประโยชน์	วดัและประเมนิผล	ตลอดจน

รายงานผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ	ปฏิบัติการวิจัยและสร้างนวัตกรรม

เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	 ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

และปฏิบัติงานครู	 ร่วมมือกับผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแล	 

ช่วยเหลือ	 แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	 

น�าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างภูมิคุ ้มกันให้ผู ้ เรียน	 

ปฏบิตังิานร่วมกบัผูอ้ืน่อย่างสร้างสรรค์	เขยีนบนัทึกรายงานการปฏบิติังาน

โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎี	 ถอดบทเรียน	 และเขียนรายงาน	 ร่วมสัมมนา 

การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา

Teaching	 the	 content	 areas	 and	working	 as	 a	

teacher	under	supervision:	represent	strongly	willing	to	develop	

learners	with	 teacher	 spiritual,	moral,	 ethics	 and	citizenship;	

applying	 psychology	 in	 analyzing	 potentials	 of	 learners;	 

integrating	 content,	 curriculum,	pedagogy	 on	designing	 and	

providing	 experiences	 to	 enhance	 learners	 intellectual	 and	 

innovation	 mindset,	 organizing	 activities	 and	 learning	 

environment	to	support	learning	with	happiness;	using	positive	

classroom	management	 strategies;	 selecting/developing	 

materials,	 learning	 innovation	 and	 creating	 positive	 digital	

technology	 in	 classroom	 activities;	 utilizing	 knowledge	 of	 

measurement,	 evaluation	 and	 report	 on	 student	 progress;	 

conducting	research	to	solve	problems	and	create	educational	

innovation	 to	 develop	 learner	 achievement;	 using	Thai	 and	

English	in	communication	and	in	teacher’s	jobs;	working	with	

parents	and	care	takers	to	support	learners’	learning,	and	to	help	

learners	with	 emotional	 and	 behavior	 problems;	 applying	 

sufficiency	 economy	 philosophy	 to	 promote	 self-immunity;	 

working	collaboratively	with	creativity;	reporting	the	practice	

related	 to	 theories;	 synthesizing	 lessons	 learned	 and	writing	

report;	participating	in	seminar	on	the	internship

0560	402	 ปฏิบัติกำรสอน	2	 6(0-16-0)

	 Internship	2

	 เงื่อนไขของรำยวิชำ		:		รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน	

	 	 	 0560	401	ปฏิบัติกำรสอน	1

	 Prerequisite		 :		0560	401	Internship	1

ปฏิบัติการสอนและปฏิบัติหน้าท่ีครูในสถานศึกษาตาม 

สาขาวิชาเอกภายใต้การนิเทศต่อเนื่องจากปฏิบัติการสอน	1	 โดยแสดงถึง

ความมุ ่งมั่นพัฒนาผู ้เรียนด้วยจิตวิญญาณความป็นครู	 มีคุณธรรม

จริยธรรมและมีความเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง	 ใช้หลักจิตวิทยาในการ

วิเคราะห์และพัฒนาผู ้เรียนตามศักยภาพ	 บูรณาการความรู ้เนื้อหา 

วิชา	 หลักสูตร	 ศาสตร์การสอนในการวางแผนและจัดประสบการณ์ 

การเรยีนรูใ้ห้ผูเ้รียนมปัีญญารูค้ดิและมคีวามเป็นนวัตกร	จดักจิกรรมและ

สร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสรมิการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสขุ	บรหิาร

จัดการชั้นเรียนเชิงบวก	เลือกใช้	ผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ให้เกิดประโยชน์	 วัดและประเมินผล	 ตลอดจนรายงานผลการเรียนรู้ 

อย่างเป็นระบบ	 ปฏิบัติการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

ผู้เรียน	 ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและปฏิบัติงานครู	 

ร่วมมอืกบัผูป้กครองและผูท้ีเ่กีย่วข้องในการดแูล	ช่วยเหลอื	แก้ปัญหาและ

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์	 น�าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาสร ้ างภูมิคุ ้มกันให ้ผู ้ เ รียน	 ปฏิบัติ งานร ่วมกับผู ้ อื่น 

อย่างสร้างสรรค์	เขยีนบนัทกึรายงานการปฏบิตังิานโดยเชือ่มโยงกบัทฤษฎี	

ถอดบทเรียนและเขียนรายงาน	 ร ่วมสัมมนาการปฏิบัติงานสอน 

ในสถานศึกษา

Teaching	 the	 content	 areas	 and	working	 as	 a	

teacher	 under	 supervision	 in	 continuation	 of	 internship	 1	 :	

represent	 strongly	willing	 to	 develop	 learners	with	 teacher	

spiritual,	moral,	ethics	and	citizenship;	applying	psychology	in	

analyzing	potentials	of	learners;	integrating	content,	curriculum,	

pedagogy	on	designing	and	providing	experiences	to	enhance	

learners	 intellectual	 and	 innovation	mindset,	 organizing	 

activities	 and	 learning	environment	 to	 support	 learning	with	

happiness;	using	positive	 classroom	management	 strategies;	

selecting/developing	materials,	learning	innovation	and	creating	

positive	 digital	 technology	 in	 classroom	 activities;	 utilizing	

knowledge	of	measurement,	evaluation	and	report	on	student	

progress;	 conducting	 research	 to	 solve	problems	 and	 create	
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educational	innovation	to	develop	learner	achievement;	using	

Thai	 and	English	 in	 communication	 and	 in	 teacher’s	 jobs;	 

working	with	 parents	 and	 care	 takers	 to	 support	 learners’	 

learning,	 and	 to	 help	 learners	with	 emotional	 and	 behavior	

problems;	applying	sufficiency	economy	philosophy	to	promote	

self-immunity;	working	collaboratively	with	creativity;	reporting	

the	practice	related	to	theories;	synthesizing	lessons	learned	and	

writing	report;	participating	in	seminar	on	the	internship

	 	 2.2	วิชำเอก	 	 	60	หน่วยกิต

	 	 	 2.2.1	วิชำเอกบังคับ		 	 57	หน่วยกิต

0201	113	 แคลคูลัส	1	 3(3-0-6)

 Calculus 1

	 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน	 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

ตัวแปรเดียวและการประยุกต์	ปริพันธ์และการประยุกต์

		 Limits	 and	 continuity	 of	 functions,	 derivatives	 of	

functions	of	one	variable

and	applications,	integrals	and	applications

0201	114	 แคลคูลัส	2	 3(3-0-6)

	 Calculus	2

	 เงื่อนไขของรำยวิชำ	:	0201	113	แคลคูลัส	1

	 Prerequisite	 :	0201	113	Calculus	1

	 ฟังก์ชนัหลายตวัแปร	ลมิติและความต่อเนือ่งของฟังก์ชนัหลาย

ตัวแปร	อนุพันธ์ย่อย	และการประยุกต์	อนุกรมอนันต์

	 Functions	of	several	variables,	limits	and	continuity	

of	 functions	 of	 several	 variables,	 partial	 derivatives	 and	 

applications,	infinite	series

0201	121	 พีชคณิตเชิงเส้น	1	 3(3-0-6)

 Linear Algebra 1

	 เงื่อนไขของรำยวิชำ	:	0562	102	หลักคณิตศำสตร์

	 Prerequisite	 :	0562	102	Principles	of	Mathematics

	 เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์	 ระบบสมการเชิงเส้นและการ

ด�าเนินการขั้นมูลฐาน	 ปริภูมิเวกเตอร์	 การแปลงเชิงเส้น	 ค่าเฉพาะและ 

เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ	และการประยุกต์

	 Matrices	 and	 determinants,	 systems	 of	 linear	 

equations	 and	 elementary	 operations,	 vector	 spaces,	 linear	

transformations,	eigenvalues	and	eigenvectors,	and	applications

0201	141	 หลักกำรคณิตศำสตร์	 3(3-0-6)

 Principles of Mathematics

	 ตรรกศาสตร์	 เซต	ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน	ทฤษฎีจ�านวน

เบื้องต้น	วิชานี้เน้นการให้เหตุผลและการพิสูจน์	

	 Logic,	 sets,	 relations	 and	 functions,	 real	 number	

systems,	this	course	emphasizes	arguments	and	proof

0201	215	 แคลคูลัส	3	 3(3-0-6)

 Calculus 3

	 เงื่อนไขของรำยวิชำ	:	0201	114	แคลคูลัส	2

	 Prerequisite	 :	0201	114	Calculus	2

	 ระบบพิกัดเชิงข้ัว	 ปริพันธ์หลายช้ัน	 สมการเชิงอนุพันธ  ์

เบื้องต้น

	 Polar	coordinate	system,	multiple	integrals,	elementary	 

differential	equations

0542	204	 วิธีกำรทำงสถิติ	1	 3(2-2-5)

 Statistical Methods 1

 แนวคดิพืน้ฐานของสถิติ	สถิติพรรณนา	วิธีเก็บรวบรวมข้อมลู	

ความน่าจะเป็น	การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อ

เนือ่ง	การแจกแจงทวินาม	การแจกแจงปัวซง	การแจกแจงปกต	ิการแจกแจง

ที	การแจกแจงไคก�าลังสอง	การแจกแจงเอฟ	การแจกแจงของฟังก์ชันที่ได้

จากตวัอย่างสุม่	การประมาณค่าและการทดสอบสมมตฐิานส�าหรบัค่าเฉลีย่	

สัดส่วน	 และความแปรปรวนของประชากร	 1	 กลุ่ม	 ความแตกต่างของ 

ค่าเฉลี่ย	สัดส่วนและอัตราส่วนความแปรปรวนของประชากร	2	กลุ่ม	และ

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ

	 Basic	concept	of	statistics,	descriptive	statistics,	data	

collection,	probability,	discrete	and	continuous	distribution	such	

as	binomial,	Poisson,	normal,	t,	Chi-square	and	F	distribution,	

sampling	distribution,	estimation	and	hypothesis	testing	for	a	

population	mean,	 a	 population	proportion	 and	 a	 population	

variance,	the	difference	between	two	population	means	and	the	

difference	between	two	population	proportions,	the	ratio	of	two	

population	 variance	 and	 data	 analysis	 by	 using	 statistical	 

package

0542	101	 จ�ำนวนและกำรด�ำเนินกำรในคณิตศำสตร์	 3(3-0-6)

	 ระดับโรงเรียน

 Numbers and Operations in School Mathematics

 เนือ้หา	กระบวนการเรยีนรูแ้ละวธิสีอนเกีย่วกบัสาระการเรยีน

รูเ้รือ่งจ�านวนและการด�าเนนิการ	ทีส่อดคล้องกบัหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้

ฐาน	เพื่อให้บรรลุมาตรฐานต่างๆ	ตามที่ก�าหนดไว้ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ช่วงชั้นที่	1	ถึงช่วงชั้นที่	4
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	 Contents,	 learning	 processes,	 and	methods	 of	 

teaching	of	number	and	operation	consistent	to	basic	education	

-	based	curriculum	between	basic	education	level	I	(Grade1-3)	

–	level	IV(Grade10	-12)

0542	102	 พีชคณิตในคณิตศำสตร์ระดับโรงเรียน	 3(3-0-6)

 Algebra in School Mathematics

	 เนือ้หา	กระบวนการเรยีนรูแ้ละวธิสีอนเกีย่วกบัสาระการเรยีน

รู้เร่ือง	 พีชคณิต	 ซ่ึงสาระดังกล่าว	 สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาข้ัน 

พืน้ฐาน	เพือ่ให้บรรลมุาตรฐานต่าง	ๆ 	ตามทีก่�าหนดไว้ในการศกึษาข้ันพืน้ฐาน

ช่วงชัน้ที	่1	ถึงช่วงชั้นที่	4

	 Contents,	 learning	 processes,	 and	methods	 of	 

teaching	 of	 algebra	 consistent	 to	 basic	 education	 –	 based	 

curriculum	between	basic	education	level	I	(Grade1-3)	–	level	IV	

(Grade10-12)

0542	201	 หลักสูตรและกำรสอนคณิตศำสตร์	 3(3-0-6)

	 ระดับประถมศึกษำ	

 Curriculum and Instruction in 

 Elementary Mathematics

	 ความหมายของหลกัสตูร	จดุมุง่หมายของหลักสตูร	ปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร	 การเปรียบเทียบหลักสูตรและการสอน

คณิตศาสตร์ของประเทศไทยกับต่างประเทศ	 หลักสูตรและการสอน

คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา	การสอนที่เน้นทักษะและกระบวนการใน

วิชาคณิตศาสตร์	 การเรียนแบบร่วมมือ	 การวัดและประเมินผลวิชา

คณิตศาสตร์

	 Meaning	 and	 objective	 of	 curriculum,	 factors	 

influencing	curriculum	development,	comparison	of	curriculum	

and	instruction	in	mathematics	between	in	Thailand	and	abroad,	

curriculum	and	teaching	elementary	mathematics,	instruction	

on	skills	and	processes	in	mathematics,	cooperative	learning,	

measurement	and	evaluation	in	mathematics

0542	202	 กำรวัดในคณิตศำสตร์ระดับโรงเรียน	 3(3-0-6)	

 Measurement in School Mathematics

 มาตรฐานการเรียนรู้	 เร่ืองการวัด	ความเป็นมาของการวัดใน

วิชาคณิตศาสตร์	ประเภทของการวัดในคณิตศาสตร์	การวัดความยาว	น�้า

หนัก	พื้นที่	และปริมาตร	การสอนการวัดในวิชาคณิตศาสตร์

	 Measurement 	 standards , 	 int roduct ion	 on	 

measurement	 in	 mathematics,	 types	 of	 measurements,	 

measurement	of	length,	weight,	area	and	volume,	teaching	of	

measurement	in	mathematics

0542	203	 ควำมน่ำจะเป็นและสถิติในคณิตศำสตร์	 3(3-0-6)

	 ระดับโรงเรียน

 Probability and Statistics in School Mathematics

	 เนือ้หา	กระบวนการเรยีนรูแ้ละวธิสีอนเกีย่วกบัสาระการเรยีน

รูเ้รือ่ง	ความน่าจะเป็นและสถติ	ิซึง่สาระดงักล่าวสอดคล้องกับหลกัสตูรการ

ศกึษาข้ันพืน้ฐาน	เพือ่ให้บรรลมุาตรฐานต่าง	ๆ 	ตามท่ีก�าหนดไว้ในการศกึษา

ขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่	1	ถึง	ช่วงชั้นที่	4

	 Contents,	 learning	 processes,	 and	methods	 of	 

teaching	 of	 probability	 and	 statistics	 consistent	 to	 basic	 

education	–	based	curriculum	between	basic	education	level	I	

(Grade1-3)	–	level	IV	(Grade10-12)

0542	301	 หลักสูตรและกำรสอนคณิตศำสตร์	 3(3-0-6)

	 ระดับมัธยมศึกษำ

 Curriculum and Instruction in 

 Secondary Mathematics

 หลกัสตูรและการสอนคณติศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษา	การสอน

ทีเ่น้นทกัษะและกระบวนการในวชิาคณติศาสตร์	และการเรยีนแบบร่วมมอื	

การวัดและประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์

	 Curriculum	and	 teaching	 secondary	mathematics.	

Instruction	 on	 skills	 and	 processes	 in	mathematics	 and	 

cooperative	 learning;	 measurement	 and	 evaluation	 in	 

mathematics

0542	302	 กำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ในคณิตศำสตร์	 3(3-0-6)

	 ระดับโรงเรียน

 Mathematical Literacy in School Mathematics

 แนวคิด	 ความหมายและความส�าคัญของการรู ้ เรื่อง

คณิตศาสตร์	 ในการน�าความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ที่เรียนรู ้ใน 

ชั้นเรียนมาใช้ประโยชน์	 เพ่ือแก้ปัญหาหรือท�าความเข้าใจสิ่งต่างๆ	ที่พบ 

ในบริบทชีวิตจริงในสถานการณ์ต่างๆ	ที่เกิดขึ้นภายนอกโรงเรียน	

	 The	meaning	 and	 importance	 of	mathematical	 

knowledge,	the	application	of	knowledge	and	skills	learned	in	

math	 class	 to	 take	 advantage,	 to	 solve	 the	 problem	 or	 to	 

understand	things,	in	the	context	of	real	life	situations	that	occur	

outside	the	school

0542	303	 กำรวิจัยด้ำนกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์	 3(2-2-5)

 Research in Mathematical Learning

	 ความหมาย	ความส�าคัญ	 แนวคิดที่เก่ียวข้องและแบบแผน 

การวิจยัด้านการเรยีนรูแ้ละการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	การฝึกออกแบบ

และวางแผนวิจยัทางคณติศาสตร์ทีม่ปีระสทิธิภาพ	รวมท้ังการประเมนิผล

การออกแบบและวางแผนการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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	 Meaning,	importance,	related	concepts	and	research	

patterns	of	learning	and	solving	mathematical	problems;	training	

in	 design	 and	 plan	 an	 effective	mathematical	 research;	 the	

evaluation	of	the	design	and	planning	of	the	research	involved

	 	 	 2.2.3	วิชำเอกเลือก	 	 ไม่น้อยกว่ำ	20	หน่วยกิต

0201	222	 วิยุตคณิตศำสตร์	 3(3-0-6)

 Discrete Mathematics

 ตรรกวิทยาเบื้องต้น	 ข้อพิสูจน์เชิงอุปนัย	 ระบบจ�านวนวิยุต	

เทคนคิการนบั	ฟังก์ชนัก่อก�าเนดิ	ความน่าจะเป็นแบบเชงิวยิตุ	ทฤษฎกีราฟ

มูลฐาน	 (ต้นไม้แบบแผ่ทั่ว	 วิถี	 วัฏจักร	 เมทริกซ์ประชิดและเมทริกซ ์

อุบัติการณ์)	ออโตมาตา	พีชคณิตบูลีน

	 Elementary	logic,	induction	proof,	discrete	number	

system,	 counting	 techniques,	 generating	 functions,	 discrete	

probability,	 fundamental	 graph	 theory	 (spanning	 tree,	 path,	

cycles,	 adjacency	matrix	and	 incident	matrix),	 automata	and	

Boolean	algebra

0201	241	 ทฤษฎีจ�ำนวน		 3(3-0-6)

 Number Theory

	 เงื่อนไขของรำยวิชำ	:	0201	141	หลักกำรคณิตศำสตร์

	 Prerequisite	 :	0201	141	Principles	of	Mathematics

	 สมบตัขิองจ�านวนเตม็	ขัน้ตอนวธิแีบบยคุลคิและการประยกุต์	

ทฤษฎีสมภาค	 เศษส่วนต่อเนื่อง	 จ�านวนเต็มเกาส์เชียน	สมการไดโอแฟน

ไทน์

	 Properties	 of	 integers,	 Euclidean	 algorithm	 and	 

applications,	 theory	 of	 congruences,	 continued	 fractions,	 

Gaussian	integers,	Diophantine	equations

0542	353	 วิธีกำรทำงสถิติ	2	 3(2-2-5)

	 Statistical	Methods	2

	 เงื่อนไขของรำยวิชำ	:	0542	204	วิธีกำรทำงสถิติ	1

	 Prerequisite	 :	0542	204	Statistical	Methods	1

 การวิ เคราะห ์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง	 

การทดสอบภาวะสารูปสนิทดีและการทดสอบความเป็นอิสระโดยการ

ทดสอบด้วยไคก�าลังสอง	 การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและ 

สหสัมพันธ์	สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ส�าหรับประชากร	1	และ	2	กลุ่ม	อนุกรม

เวลาเบื้องต้นเลขดัชนี	 และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป 

ทางสถิติ

	 One–way	and	two-way	analysis	of	variance,	Goodness	

of	 fit	 and	 independence	 test	 by	 chi–square,	 Simple	 linear	 

regression	and	correlation	analysis,	non–parametric	statistical	

method,	basic	of	time	series,	index	numbers	and	Data	analysis	

by	using	statistical	package

0201	321	 พีชคณิตนำมธรรม	1	 3(3-0-6)

 Abstract Algebra 1

	 เงื่อนไขของรำยวิชำ	:	0201	141	หลักคณิตศำสตร์	

	 Prerequisite	 :	0201	141	Principles	of	Mathematics

	 ความรู้เบื้องต้น	เกี่ยวกับกลุ่ม	ริง	อินทิกรัลโดเมน	และฟิลด์

	 Introduction	to	groups,	rings,	integral	domains	and	

fields

0201	323	 ทฤษฎีกรุป	 3(3-0-6)

 Group Theory

	 เงื่อนไขของรำยวิชำ	:	0201	321	พีชคณิตนำมธรรม	1	

	 Prerequisite	 :	0201	321	Abstract	1

 กรุป	สาทิสสัณฐาน	อาบีเลียนกรุป	ปริภูมิเวกเตอร์	การแปลง

เชิงเส้น	กรุปนิรพล	ตัวแทนกรุป	พชีคณิตกรุป	ผลบวกตรง	และผลคูณตรง

	 Groups,	homomorphism,	abelian	group,	vertor	space,	

linear	 transformation,	nilpotent	group,	 group	 representation,	

group	algebra,	direct	sums	and	direct	product

0542	351	 คณิตสถิติศำสตร์	1	 3(3-0-6)

 Mathematical Statistics 1

	 เงื่อนไขของรำยวิชำ	:	0542	204	วิธีกำรทำงสถิติ	1

	 Prerequisite	 :	0542	204 Statistical Methods 1

	 แนวความคิดพ้ืนฐานของความน่าจะเป ็น	 ตัวแปรสุ ่ม	 

การแจกแจงของตัวแปรสุ่ม	ฟังก์ชันความน่าจะเป็น	การแจกแจงร่วมและ 

การแจกแจงตามขอบ	ค่าคาดหวัง	ความแปรปรวน	 โมเมนต์และฟังก์ชัน 

ก่อก�าเนิดโมเมนต์ของตัวแปรสุ่ม	การแจกแจงแบบมีเงื่อนไข	การแจกแจง

ของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง	การแปลงของตัวแปรสุ่มชนิด

ไม่ต่อเนือ่งและต่อเนือ่ง	เทคนคิแบบฟังก์ชนัก่อก�าเนดิโมเมนต์	การแจกแจง

ของฟังก์ชันที่ได้จากตัวอย่างสุ่ม	การประมาณค่าและสถิติอันดับ

	 Basic	concept	of	probability,	random	variable,	random	

variable	distribution,	probability	 function,	 joint	 and	marginal	

distribution,	expected	value,	Variance,	Moments	and	moments	

generating	 function,	 conditional	 distribution,	 discrete	 and	 

continuous	random	variable,	transformation	of	random	variables,	

moment	generating	function	technique,	sampling	distribution,	

estimation	and	order	statistics
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0542	352	 คณิตสถิติศำสตร์	2	 3(3-0-6)

	 Mathematical	Statistics	2

	 เงื่อนไขของรำยวิชำ	:	0542	351	คณิตสถิติศำสตร์	1

	 Prerequisite	 :	0542	351	Mathematical	Statistics	1

	 การประมาณค่าแบบจุด	ความไม่เอนเอียง	ความคงเส้นคงวา	

ความพอเพียง	ตัวประมาณที่ไม่เอนเอียงและมีความแปรปรวนต�่าสุด	ตัว

ประมาณทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุ	ตวัประมาณทีม่ค่ีาเฉลีย่ความคลาดเคลือ่น

ก�าลังสองต�่าที่สุด	วิธีโมเมนต์	วิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุด	และวิธีการแบบเบย์	

การประมาณค่าแบบช่วง	 แนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ	

แบบทดสอบแบบเนย์แมน–เพียร์สันเลมมาที่มีก�าลังสูงสุด	แบบทดสอบที่

มีอ�านาจการทดสอบสูงสุดแบบเอกรูป	 แบบทดสอบอัตราส่วนภาวะ 

น่าจะเป็น	และแบบทดสอบอื่นๆ

	 Point	 estimations,	 unbiasness,	 consistency,	 

sufficiency,	minimum	 variance	 unbiased	 estimator,	most	 

efficiency	 estimator,	minimum	mean	 square	 error	 estimator,	

moment,	maximum	 likelihood	 and	Bayes’s	method,	 interval	

estimation,	concept	of	hypothesis	 testing,	Neyman	–	Pearson	

Lemma	and	 the	MP	 test,	 uniformly	most	 powerful	 test,	 the	

likelihood	ratio	test	and	others	test

0542	304	 เรขำคณิตในคณิตศำสตร์ระดับโรงเรียน	 3(3-0-6)

 Geometry in School Mathematics

 เนือ้หา	กระบวนการเรยีนรูแ้ละวธิสีอนเกีย่วกบัสาระการเรยีน

รู้เร่ืองเรขาคณิต	 ซ่ึงสาระดังกล่าวสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้น 

พ้ืนฐาน	 เพ่ือให้บรรลุมาตรฐานต่างๆ	 ตามที่ก�าหนดไว้ในการศึกษาขั้น 

พื้นฐานช่วงชั้นที่	1	ถึง	ช่วงชั้นที่	4

	 Contents,	 learning	 processes,	 and	methods	 of	 

teaching	 of	Geometry	 consistent	 to	 basic	 education-based	 

curriculum	between	basic	education	level	I	(Grade	1-	3)	–	level	

IV(Grade	10-12)

0542	305	 นวัตกรรมกำรเรียนรู้และโปรแกรมส�ำเร็จรูป	 3(2-2-5)

	 ทำงสถิติส�ำหรับคณิตศำสตร์ศึกษำ

 Learning Innovation and statistical 

 of Programs Packages for Educational Mathematics

 ความหมาย	ความส�าคญั	แนวคดิ	และแบบแผนด้านเทคโนโลยี	

และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ที่ส�าคัญและน่าสนใจ	

กระบวนการออกแบบ	การวางแผนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

การเรียนรู ้ที่ เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพนวัตกรรม 

การเรียนรู ้ทางคณิตศาสตร ์ 	 การใช ้ โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิ ติ 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 เช่น	GSP/	Geogebra	 /Math	Cad	/Math	Lab	 

Mathematica	/SCI	Lab/Latax	และอื่นๆ

	 Meaning	and	importance	of	technology	concepts	and	

patterns,	 important	 and	 interesting,	 innovation	 and	 learning	

mathematics,	 the	 design	 process,	 planning	 applications	 of 

technology	and	learning	innovation,	the	performance	evaluation	

of	mathematics	learning	innovative.	Using	statistical	packages	

for	data	analysis	such	as	GSP/	Geogebra	/Math	Cad	/Math	Lab	

Mathematica	/SCI	Lab/Latax,	etc

0542	306	 กำรวิเครำะห์ปัญหำ	กำรแก้ปัญหำ		 3(2-2-5)

	 และกำรพิสูจน์ทำงคณิตศำสตร์ในระดับโรงเรียน

 Problem Analysis, Solving and Proofs 

 in School Mathematics

	 วิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และเสนอสิ่งที่

นักเรียนได้เรียนรู ้	 ความหมาย	 ความส�าคัญ	 แนวคิดและแบบแผน

กระบวนการแก้ปัญหา	 และการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์	 การออกแบบ

กระบวนการแก้ปัญหาการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร	์ และการน�าไปประยุกต์

ใช้	 รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพการแก้ปัญหาและการพิสูจน์ทาง

คณิตศาสตร์

	 Study	and	analysis	of	learning	and	teaching	problem	

in	mathematics	and	their	impact	on	student	learning, meaning	

importance,	concepts	and	patterns	of	problem	solving	process,	

mathematical	proof,	the	design	process	to	solve	a	mathematical	

proof	 and	applications,	 the	 evaluation	 of	 the	 effectiveness	 of	

problem-solving	and	mathematical	proof

0542	307	 กำรเชื่อมโยงกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์	 3(3-0-6)

	 กับวิทยำศำสตร์

 Learning Connections on Mathematics and Science

 ธรรมชาติของการเรียนรู ้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	

ลกัษณะความส�าคญัและประโยชน์ของการเช่ือมโยงในศาสตร์และแนวคดิ

พื้นฐานระหว่างวิชา	การประยุกต์ใช้แนวคิดความสัมพันธ์เชื่อมโยงในการ

เรียนรู้และการแก้ปัญหา	การประเมินผลในส่วนที่เกี่ยวข้อง

	 The	nature	of	mathematics	and	science	learning;	the	

importance	and	benefits	of	a	 link	between	science	and	basic	

concepts	 of	 subjects,	 the	 application	 of	 concepts	 related	 to	

learning	 and	problem	 solving,	 the	 evaluation	 in	 the	 relevant	

section
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0542	308	 กำรสัมมนำและสร้ำงเสริมประสบกำรณ์	 2(2-0-4)

	 วิชำชีพครู

 Seminar and Enhancing Teacher Profession 

 Experience

 ความส�าคัญและรูปแบบการจัดการสัมมนา	การศึกษาและ

วิเคราะห์สถานการณ์	 ปัญหาและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

แล้วสรปุและน�าเสนอแนวทางในการป้องกนัหรือแก้ไขปัญหาการเรียนการ

สอน	 การศึกษาและวิเคราะห์งานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อน�าผลการวิจัยมา

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน	การจัดการสัมมนาเพื่อ

สร้างสรรค์กลยทุธ์และแนวทางการปฏบิตัเิพือ่พฒันาผูเ้รยีน	พฒันาวชิาชพี

ครูและการศึกษาของประเทศ

	 Significances	 and	models	 of	 seminars;	 study	 and	

analysis	 on	 situations,	 problems	 and	 topics	 regarding	 to	 

education	management	and	conclusion	as	well	as	suggesting	

preventions	and	solutions	involving	teaching	and	learning;	study	

and	analysis	of	 the	 researches	on	 teaching	and	 learning	and	

applying	 the	 results	 of	 the	 research	 to	 improve	 learning	 and	

teaching;	 conducting	 seminars	 for	 creating	 strategies	 and	 

finding	 the	ways	 to	develop	 learners,	 teacher	profession	 and	

national	education	of	the	country

	 3.	หมวดวิชำเลือกเสรี	 ไม่น้อยกว่ำ	6	หน่วยกิต

0510	201		 กำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	 3(3-0-6)

 Education for Sustainable Development

โครงสร้างการจัดการศึกษา	 บทบาทของการศึกษาเพื่อ 

การพัฒนาที่ยั่งยืน	 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจและ 

สิง่แวดล้อม	และบทบาทของสถานศกึษาในการจัดการกบัการเปลีย่นแปลง

ดังกล่าว	 การมีส่วนร่วมขององค์กรภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ในการจัดการศึกษา	 

การใช้ภมูปัิญญาท้องถ่ินเพือ่พฒันาการศกึษาไปสูส่งัคมแห่งการเรียนรูแ้ละ

การพัฒนาที่ยั่งยืน

Structure	 of	 educational	management;	 roles	 of	 

education	 for	 sustainable	 development;	 social,	 cultural,	 

economic	and	environmental	changes	and	roles	of	educational	

institutions	 in	 responding	 to	 the	 changes;	 cooperation	 of	 

organization	and	various	sectors	on	educational	management;	

applying	local	wisdom	for	educational	development	leading	to	

the	learning	society	and	sustainable	development

0510	302	 กำรบริหำรและกำรจัดกำรในสถำนศึกษำ	 3(3-0-6)

 School administration and Management

แนวคิด	 ทฤษฎี	 และหลักการบริหารจัดการทางการศึกษา	 

ภาวะผู ้น�า	 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ	 การบริหารจัดการในช้ันเรียน	 

การประกันคุณภาพการศึกษา	โครงงานและโครงการทางการศึกษา	ระบบ

สารสนเทศ	การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน

Concepts,	 theories,	 and	principles	 of	 educational	

management;	 leadership;	 human	 relation	 in	 organization;	 

classroom	management;	educational	quality	assurance;	projects	

and	 educational	 projects;	 information	 system;	 education	 for	

community	development

0520	201	 กำรแนะแนวและกำรให้กำรปรึกษำในโรงเรียน	3(3-0-6)

 School Guidance and Counseling

ความหมาย	ปรชัญา	และหลกัการของการบรหิารการแนะแนว

การจัดการการแนะแนว	ทฤษฎีและเทคนิคการแนะแนว	การบริการการ

แนะแนวในโรงเรยีน	เทคนคิพืน้ฐานในการให้การปรกึษาและการฝึกปฏบิตัิ

การให้การปรึกษาส�าหรับการแก้ปัญหาวิกฤติ	บทบาทของบุคลากรของ

โรงเรียนในการแนะแนวและการให้การปรึกษาแก่ผู้ปกครองและชุมชน

Definitions,	philosophy	and	principles	 of	 guidance	

administration;	guidance	management;	guidance	theories	and	

techniques;	 guidance	 services	 in	 schools;	 simple	 techniques	

and	practice	of	counseling	for	crisis	problem	solution;	roles	of	

school	staff	in	guidance	and	parents	and	community	counseling	

services

0520	202	 ปัญหำพฤติกรรมเด็กวัยเรียนและแนวทำงแก้ไข	 3(3-0-6)

 Problems on Behavior Disorder of School Child 

 and Prevention

สาเหตุและลักษณะของเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม	รวมทั้ง

เด็กที่มีความแปรปรวนทางความคิดและอารมณ์	 การสังเกตการทดสอบ

ลักษณะต่าง	ๆ	ทางจิตวิทยา	การปรับพฤติกรรม	การป้องกัน	การส่งเสริม

และการแก้ไขพฤตกิรรมเดก็วยัเรยีนไม่ให้เบีย่งเบนไปจากบรรทดัฐานของ

สังคม

Causes	 and	 nature	 of	 behavior	 disorder	 child	 

including	cognitive	and	emotional	disruption	;	observation,	types	

of	 psychological	 testing;	 behavior	modification;	 prevention;	

helping	school-age	children	adjust	to	social	norm

0540	302	 กำรวัดภำคปฏิบัติ	 3(3-0-6)

 Performance Measurement 

แนวคดิ	ทฤษฎกีารวดัภาคปฏบิตั	ิวธิกีารวิเคราะห์จดุมุง่หมาย

และลักษณะงานการพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะการเรียนรู ้ภาคปฏิบัติ	 

การหาคุณภาพของเคร่ืองมือและแปลความหมายของการวัดเพ่ือพัฒนา 

การเรียนการสอน

Concept,	theories	of	performance	measurement;	task	

and	objective	analysis;	developing	performance-based	authentic	

assessment	instruments;	instrument	quality	analysis	and	data	

interpretation	for	teaching	and	learning	improvement
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0550	301	 อนำมัยโรงเรียน	 3(3-0-6)

 School Hygiene

ความส�าคัญของสุขภาพ	การสาธารณสุข	การส่งเสริมสุขภาพ	
การบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะในโรงเรียน	 การสอน
สุขศึกษาและเพศศึกษา	 เน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านสุขภาพ	
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
นักเรียน

Importance	of	health;	public	health;	health	promotion;	
health	service	and	hygienic	environment	in	schools;	teaching	
of	 health	 education	 and	 sex	 education	 emphasize	 on	health	
behavior	 changing;	 relationship	 between	 school	 and	 
community;	promotion	of	students’	quality	of	life	

0550	302	 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน	 3(2-2-5)

 Learner Developing Activities

หลกัการและวธิกีารจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนโดยเช่ือมโยงกบั
ปรัชญาน�าไปสู ่การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบพัฒนาการ 
ของมนุษย์	 เพื่อน�าไปปรับปรุง	 ปรับตัว	 ควบคุม	พัฒนา	 และแก้ปัญหา 
ของตนเอง	อนัเป็นผลน�าไปสูม่นษุย์ภาวะทีส่มบรูณ์	และอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นได้
อย่างมีความสุข	 และจะต้องเข้าฝึกอบรมวิชาผู้ก�ากับหรือผู้น�า	 ขั้นความรู้
เบื้องต้น	1	กิจกรรมจาก4	กิจกรรม	ให้เลือกฝึกอบรมตามความเหมาะสม
และความพร้อมของทุกฝ่ายดังนี้คือ	 ลูกเสือ	 เนตรนารี	 ยุวกาชาด	 และ 
ผู้บ�าเพ็ญประโยชน์

Principles	 and	methods	 of	 creating	 activities	 for	
learners	development	based	on	philosophy	focusing	on	analysis	
and	 synthesis	 the	 human	 development	 process	 in	 order	 to	 
improve,	adapt,	control,	develop,	and	solve	problems	which	bring	
to	 be	perfect	 humanity	 and	 live	 a	 happy	 life	 in	 the	 society;	 
training	in	a	course	of	the	basic	or	preliminary	level	of	leaders	
in	either	of	4	activities	namely:	boy	scout,	girl	guide,	junior	red	
cross	and	volunteer	activity

0550	303		 กิจกรรมทำงกำยส�ำหรับเด็กและเยำวชน		 3(2-2-5)

  Physical Activities for Children and Youth 

ความหมาย	 ความส�าคัญ	 หลักการ	 ประเภทของกิจกรรม 
ทางกาย	ประโยชน์	 การเลือกและวิธีการจัดกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม 
กบัวยัในรปูแบบต่างๆ	ทัง้ในชวีติประจ�าวนั	และชวิีตยามว่างส�าหรบัเด็กและ
เยาวชน	 และการฝึกปฏิบัติ	 การออกแบบกิจกรรมทางกาย	 การทดสอบ
สมรรถภาพทางกายที่สอดคล้องเหมาะสมกับกิจกรรมและกลุ่มวัย

Concepts,	 significance,	 principle,	 type	 of	 physical	
activities,	benefit,	selecting	and	organizing	physical	activities	
that	suit	the	age	in	various	ways	in	both	daily	life	and	leisure	
life	 for	 children	and	youth,	 and	practice,	design	 the	physical	
activities,	 physical	 fitness	 test	 suitable	 for	 activities	 and	age	

Group

0560	102	 ภำษำและวัฒนธรรมส�ำหรับครู	 3(3-0-6)

 Language and Culture for Teachers

ความส�าคัญของภาษาและวัฒนธรรม	ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษาและวัฒนธรรม	 การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู ่ร่วมกัน 
อย่างสันติ	 การพัฒนาทักษะการฟัง	การดูการพูด	การอ่าน	และการเขียน
ภาษาไทยส�าหรับครูเพื่อสื่อความหมาย	การฟังและอ่านเนื้อหาวิชาเฉพาะ
สาขา	การอธบิายและการอภปิราย	การพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษเพ่ือพฒันา
วิชาชีพครูเน้นการใช้ทักษะการฟังและการพูดเพื่อการสื่อสาร	 การอ่าน
บทความและต�าราที่เกี่ยวข้องกับสาขา	การเขียนบันทึกและจดหมาย

Significance	 of	 language	and	 culture;	 relationship	
between	language	and	culture;	using	language	and	culture	for	
peaceful	 coexistence;	developing	of	Thai	 listening,	 viewing,	
speaking,	 reading	and	writing	skills;	 listening	and	 reading	of	
specific	content	areas;	explanation	and	discussion;	developing	
of	 English	 skills	 to	 enhance	 professional	 development	 
emphasizing	 on	 listening	 and	 speaking	 for	 communication,	
reading	articles	and	textbooks,	note	taking	and	writing	letters	

0560	103	 กำรศึกษำแบบเรียนรวม	 3(2-2-5)

 Inclusive Education

ปรัชญาแนวคิด	ความจ�าเป็นและค�าจ�ากัดความของการจัด 
การศึกษาพิเศษและการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษประเภทของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	 
การคดักรองนกัเรยีนเบือ้งต้น	บทบาทครใูนการจดัการศกึษาแบบเรียนรวม
การจัดการเรียนการสอนส�าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

Philosophy,	 approaches,	 needs	 and	 definitions	 of	
special	education	and	inclusive	education;	special	needs	child	
law;	types	of	children	with	special	needs;	screening	for	at-risk	
children;	roles	of	teachers	in	inclusive	education;	instructional	
design	for	children	with	special	needs

0560	104		 ควำมรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีควำมบกพร่อง	 3(3-0-6)

	 ทำงกำรเรียนรู้

 Introduction to Learning Disabilities

โครงสร้างและหน้าท่ีของสมอง	 สาเหตุของความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ในเดก็	ความบกพร่องท่ีมผีลต่อการด�ารงชีวิตและการศกึษา	
การคัดกรองนักเรียน	 การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและคณิตศาสตร์	
กลวธีิการสอนและการจดักจิกรรมเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรยีนรู	้บทบาท
ของครอบครัวและโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอน

Structure	and	function	of	brain;	causes	of	 learning	
disabilities	 in	children;	 impairments	effected	to	daily	 life	and	
education;	screening	for	at-risk	children;	promotion	of	language	
and	 arithmetic;	 teaching	 techniques	 and	 activities	 
implementation	for	learning	process	promotion;	roles	of	family	
and	school	in	teaching	and	learning	management
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ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย		 	 :		 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาไทย

	 ภาษาอังกฤษ		 	 :		 Bachelor	of	Education	Program	in	Thai	Language

ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ
	 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)	 :		 การศึกษาบัณฑิต	(ภาษาไทย)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :		 กศ.บ.	(ภาษาไทย)

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 :		 Bachelor	of	Education	(Thai	Language)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :		 B.Ed.	(Thai	Language)

หลักสูตร
จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	137	หน่วยกิต

โครงสร้ำงหลักสูตร

หมวดวิชำและกลุ่มวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

1.	หมวดวิชำศึกษำทั่วไป	 ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต

2.	หมวดวิชำเฉพำะด้ำน	 ไม่น้อยกว่ำ	 101 หน่วยกิต

		 2.1	วิชำชีพครู	 ไม่น้อยกว่ำ	 38 หน่วยกิต

		 	 2.1.1	วิชาเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	 26 หน่วยกิต

		 	 2.1.2	การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	 12 หน่วยกิต

		 2.2	วิชำเอก	 ไม่น้อยกว่ำ	 63 หน่วยกิต

		 	 2.2.1	วิชาเอกบังคับ	 42 หน่วยกิต

		 	 2.2.2	วิชาเอกเลือก	 21 หน่วยกิต

3.	หมวดวิชำเลือกเสรี	 ไม่น้อยกว่ำ	 6 หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่ำ 137 หน่วยกิต

หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต
สำขำวิชำภำษำไทย

(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2562)
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รำยวิชำในหลักสูตร
	 1.	หมวดวิชำศึกษำทั่วไป	 ไม่น้อยกว่ำ	30	หน่วยกติ

	 2.	หมวดวิชำเฉพำะ	 ไม่น้อยกว่ำ	101	หน่วยกิต

	 	 2.1	วิชำชีพครู		 	 ไม่น้อยกว่ำ	38	หน่วยกิต

	 	 	 2.1.1	วิชำชีพครูบังคับ		 	 	

	 0510	301	 การพัฒนาโรงเรียน		 3(2-2-5)

	 	 School	Improvement

	 0520	101	 จิตวิทยาส�าหรับครู	 3(2-2-5)

	 	 Psychology	for	Teachers

	 0530	101	 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ	 3(2-2-5)

	 	 และการสื่อสารทางการศึกษา

	 	 Information	Technology	Innovation	

	 	 and	Educational	Communication

	 0540	201	 การวัดและประเมินผลการศึกษา	 2(1-2-3)

	 	 Measurement	and	Evaluation	in	Education	

	 0540	301	 การวิจัยทางการศึกษา		 3(2-2-5)

	 	 Research	in	Education

	 0560	101	 ประสบการณ์วิชาชีพครู	1	 2(1-2-3)

	 	 Practicum	1

	 0560	201	 ประสบการณ์วิชาชีพครู	2	 2(1-2-3)

	 	 Practicum	2

	 0560	202	 การเรียนรู้และการสอน	 3(2-2-5)

	 	 Learning	and	Teaching	

	 0560	203	 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร	 3(2-2-5)

	 	 Curriculum	Design	and	Development

	 0560	301	 ประสบการณ์วิชาชีพครู	3	 2(1-2-3)

	 	 Practicum	3

	 0560	401	 ปฏิบัติการสอน	1	 6(0-16-0)

	 	 Internship	1

	 0560	402	 ปฏิบัติการสอน	2	 6(0-16-0)

	 	 Internship	2

	 	 2.2	วิชำเอก	 ไม่น้อยกว่ำ		63		หน่วยกิต

	 	 	 2.2.1	วิชำเอกบังคับ	 ไม่น้อยกว่ำ		42		หน่วยกิต

	 0563	101	 ภาษาศาสตร์ส�าหรับครู	 3(2-2-5)

	 	 Linguistics	for	Teachers

	 0563	102	 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์	 3(2-2-5)

	 	 Analytical	and	Critical	Reading

	 0563	103		 ภาษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด		 	3(2-2-5)

		 	 Language	for	Thinking	Skills	Development

	 0563	104	 ไวยากรณ์ไทยส�าหรับครู	 3(2-2-5)

	 	 Thai	Grammar	for	Teachers

	 0563	105	 วรรณกรรมไทยเพื่อการเรียนรู้		 3(2-2-5)

	 	 Thai	Literary	Works	for	Learning	Enhancement

	 0563	106	 ศิลปะการเขียนและการอ่านกวีนิพนธ์ไทย	 3(2-2-5)

	 	 The	Art	of	Thai	Poetry	Writing	and	Reading	

	 0563	201	 พลวัตทางภาษาและวาทกรรมเชิงวิพากษ์	 3(2-2-5)

	 	 Dynamic	of	Language	and	Critical	Discourse	

	 0563	202	 วรรณคดีเอกของไทยส�าหรับครู		 3(2-2-5)

	 	 Masterpieces	of	Thai	Literature	for	Teachers

	 0563	203	 หลักการใช้ภาษาไทยเพื่อการจัดการเรียนรู้		 3(2-2-5)

	 	 Principles	of	Thai	Usage	for	Learning	Management

	 0563	301	 ทักษะภาษาไทยเพื่อการจัดการเรียนรู้	 3(2-2-5)

	 	 Thai	Language	Skills	for	Learning	Management

	 0563	302	 การผลิตสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทย		 3(2-2-5)

	 	 Production	of	Thai	Language	Learning	Media

	 0563	303	 การวิจัยในชั้นเรียนวิชาภาษาไทย		 3(2-2-5)

	 	 Thai	Language	Classroom	Research

	 0563	304	 หลักสูตรและการสอนภาษาไทย		 3(2-2-5)

	 	 Curriculum	and	Instruction	of	Thai	Language	

	 0563	305	 การวัดและการประเมินผลวิชาภาษาไทย	 3(2-2-5)

	 	 Measurement	and	Evaluation	of	Thai	language

	 	 	 2.2.3	วิชำเอกเลือก	 ไม่น้อยกว่ำ		21		หน่วยกิต

	 0563	204	 อิทธิพลภาษาต่างประเทศในภาษาไทย	 3(2-2-5)

	 	 Influences	of	Foreign	Languages	on	Thai

	 0563	205	 วรรณกรรมในหนังสือเรียนภาษาไทย		 3(2-2-5)

	 	 Literary	Works	in	Thai	Textbooks

	 0563	206	 การสร้างค�าและบัญญัติศัพท์		 	3(3-2-5)

	 	 Word	Building	and	Coining

	 0563	207	 คติชนวิทยาส�าหรับครู	 3(2-2-5)

	 	 Folklore	for	Teachers

	 0563	208	 ภาษาไทยในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ	 	3(3-2-5)

	 	 และการสื่อสาร	

	 	 Thai	Language	in	the	Age	of	Information	

	 	 and	Communication	Technology

	 0563	209	 การเขียนเชิงสร้างสรรค์		 3(2-2-5)

	 	 Creative	Writing

	 0563	306	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย		 	3(2-2-5)

	 	 Thai	Language	Learning	Activities

	 0563	307	 ทักษะทางภาษาเชิงวิชาการส�าหรับครูภาษาไทย	 3(2-2-5)

	 	 Academic	Language	Skills	for	Thai	Language	

	 	 Teachers
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	 0563	308	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสร้างหลักสูตร	 3(2-2-5)

	 	 ท้องถิ่นวิชาภาษาไทย	 	

	 	 Local	Wisdoms	and	Construction	

	 	 of	Local	Curriculum	on	Thai	Language	

	 0563	309	 สัมมนาการเรียนการสอนภาษาไทย	 3(2-2-5)

	 	 Seminar	in	Thai	Language	Instruction

	 0563	310	 วรรณกรรมส�าหรับเด็กและเยาวชน		 3(2-2-5)

	 	 Children’s	and	Youth	Literature

	 0563	311	 ศิลปะการใช้ภาษาส�าหรับครู		 3(2-2-5)

	 	 The	Art	of	Language	Usage	for	Teachers

	 0563	312	 แนวโน้มการสอนภาษาไทยในปัจจุบัน		 3(3-2-5)

	 	 Current	Trends	in	Thai	Language	Teaching

	 3.	หมวดวิชำเลือกเสรี		 	 ไม่น้อยกว่ำ	6	หน่วยกิต

	 	 	 	 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่มีการเปิดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคามทั้งภายในคณะฯ	 และภายนอกคณะฯ	 ได้ตามความสนใจ	 

อย่างน้อย	6	หน่วยกิต	ซ่ึงรายวิชาเลอืกเสรทีีเ่ปิดสอนโดยคณะศกึษาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	มีดังนี้

	 0510	201	 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 3(3-0-6)

	 	 Education	for	Sustainable	Development

	 0510	302	 การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา	 3(3-0-6)

	 	 School	administration	and	Management

	 0520	201	 การแนะแนวและการให้การปรึกษาในโรงเรียน	 3(3-0-6)

	 	 School	Guidance	and	Counseling

	 0520	202	 ปัญหาพฤติกรรมเด็กวัยเรียนและแนวทางแก้ไข	3(3-0-6)

	 	 Problems	on	Behavior	Disorder	of	School	

	 	 Child	and	Prevention

	 0540	302	 การวัดภาคปฏิบัติ	 3(3-0-6)

	 	 Performance	Measurement	

	 0550	301	 อนามัยโรงเรียน	 3(3-0-6)

	 	 School	Hygiene

	 0550	302	 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 3(2-2-5)	

	 	 Learner	Developing	Activities

	 0550	303		 กิจกรรมทางกายส�าหรับเด็กและเยาวชน		 3(2-2-5)

	 	 Physical	Activities	for	Children	and	Youth	

	 0560	102	 ภาษาและวัฒนธรรมส�าหรับครู	 3(3-0-6)

	 	 Language	and	Culture	for	Teachers

	 0560	103	 การศึกษาแบบเรียนรวม	 3(2-2-5)

	 	 Inclusive	Education

	 0560	104		 ความรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่อง	 3(3-0-6)

	 	 ทางการเรียนรู้	

	 	 Introduction	to	Learning	Disabilities

	 	 ท้ังนีต้้องเป็นไปตามข้อบังคบัของมหาวิทยาลยัและให้เป็น

ไปตามสภาวิชาชีพครูก�าหนด
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แผนกำรศึกษำ	
หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต	สำขำวิชำภำษำไทย	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2562)

(ระบบปกติ)

ปีที่	1	ภำคต้น

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

xxxx xxx วิชำศึกษำทั่วไป 10

0530	101 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา

Information	Technology	Innovation	and	Educational

Communication

3(2-2-5)

0563	101 ภาษาศาสตร์ส�าหรับครู

Linguistics	for	Teachers

3(2-2-5)

0563	102 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์

Analytical	and	Critical	Reading

3(2-2-5)

0563	103	 ภาษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด		 	

Language	for	Thinking	Skills	Development

3(2-2-5)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 22

ปีที่	1	ภำคปลำย

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

xxxx xxx วิชำศึกษำทั่วไป	 8

0520	101 จิตวิทยาส�าหรับครู

Psychology	for	Teachers	

3(2-2-5)

0560	101 ประสบการณ์วิชาชีพครู	1	

Practicum	1

2(1-2-3)

0563	104 ไวยากรณ์ไทยส�าหรับครู

Thai	Grammar	for	Teachers

3(2-2-5)

0563	105 วรรณกรรมไทยเพื่อการเรียนรู้	

Thai	Literary	Works	for	Learning	Enhancement

3(2-2-5)

0563	106 ศิลปะการเขียนและการอ่านกวีนิพนธ์ไทย

The	Art	of	Thai	Poetry	Writing	and	Reading	

3(2-2-5)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 22
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ปีที่	2	ภำคต้น

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

xxxx xxx วิชำศึกษำทั่วไป 8

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 3

0560	201 ประสบการณ์วิชาชีพครู	2	

Practicum	2

2(1-2-3)

0560	202 การเรียนรู้และการสอน	

Learning	and	Teaching

3(2-2-5)

0563	201 พลวัตทางภาษาและวาทกรรมเชิงวิพากษ์

Dynamic	of	Language	and	Critical	Discourse

3(2-2-5)

0563	202 วรรณคดีเอกของไทยส�าหรับครู	

Masterpieces	of	Thai	Literature	for	Teachers

3(2-2-5)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 22

ปีที่	2	ภำคปลำย

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

xxxx xxx วิชำศึกษำทั่วไป 4

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี 3

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 6

0560	203 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร	

Curriculum	Design	and	Development	

3(2-2-5)

0540	201 การวัดและประเมินผลการศึกษา			 	 	

Measurement	and	Evaluation	in	Education

2(1-2-3)

0563	203 หลักการใช้ภาษาไทยเพื่อการจัดการเรียนรู้		 	 	

Principles	of	Thai	Usage	for	Learning	Management

3(2-2-5)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 21
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ปีที่	3	ภำคต้น

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี 3

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 6

0510	301 การพัฒนาโรงเรียน	

School	Improvement	

	3(2-2-5)

0540	301 การวิจัยทางการศึกษา	

Research	in	Education

3(2-2-5)

0563	301 ทักษะภาษาไทยเพื่อการจัดการเรียนรู้	

Thai	Language	Skills	for	Learning	Management

3(2-2-5)

0563	302 การผลิตสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทย		 	 	

Production	of	Thai	Language	Learning	Media	

3(2-2-5)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 21

ปีที่	3	ภำคปลำย

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 6

0560	301 ประสบการณ์วิชาชีพครู	3

Practicum	3	

2(1-2-3)

0563	303 การวิจัยในชั้นเรียนวิชาภาษาไทย	

Thai	Language	Classroom	Research

3(2-2-5)

0563	304 หลักสูตรและการสอนภาษาไทย		 	 	 	

Curriculum	and	Instruction	of	Thai	Language	

3(2-2-5)

0563	305 การวัดและการประเมินผลวิชาภาษาไทย	

Measurement	and	Evaluation	of	Thai	Language

3(2-2-5)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 17

ปีที่	4	ภำคต้น

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

0560	401 ปฏิบัติการสอน	1	

Internship	1	

6(0-16-0)	

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 6

ปีที่	4	ภำคปลำย

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

0560	402 ปฏิบัติการสอน	2	

Internship	2

6(0-16-0)	

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 6
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ค�ำอธิบำยรำยวิชำ
	 1.	หมวดวิชำศึกษำทั่วไป	 ไม่น้อยกว่ำ		 30	หน่วยกิต

    เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

	 2.	หมวดวิชำเฉพำะด้ำน	 ไม่น้อยกว่ำ		 101	หน่วยกิต

	 	 2.1	วิชำชีพครู	 ไม่น้อยกว่ำ	 	38	หน่วยกิต

	 	 	 2.1.1	วิชำชีพครูบังคับ

0510	301	 กำรพัฒนำโรงเรียน		 3(2-2-5)

 School Improvement

ศึกษาความรู้เก่ียวกับบทบาทของโรงเรียน	ครอบครัวและ

ชมุชนในฐานะผูมี้ส่วนร่วมในการ	พฒันาโรงเรยีน	การพฒันาความสมัพนัธ์

ระหว่างโรงเรียน	 ผู้ปกครองและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

เพื่อส่งเสริมและแก้ปัญหาการเรียนรู ้ของผู ้เรียน	 ประยุกต์ใช้ความรู ้ 

ที่เรียนมาโดยการร่วมมือกับผู้ปกครองในการสนับสนุนการเรียนรู้ของ 

ผู้เรียน	 แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	ตลอดจนศึกษา

บริบทของชุมชนเก่ียวกับการอยู ่ร ่วมกันบนฐานความแตกต่างของ

วัฒนธรรม	การส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ศึกษาความรู้เกี่ยว

กับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	ได้แก่	ความหมาย	องค์ประกอบ	และ

หลกัการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพี	ทกัษะทีจ่�าเป็นต่อการเป็นผู้น�า

การสร้างชุมชนวิชาชีพ	 กลยุทธ์การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้

ทางวิชาชีพ	 ฝึกปฏิบัติกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	 ศึกษา 

หลักการ	แนวคิด	การออกแบบและด�าเนนิการเกีย่วกบังานประกนัคณุภาพ

การศกึษาเพือ่พฒันาโรงเรยีน	มาตรฐานการศกึษาเพือ่การประกันคุณภาพ

ภายในและภายนอก	บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครใูนการประกนั

คุณภาพการศึกษา	การจัดท�ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

Study	of	the	role	of	school,	 family,	and	community	

partnerships	 as	 a	 component	 of	 school	 improvement;	 

development	of	effective	and	sustainable	partnerships	among	

school	 staff,	 parents,	 and	 community	members;	 apply	 the	 

information	gained	from	this	class	by	working	with	parents	and	

care	 takers	 to	 support	 learners’	 learning,	 learners	 with	 

emotional	 and	 behavior	 problems	 as	well	 as	 investigate	 a	 

community	 context	 focusing	 on	 remaining	multi-cultural	 

society	 and	 developing	 local	wisdom;	 study	 of	 knowledge	 

associated	 to	 professional	 learning	 community:	 definition,	 

element,	and	principle	of	professional	learning	community;	skills	

required	for	leaders	of	professional	learning	community	creation;	

strategies	for	 implementing	professional	 learning	community;	

practice	on	professional	learning	community	activities;	study	of	

principles,	 concepts,	 designs	 and	 operation	 of	 educational	 

quality	 assurance;	 educational	 standards	 for	 internal	 and	 

external	 quality	 assurance;	 the	 role	 of	 administrator	 and	 

stakeholder	 in	 educational	 quality	 assurance;	writing	 school	

self-assessment	report

0520	101	 จิตวิทยำส�ำหรับครู	 3(2-2-5)

 Psychology for Teachers

ศึกษาแนวคิด	ทฤษฎีเกี่ยวกับพื้นฐานทางจิตวิทยา	จิตวิทยา

พัฒนาการ	 จิตวิทยาการศึกษา	 จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการให้ 

การปรกึษาในการวเิคราะห์และพฒันาผูเ้รยีนตามศกัยภาพ	การใช้จติวทิยา

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจส�าหรับผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้	 

การประยุกต์ใช้จิตวิทยาในการจัดการเรียนรู้	 และการจัดการชั้นเรียน	

ปฏิบัติการใช้หลักจิตวิทยาช่วยเหลือ	แก้ไขปัญหาพฤติกรรม	ส่งเสริมและ

พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน

Study	 of	 approaches	 and	 theories	 of	 psychology,	

developmental	psychology,	educational	psychology,	psychology	

of	learning	and	counseling	psychology	in	analyzing	potentials	

of	learners;	the	use	of	psychology	to	find	inspiration,	encourage	

motivation	and	reinforcement	that	promotes	learners’	curiosity;	

applying	psychology	in	 learning	and	classroom	management;	

practice	on	application	of	theories	of	psychology	to	help,	solve	

behavior	 problems,	 support	 and	 improve	 learning	 ability	 for	

learners	

0530 101	 นวัตกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 3(2-2-5)

	 และกำรสื่อสำรทำงกำรศึกษำ

 Information Technology Innovation and 

 Educational Communication

ศกึษาพัฒนาการ	ขอบข่าย	มโนทศัน์และทฤษฎทีางเทคโนโลยี

การศึกษา	 เทคโนโลยี	 สารสนเทศ	 และเทคโนโลยีดิจิทัลส�าหรับผู้สอน 

และบุคลากรทางการศึกษา	 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ข้ันพื้นฐาน 

เพื่อพัฒนาการเรียนรู ้และจัดการเรียนการสอน	 ประเภทและรูปแบบ

นวัตกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทางการศกึษา	การเลอืกใช้	

ออกแบบ	พัฒนา	ประเมิน	ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม

เทคโนโลยีและสารสนเทศ	 การแสวงหาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่าย 

การเรียนรู ้ ท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู ้เรียนและส่งเสริม 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต	 การพัฒนาการรู้ดิจิทัลเพื่อการส่งเสริมการศึกษา 

เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน	 การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้าง

นวัตกรรมการเรียนรู้	ฝึกปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

Study	of	development,	scopes,	concepts	and	theories	

in	educational	technology;	information	technology	and	digital	

technology	 for	 teachers	 and	 educational	 professional	 

practitioners;	 application	 of	 basic	 computer	 knowledge	 to	 

enhance	teaching	and	learning;	types	of	instructional	media	and	

educational	 technology	 innovation;	 selection,	 design,	 

development,	implementation,	evaluation	and	improvement	of	
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instructional	media	 and	 educational	 information	 technology	

innovation;	analysis	of	problems	employing	innovation;	exploring	

various	 resources	and	 learning	networks	 to	develop	 learner’s	

competency	 and	promote	 life-long	 learning;	 development	 of	

digital	 literacy	 that	 promote	 education	 for	 sustainable	 

development;	integration	of	digital	technology	to	create	learning	

innovation;	practice	on	developing	learning	innovation

0540	201	 กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ		 2(1-2-3)

 Measurement and Evaluation in Education

ศึกษาหลักการ	 ทฤษฎี	 เทคนิคและประเภทการวัดและ 

ประเมินผลการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย	 การสร้างและการใช้เคร่ืองมือวัดผล

และประเมินผลการเรียนรู้	 การแปลความหมายของคะแนนและการให้

ระดับคะแนน	 การประยุกต์ใช ้ผลการวัดและประเมินการเรียนรู ้ 

เพือ่พฒันาการสอนและพฒันาผูเ้รยีน	ฝึกปฏบิตักิารสร้างเครือ่งมอืวดัและ

ประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน	

Study	of	principles,	theories,	techniques	and	types	

of	 learning	measurement	 and	 evaluation;	 construction	 and	 

utilization	 of	measurement	 and	 evaluation	 tools;	 scoring	 

interpreting	and	grading;	 application	 of	 assessment	data	 for	

developing	instruction	and	students	performance;	practice	on	

creating	measurement	 and	 evaluation	 tools	 for	 developing	 

learners

0540 301	 กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ		 3(2-2-5)

 Research in Education

ศึกษาทฤษฎี	 แนวคิด	หลักการวิจัยทางการศึกษาส�าหรับคร	ู

ประเภทการวิจัย	ระเบียบวิธีวิจัย	การวิจัยในชั้นเรียน	การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู ้เรียน	 การวางแผนและการออกแบบการวิจัย	 

การเสนอโครงการเพื่อท�าวิจัย	การพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย	การเก็บรวบรวม

ข้อมูล	สถิติเพื่อการวิจัย	การวิเคราะห์	 ข้อมูล	การอภิปรายผล	การเขียน

รายงานและน�าเสนอผลงานวจัิย	ฝึกปฏบิตักิารวเิคราะห์ผูเ้รยีนเพือ่ก�าหนด

สภาพปัญหาการเรียนรู ้ 	 ออกแบบและด�าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนา 

การเรียนรู้และยกระดับการเรียนการสอน

Study	 of	 theories,	 concepts	 and	 principles	 of	 

educational	 research;	 types	of	educational	 research,	methods	

and	methodology	of	research;	classroom	action	research;	research	

and	 innovation	 for	 learning	 development;	 research	 design;	

proposal	 development;	 research	 instrument	 development	 

process;	data	collection;	statistics	for	research;	data	analysis	and	

discussion;	writing	the	research	report	and	presentation;	practice	

on	learner	analysis	and	utilize	the	results	from	analysis	to	conduct	

research	for	enhancing	learning	and	teaching

0560 101	 ประสบกำรณ์วิชำชีพครู	1	 2(1-2-3)

 Practicum 1

ศึกษาแนวคิด	ทฤษฎี	 องค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู	 งานครู

และบทบาทหน้าท่ีในสถานศึกษา	 การพัฒนาค่านิยม	 และคุณลักษณะ 

ความเป็นครู	 จรรยาบรรณวิชาชีพครู	 คุณธรรมจริยธรรมส�าหรับคร	ู

อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู	 การประพฤติตนเป็นแบบอย่าง 

ที่ดี 	 การใช ้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส�าหรับคร	ู 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเน้นการปฏิบัติงานในสถานศึกษาโดยศึกษา

สังเกตนักเรียน	ครู	ผู้บริหาร	บุคลากร	สื่อการสอน	การจัดสภาพแวดล้อม

และอาคารสถานที่ในโรงเรียน	 วิเคราะห์สภาพการณ์จริงจากการศึกษา	

สงัเกตเช่ือมโยงกับแนวคดิทฤษฎ	ีเขียนสรุปและรายงานผลการปฏบัิติงาน

Study	 of	 approaches	 and	 theories	 of	 teaching	 

profession;	 teacher’s	 job	 description;	 professional	 value	 and	

attribute	development;	teachers’	code	of	ethics	and	standards	

of	conduct;	ethics	and	virtue	for	teachers;	teacher	ideology	and	

spirituality;	ways	to	become	a	role	model;	Thai	and	English	for	

communication	and	for	teacher’s	job;	field	experiences	focusing	

on	observing	students,	teachers,	administrators,	staff,	materials,	

learning	environment	and	buildings	then	analyze	the	information	

based	on	approaches	and	theories	of	teaching	profession	and	

write	a	report	on	the	practice

0560 201	 ประสบกำรณ์วิชำชีพครู	2	 2(1-2-3)

	 Practicum	2

 เงื่อนไขของรำยวิชำ		:		รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน

	 	 	 0560	101	ประสบกำรณ์วิชำชีพครู	1

	 Prerequisite		 :		0560	101	Practicum	1

ศึกษาหลักการ	 เทคนิคการบริหารจัดการช้ันเรียนและ 

สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้	 การวิเคราะห์ระบบการจัดการช้ันเรียนและ 

สิ่งแวดล้อม	 การออกแบบและจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 

โดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน	 การประเมินและน�าผลไปใช้ในการ

ปรับปรุงระบบการจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู ้	 

ฝึกการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารและปฏิบัตงานครู	 

ฝึกประสบการณ์วชิาชพีครโูดยปฏบิตังิานเป็นผูช่้วยคร	ูมหีน้าทีศ่กึษาและ/

หรือวิเคราะห์ผู้เรียนรายกรณี	ดูแล	 ช่วยเหลือ	 แก้ไข	 และพัฒนาผู้เรียน 

เป็นรายบุคคลและรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน	สังเกตเทคนิคการบริหาร

จัดการชั้นเรียน	 รวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินและเสนอแนะการปรับปรุง

ระบบการจดัการชัน้เรยีนและสภาพแวดล้อมเพือ่การเรยีนรู	้สะท้อนผลและ

เขียนบันทึกรายงานการปฏิบัติงานโดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีและข้อมูล 

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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Study	 of	 principles,	 techniques	 of	 classroom	 

management	and	learning	environment;	analysis	of	classroom	

and	 environment	management	 systems;	 designing	 learning	

environment	to	learning	and	well-being	of	learners;	evaluation	

and	the	use	of	the	results	of	evaluation	to	improve	classroom	

management	and	learning	environment	system;	practice	Thai	

and	 English	 in	 communication	 and	 in	 teacher’s	 jobs;	 field	 

experiences	 (working	as	a	 teaching	assistant)	 responsible	 for	

doing	a	case	study,	providing	one	on	one	support	for	students	

struggling	with	 learning,	 helping	 teacher	 on	 duties	 and	 

responsibilities,	observing	classroom	management	techniques	

and	collect	data	to	evaluate	classroom	management	and	learning	

environment	 as	well	 as	 providing	 suggestions	 for	 further	 

improvement;	capture	lessons	learned;	reflect	and	write	a	report	

on	the	practice	related	to	theories	and	data	from	learning	and	

sharing

0560	202	 กำรเรียนรู้และกำรสอน	 3(2-2-5)

 Learning and Teaching 

ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบและหน้าที่การท�างานของสมอง	

สมองกับการเรียนรู้	 ทฤษฎี	 แนวคิด	 รูปแบบการเรียนรู ้และการสอน	 

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีรูปแบบการสอน	 วิธีสอนและเทคนิคการสอน	 

การบูรณาการทักษะการคิดในชั้นเรียน	การออกแบบกิจกรรมการจัดการ

เรียนรู้และการจัดท�าแผนการเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการที่สอดคล้องกับ

ทกัษะผูเ้รียนในศตวรรษที	่21	และมาตรฐานหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ตามบริบทที่แตกต่างเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็น

นวัตกร	 ปฏิบัติการสอนตามแผนการเรียนรู ้ในชั้นเรียน	 และพัฒนา

นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้

Study	 of	 brain	 anatomy	 and	 functions,	 brain	 and	

learning;	theories,	approaches,	models	of	learning	and	teaching	

and	 their	 applications;	methods	 and	 techniques	 of	 teaching;	

incorporating	 thinking	 skills	 in	 the	 classroom;	 designing	 

activities	and	developing	appropriate	lesson	plans	aligned	with	

the	21st	century	skills	and	basic	curriculum	based	on	different	

context	 to	 develop	meta-cognition	 and	 innovativeness	 of	 

learners;	practice	on	implementing	the	developed	lesson	plans	

as	well	as	developing	learning	innovation	to	solve	problems	and	

to	improve	learning

0560 203	 กำรออกแบบและพัฒนำหลักสูตร	 3(2-2-5)

 Curriculum Design and Development

ศึ ก ษ า ป รั ชญ า ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ท ฤษฎี ที่ เ กี่ ย ว ข ้ อ ง	 

การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก	 สังคมและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง	 แผนพัฒนาการศึกษา	 กฎหมายการศึกษา	 ทฤษฎีหลักสูตร	 

องค์ประกอบ	 รูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร	 การวิเคราะห์

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	 

การบรูณาการปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในหลกัสตูรสถานศกึษา	ฝึกปฏบิตัิ

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

Study	of	philosophy	of	education	and	related	theories;	

globalizations,	 social	 movements	 and	 the	 concept	 of	 

sufficiency	 economy	 philosophy;	 national	 education	 plan;	 

educational	acts;	curriculum	theories;	elements	of	curriculum;	

models	and	processes	of	curriculum	development;	analysis	of	

basic	 education	 curriculum;	 developing	 school	 curriculum;	 

integrating	 sufficiency	 economy	 philosophy	 into	 school	 

curriculum;	practice	on	developing	school	curriculum

0560	301	 ประสบกำรณ์วิชำชีพครู	3	 2(1-2-3)

 Practicum 3

	 เงื่อนไขของรำยวิชำ	 :	รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน	

	 	 	 0560	201	ประสบกำรณ์วิชำชีพครู	2

	 Prerequisite		 :		0560	201	Practicum	2

ศึกษากฏหมายการศึกษา	 วินัย	 ระเบียบและแนวปฏิบัติงาน

ส�าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทาง	 การศึกษา	 หน้าที่พลเมืองและ 

การส่งเสริมความเป็นพลเมืองท่ีดี	หลักการส่งเสริมการเรียนรู้บนพื้นฐาน

ความเข้าใจและการสร้างการยอมรับในความแตกต่างท่ีหลากหลาย 

บนความเสมอภาคทางการศกึษา	การพฒันาปรบัปรงุตนเองให้มคีวามรอบรู้	

ทันสมัย	และทันต่อการเปลี่ยนแปลง	การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ

ให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู ้ใฝ่เรียนและสร้างนวัตกรรม	 การจัดกิจกรรมและ 

สร้างบรรยากาศการเรยีนรูใ้ห้ผูเ้รยีนมคีวามสขุในการเรยีน	ฝึกการใช้ภาษา

ไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารและปฏิบัติงานครู	 ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูในสถานศึกษาโดยช่วยปฏิบัติงานสอนในช้ันเรียนและงาน 

ในหน้าที่ครู	 สะท้อนความคิด	 ถอดบทเรียน	 บันทึกและเขียนรายงาน 

การปฏิบัติงานโดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีและข้อมูลจากการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้	ร่วมสัมมนาฝึกงานในสถานศึกษา

Study	of	education	laws,	rules	and	duties	for	teachers	

and	educational	staffs;	citizenship	and	promotion	of	citizenship;	

the	 principles	 of	 valuing	 and	 promoting	 individual	 learner	 

differences	and	promoting	awareness	of	diversity	and	education	

equality;	 improving	 teaching	 profession	 and	 personal	 and	 

professional	characteristics	of	effective	teaching,	maintaining	

and	 updating	 teaching	 profession;	motivating	 and	 raising	 
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aspirations	of	 learners	 to	 foster	 curiosity	 and	 innovativeness;	

creating	 activities	 and	 environment	which	 promote	 joyful	 

leaning;	 practice	Thai	 and	English	 in	 communication	 and	 in	

teacher’s	jobs;	field	experiences	including	student	teaching	as	

well	as	assisting	teacher	on	duties	and	responsibilities;	reflect,	

capture	lessons	learned;	record	and	write	a	report	on	the	practice	

related	 to	 theories	 and	 data	 from	 learning	 and	 sharing	 and	

participating	seminar	on	the	field	experiences	

0560	401	 ปฏิบัติกำรสอน	1	 6(0-16-0)

 Internship 1

ปฏิบัติการสอนและปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษาตาม 

สาขาวิชาเอกภายใต้การนิเทศ	 โดยแสดงถึงความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน 

ด้วยจติวญิญาณความป็นคร	ูมคีณุธรรมจรยิธรรมและมีความเป็นพลเมอืง

ทีเ่ข้มแขง็	ใช้หลกัจติวทิยาในการวเิคราะห์และพฒันาผูเ้รียนตามศักยภาพ	

บรูณาการความรู	้เนือ้หาวชิา	หลกัสตูร	ศาสตร์การสอนในการวางแผนและ

จดัประสบการณ์การเรยีนรู้ให้ผู้เรียนมีปัญญารู้คดิและมคีวามเป็นนวตักร	

จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู ้

อย่างมีความสุข	 บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก	 เลือกใช้	 ผลิตสื่อและ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิทิลัให้เกดิประโยชน์	วดัและประเมนิผล	ตลอดจน

รายงานผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ	ปฏิบัติการวิจัยและสร้างนวัตกรรม

เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	 ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

และปฏิบัติงานครู	 ร่วมมือกับผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแล	 

ช่วยเหลือ	 แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	 

น�าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างภูมิคุ ้มกันให้ผู ้ เรียน	 

ปฏบิตังิานร่วมกบัผูอ้ืน่อย่างสร้างสรรค์	เขยีนบนัทึกรายงานการปฏบิติังาน

โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎี	 ถอดบทเรียน	 และเขียนรายงาน	 ร่วมสัมมนา 

การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา

Teaching	 the	 content	 areas	 and	working	 as	 a	

teacher	under	supervision:	represent	strongly	willing	to	develop	

learners	with	 teacher	 spiritual,	moral,	 ethics	 and	citizenship;	

applying	 psychology	 in	 analyzing	 potentials	 of	 learners;	 

integrating	 content,	 curriculum,	pedagogy	 on	designing	 and	

providing	 experiences	 to	 enhance	 learners	 intellectual	 and	 

innovation	 mindset,	 organizing	 activities	 and	 learning	 

environment	to	support	learning	with	happiness;	using	positive	

classroom	management	 strategies;	 selecting/developing	 

materials,	 learning	 innovation	 and	 creating	 positive	 digital	

technology	 in	 classroom	 activities;	 utilizing	 knowledge	 of	 

measurement,	 evaluation	 and	 report	 on	 student	 progress;	 

conducting	research	to	solve	problems	and	create	educational	

innovation	 to	 develop	 learner	 achievement;	 using	Thai	 and	

English	in	communication	and	in	teacher’s	jobs;	working	with	

parents	and	care	takers	to	support	learners’	learning,	and	to	help	

learners	with	 emotional	 and	 behavior	 problems;	 applying	 

sufficiency	 economy	 philosophy	 to	 promote	 self-immunity;	 

working	collaboratively	with	creativity;	reporting	the	practice	

related	 to	 theories;	 synthesizing	 lessons	 learned	 and	writing	

report;	participating	in	seminar	on	the	internship

0560	402	 ปฏิบัติกำรสอน	2	 6(0-16-0)

	 Internship	2

	 เงื่อนไขของรำยวิชำ		:		รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน	

	 	 	 0560	401	ปฏิบัติกำรสอน	1

	 Prerequisite		 :		0560	401	Internship	1

ปฏิบัติการสอนและปฏิบัติหน้าท่ีครูในสถานศึกษาตาม 

สาขาวิชาเอกภายใต้การนิเทศต่อเนื่องจากปฏิบัติการสอน	1	 โดยแสดงถึง

ความมุ ่งมั่นพัฒนาผู ้เรียนด้วยจิตวิญญาณความป็นครู	 มีคุณธรรม

จริยธรรมและมีความเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง	 ใช้หลักจิตวิทยาในการ

วิเคราะห์และพัฒนาผู ้เรียนตามศักยภาพ	 บูรณาการความรู ้เนื้อหา 

วิชา	 หลักสูตร	 ศาสตร์การสอนในการวางแผนและจัดประสบการณ์ 

การเรยีนรูใ้ห้ผูเ้รียนมปัีญญารูค้ดิและมคีวามเป็นนวัตกร	จดักจิกรรมและ

สร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสรมิการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสขุ	บรหิาร

จัดการชั้นเรียนเชิงบวก	เลือกใช้	ผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ให้เกิดประโยชน์	 วัดและประเมินผล	 ตลอดจนรายงานผลการเรียนรู้ 

อย่างเป็นระบบ	 ปฏิบัติการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

ผู้เรียน	 ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและปฏิบัติงานครู	 

ร่วมมอืกบัผูป้กครองและผูท้ีเ่กีย่วข้องในการดแูล	ช่วยเหลอื	แก้ปัญหาและ

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์	 น�าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาสร ้ างภูมิคุ ้มกันให ้ผู ้ เ รียน	 ปฏิบัติ งานร ่วมกับผู ้ อื่น 

อย่างสร้างสรรค์	เขยีนบนัทกึรายงานการปฏบิตังิานโดยเชือ่มโยงกบัทฤษฎี	

ถอดบทเรียนและเขียนรายงาน	 ร ่วมสัมมนาการปฏิบัติงานสอน 

ในสถานศึกษา

Teaching	 the	 content	 areas	 and	working	 as	 a	

teacher	 under	 supervision	 in	 continuation	 of	 internship	 1	 :	

represent	 strongly	willing	 to	 develop	 learners	with	 teacher	

spiritual,	moral,	ethics	and	citizenship;	applying	psychology	in	

analyzing	potentials	of	learners;	integrating	content,	curriculum,	

pedagogy	on	designing	and	providing	experiences	to	enhance	

learners	 intellectual	 and	 innovation	mindset,	 organizing	 

activities	 and	 learning	environment	 to	 support	 learning	with	

happiness;	using	positive	 classroom	management	 strategies;	

selecting/developing	materials,	learning	innovation	and	creating	

positive	 digital	 technology	 in	 classroom	 activities;	 utilizing	

knowledge	of	measurement,	evaluation	and	report	on	student	

progress;	 conducting	 research	 to	 solve	problems	 and	 create	
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educational	innovation	to	develop	learner	achievement;	using	

Thai	 and	English	 in	 communication	 and	 in	 teacher’s	 jobs;	 

working	with	 parents	 and	 care	 takers	 to	 support	 learners’	 

learning,	 and	 to	 help	 learners	with	 emotional	 and	 behavior	

problems;	applying	sufficiency	economy	philosophy	to	promote	

self-immunity;	working	collaboratively	with	creativity;	reporting	

the	practice	related	to	theories;	synthesizing	lessons	learned	and	

writing	report;	participating	in	seminar	on	the	internship

	 2.2	วิชำเอก		 ไม่น้อยกว่ำ	 	63	หน่วยกิต

		 	 	 2.2.1	วิชำเอกบังคับ		 ไม่น้อยกว่ำ		 42	หน่วยกิต

0563	101	 ภำษำศำสตร์ส�ำหรับครู	 3(2-2-5)

 Linguistics for Teachers

	 นยิามและลกัษณะทัว่ไปของภาษา	ลกัษณะโครงสร้างของภาษา

ไทยตามแนวภาษาศาสตร์	การศึกษาระบบเสียง	ค�า	ประโยค	ความหมาย	

การแปรของภาษา	การเปลีย่นแปลงของภาษา	บริบทกับภาษา	การน�าความ

รู้ทางภาษาศาสตร์ไปใช้ในการสอนและการแก้ไขปัญหาด้านการเรยีนภาษา

ไทยของนักเรียน

	 Definitions	 and	 general	 features	 of	 a	 language,	 

structural	features	of	Thai	language	according	to	linguistic	traits,	

phonology,	words,	sentences,	meanings,	 language	variations,	

language	 changes,	 context	 and	 language,	 application	 of	 

linguistic	knowledge	in	teaching	to	solve	the	learning	problems	

of	Thai	students

 

0563	102	 	กำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์และวิจำรณ์	 3(2-2-5)

 Analytical and Critical Reading

	 ความหมาย	 ประเภท	 องค์ประกอบของการอ่านงานเขียน

ประเภทต่าง	 ๆ	 เทคนิคการอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์	พิจารณาการใช้

ถ้อยค�า	ส�านวน	การประเมินคุณค่างานเขียน	การวิเคราะห์และวิจารณ์	งาน

เขียนเชิงวิชาการและการพัฒนาทักษะการอ่าน	

	 Meanings,	 forms,	 and	elements	of	 reading	various	

types	 of	 texts;	 analytical	 and	 critical	 reading	 techniques,	 

selection	of	words	and	expressions,	evaluating	the	value	of	writ-

ing	works,	 analyzing	 and	 criticizing	 academic	 papers,	 and	 

development	of	reading	skills

0563	103		 ภำษำเพื่อกำรพัฒนำทักษะกำรคิด		 	3(2-2-5)

  Language for Thinking Skills Development

	 ความหมายของความคดิ	สาร	มโนทศัน์	ความสมัพนัธ์ระหว่าง

ภาษากับความคิด	 การฝึกทักษะการคิดในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เช่น	 การคิด

วิเคราะห์	การคิดแก้ปัญหา	การคิดเชิงสร้างสรรค์	การคิดเชิงวิพากษ์	และ

อื่น	ๆ	ทักษะการคิดโดยผ่านกระบวนการอ่าน	การฟัง	และการดู	

	 Definitions	 of	 thought,	 information,	 and	 concept;	

relationships	between	language	and	thinking,	practice	in	various	

types	 of	 thinking	 such	 as	 analytical	 thinking,	 thinking	 for	 

resolution,	 creative	 thinking,	 critical	 thinking,	 and	 others;	 

thinking	skills	through	the	processes	of	reading,	listening	and	

viewing

0563	104		 ไวยำกรณ์ไทยส�ำหรับครู	 3(2-2-5)

 Thai Grammar for Teachers

	 แบบลักษณ์ของภาษาไทย	ชนิดของค�า	การสร้างค�า	การสร้าง

วลี	 การสร้างประโยคพื้นฐาน	การสร้างประโยคซับซ้อน	การสร้างสัมพันธ

สาร	การตีความหมายของค�าและประโยค	การวิเคราะห์	การวิพากษ์	การให้

ความหมาย	การประเมินค่า	และการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

	 Typology	of	Thai	 language,	parts	 of	 speech,	word	

formation,	phrase	formation,	simple	sentence	formation,	complex	

sentence	formation,	discourse	formation,	interpretation	of	words	

and	sentences,	analysis,	criticism,	defining	meaning,	evaluation	

and	correct	usage	of	Thai	Language

0563	105	 วรรณกรรมไทยเพื่อกำรเรียนรู้		 3(2-2-5)

 Thai Literary Works for Learning Enhancement

	 ความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมไทย	วรรณกรรมไทยสมัยต่าง	ๆ	

วิวัฒนาการของวรรณกรรมไทย	ความแตกต่างของวรรณกรรมไทยแต่ละ

ยคุสมยั	วรรณกรรมปัจจบัุน	ทฤษฎกีารวเิคราะห์วรรณกรรม	พลงัทางความ

เช่ือและภมูปัิญญาไทยในวรรณกรรม	การพนิจิและคดัสรรวรรณกรรมไทย

เพื่อการเรียนรู้

	 Knowledge	of	Thai	literary	works,	Thai	literary	works	

in	different	eras,	evolution	of	Thai	literary	works,	differences	of	

Thai	literature	in	different	area,	contemporary	literature,	literature	

analysis	theories,	power	of	belief	and	Thai	wisdoms	in	literature,	

selection	of	Thai	literary	works	for	learning	enhancement

0563	106	 ศิลปะกำรเขียนและกำรอ่ำนกวีนิพนธ์ไทย	 3(2-2-5)

 The Art of Thai Poetry Writing and Reading 

	 ลักษณะการประพันธ์ร้อยกรองของไทย	ศิลปะและกลวิธีการ

ประพันธ์ร้อยกรองประเภทต่างๆ	แนวทางในการวิจารณ์	 และประเมินค่า

บทประพันธ์ประเภทร้อยกรอง	การฝึกปฏิบัติแต่งร้อยกรอง	ความส�าคัญ

ของการอ่านท่วงท�านองในบทประพนัธ์ไทย	ศลิปะการอ่านค�าประพนัธ์ไทย	

ร้อยแก้ว	 ร้อยกรองประเภท	 โคลง	 ร่าย	 ฉันท์	 กาพย์	 กลอน	 และลิลิต	 

การเข้าถึงลีลาและรสของ	บทประพันธ์ด้วยการปฏิบัติ

	 Characteristics	of	Thai	verse,	the	art	and	techniques	

for	writing	various	types	of	verses,	guidelines	for	analyzing	and	

evaluating	 verses,	 practice	 of	 verse	writing,	 importance	 of	 
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reading	in	a	melodic	fashion	(known	as	Thamnong	Sano),	the	

art	 of	 reading	Thai	 poetic	work	 including	 verses	 and	poems	

which	 consist	 of	 Khlong,	 Rai,	 Chan.	 Kap,	 Klon	 and	 Lilit;	 

appreciation	of	poetic	works	through	real	practice

0563	201	 พลวัตทำงภำษำและวำทกรรมเชิงวิพำกษ์	 3(2-2-5)

 Dynamic of Language and Critical Discourse 

	 การเปล่ียนแปลงของภาษาไทย	 ป ัจจัยที่มีผลต ่อการ
เปลี่ยนแปลง	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 วาทกรรม	 การสังเกตและวิเคราะห์
ปรากฏการณ์	ปัญหาการใช้ภาษาไทย	การวิพากษ์วิจารณ์ภาษาไทยในชีวิต
ประจ�าวัน	การหาแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาไทย	ศิลปะการใช้ภาษา
ไทยในสถานการณ์	ต่าง	ๆ	
	 Changing	 features	 of	 Thai,	 current	 Thai	 usage,	 
notions,	 theories,	 discourse,	 observing	 and	 analyzing	 a	 
phenomenon;	Thai	usage	problems,	analyzing	and	criticizing	
language	in	daily	life,	finding	resolutions	to	Thai	usage	problems,	
the	art	of	using	Thai	language	in	various	situations

0563	202	 วรรณคดีเอกของไทยส�ำหรับครู		 3(2-2-5)

 Masterpieces of Thai Literature for Teachers

	 ความหมาย	องค์ประกอบ	ประเภทและหลกัเกณฑ์การพจิารณา
วรรณคดีเอกของไทย	การศึกษาวรรณคดีไทยสมัยต่าง	ๆ	การวิเคราะห์
วรรณคดีไทย	ความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมทางภาษากับวรรณคดี	ความ
งามและคุณค่าของวรรณคด	ีการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยในระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
	 Meanings,	elements,	forms	and	considering	criteria	
of	 Thai	 literature	masterpieces;	 study	 of	 Thai	 literature	 in	 
different	eras,	analysis	of	Thai	literature,	relationship	between	
cultural	 language	 and	 literature,	 aesthetics	 and	 values	 of	 
literature,	management	of	Thai	literature	learning	at	the	basic	
education	level

0563	203	 หลักกำรใช้ภำษำไทยเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้		 3(2-2-5)

 Principles of Thai Usage for Learning Management

	 กระบวนการเรยีนรูภ้าษา	หลกัเกณฑ์ของภาษาไทย	ศลิปะและ
วัฒนธรรมการใช้ภาษาไทยในสถานการณ์ต่าง	ๆ	กระบวนการเรียนรู้หลัก
การใช้ภาษาไทย	กลวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้	 การออกแบบกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้หลักภาษาไทยและการใช้ภาษาไทยใน	 
การสื่อสาร
	 Language	learning	processes,	principles	of	the	Thai	
language,	 the	 art	 of	 and	 cultural	 usage	 of	 Thai	 in	 different	 
situations,	processes	involved	in	learning	of	the	principles	of	the	
Thai	 language,	 learning	management	 strategies,	 designing	
activities	to	enhance	learning	of	the	principles	of	Thai	usage	for	

communication

0563	301	 ทักษะภำษำไทยเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้	 3(2-2-5)

 Thai Language Skills for Learning Management

	 ความหมาย	ความส�าคญั	กระบวนการ	ประเภทและคณุค่าของ

การฟัง	การดู	การพูด	การอ่านและการเขียน	ศิลปะการฟัง	การดู	การพูด	

การอ่านและการเขียน	การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย	นวัตกรรมและการ

ออกแบบการจัดการเรียนรู้	การวัดผล	การประเมินผล	และการฝึกปฏิบัติ

การสอนที่มีประสิทธิภาพ	

	 Meanings,	significances,	processes,	types	and	values	

of	listening,	viewing,	speaking	reading	and	writing;	the	art	of	

listening,	viewing,	speaking,	reading	and	writing,	developing	

Thai	Language	 skills,	 learning	management	 innovations	and	

design,	assessment,	evaluation,	and	effective	teaching	training

0563	302	 กำรผลิตสื่อกำรเรียนรู้วิชำภำษำไทย		 3(2-2-5)

 Production of Thai Language Learning Media

	 ความหมายและประเภทของสื่อการเรียนรู ้ทางภาษาไทย	 

หลักและแนวทางการผลิตการเรียนรู้	ด้านหลักภาษา	วรรณคดีและทักษะ

ทางภาษา 	 ผลิตสื่ อการ เ รียนรู ้ ท้ั งสื่ อประ เภทวิ ธีการ 	 วัสดุและ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์	ทดลองใช้สื่อการเรียนรู้และหาประสิทธิภาพของสื่อ	

	 Definitions	 and	 types	 of	 Thai	 language	 learning	

media,	principles	and	guidelines	for	learning	media	production	

in	language,	literature	and	language	skills;	constructing	learning	

media	:	equipment	media,	materials	and	other	electronic	media;	

try	out	the	learning	materials	and	find	out	their	efficiency

 

0563	303	 กำรวิจัยในชั้นเรียนวิชำภำษำไทย		 	3(2-2-5)

 Thai Language Classroom Research

	 ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน	ประเภทและวิธีการวิจัย

โดยทั่วไป	 การวิจัยทาง	 การสอนภาษาไทย	 รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการ 

ในชั้นเรียน	การสร้างเครื่องมือ	การเก็บรวบรวมข้อมูล	ปฏิบัติการวิเคราะห์

ข้อมูล	 การน�าเสนอรายงานผลการวิจัย	 การเขียนโครงการและวิจัย 

ในชั้นเรียนเกี่ยวกับวิชาภาษาไทย

	 Definitions	of	classroom	research,	types	and	methods	

of	research	in	general,	research	in	Thai	language	teaching,	types	

of	 classroom	 research,	 construction	 of	 research	 tools,	 data	 

collection,	data	analysis,	presentation	of	research	results,	writing	

a	project	proposal	and	conducting	classroom	research	related	to	

Thai	language
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0563	304	 หลักสูตรและกำรสอนภำษำไทย		 3(2-2-5)

 Curriculum and Instruction of Thai Language 

		 หลกัสตูร	หลกัจิตวทิยา	กลวธิสีอนภาษาไทยระดบัชัน้ประถม

ศึกษาและมัธยมศึกษา	การพัฒนาการใช้สื่อการสอน	การบูรณาการหลัก

ภาษาไทย	ทักษะการใช้ภาษาไทย	 วรรณคดีและวรรณกรรมไทยเพื่อการ

จัดการเรียนรู้	 การวัดและประเมินผลและการฝึกปฏิบัติการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ

	 Curriculum,	 principles	 of	 psychology,	 strategies	 of	

teaching	Thai	at	the	primary	and	secondary	education	levels;	

developing	instructional	materials,	integration	of	principles	of	

Thai	language,	the	use	of	Thai	language	skills,	Thai	literary	works	

and	literature	for	learning	management,	assessment	of	learning	

enhancement	 activities	measurement	 and	 evaluation	 and	 

effective	teaching	training	

 

0563	305	 กำรวัดและกำรประเมินผลวิชำภำษำไทย	 3(2-2-5)

 Measurement and Evaluation of Thai Language

	 แนวทางการสร้างเครื่องมือในการวัดผลด้านภาษาไทย	ความ

รูค้วามเข้าใจ	ทกัษะ	เจตคต	ิวจิารณญาณและยทุธศาสตร์การคดิ	สร้างแบบ

ทดสอบชนดิต่าง	ๆ 	การประเมนิผลโดยใช้ข้อมลูเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ

	 Guidelines	 for	 constructing	 tools	 to	 assess	 Thai	

language,	 knowledge	 and	 comprehension,	 skills,	 attitudes,	 

judgment	and	thinking	strategies;	construction	of	different	types	

of	tests,	evaluation	based	on	both	qualitative	and	quantitative	

data

	 	 	 2.2.2	วิชำเอกเลือก	 ไม่น้อยกว่ำ		 21	หน่วยกิต

0563	204	 อิทธิพลภำษำต่ำงประเทศในภำษำไทย	 3(2-2-5)

	 Influences	of	Foreign	Languages	on	Thai Language

	 ปัจจัยการรับภาษาต่างประเทศในภาษาไทย	 ลักษณะของ

โครงสร้างภาษาต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาไทย	 ลักษณะการ

เปลี่ยนแปลงค�าและความหมายของค�า	 ลักษณะการเปล่ียนแปลง 

ค�าต่างประเทศในภาษาไทย	การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย

	 Factors	 influencing	 the	 adaptation	 of	 foreign	 

languages	 in	 Thai,	 structural	 features	 of	 foreign	 languages	 

related	 to	 Thai,	 semantic	 change	 of	words	 and	meanings,	 

characteristics	of	foreign	words	transformed	into	Thai,	keeping	

updated	with	the	changes	in	Thai	language

0563	205	 วรรณกรรมในหนังสือเรียนภำษำไทย		 	3(2-2-5)

 Literary Works in Thai Textbooks

	 ความหมาย	ลักษณะ	ประเภท	พัฒนาการของวรรณคดีและ

วรรณกรรมไทยในหนังสือเรียน	 เน้ือหา	 แนวคิด	 ความสอดคล้องของ

หลักสูตร	 แนวทางการเรียนรู้วรรณกรรมในหนังสือเรียนภาษาไทยระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	การคัดสรรวรรณกรรมเพื่อการเรียนรู้

	 Meanings,	 characteristics, 	 categories	 and	 

development	of	Thai	literary	works	and	Thai	literature	appearing	

in	textbooks;	contents,	notions,	consistency	of	the	curriculum,	

guidelines	 for	 learning	 literature	 from	Thai	 textbooks	 at	 the	

primary	and	secondary	education	level,	selection	of	literature	for	

learning	enhancement

0563	206	 กำรสร้ำงค�ำและบัญญัติศัพท์		 	3(3-2-5)

 Word Building and Coining

	 ประวัติความเป็นมาของค�าไทย	ลักษณะและวิธีการสร้างค�า	

การเปลี่ยนแปลงรูปค�า	 วิธีการทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ	 ความหมาย 

ของศัพท์

	 History	 of	 Thai	words,	word	 construction,	 form	 

construction,	transliteration,	word	coining,	word	meaning

0563	207	 คติชนวิทยำส�ำหรับครู	 	3(2-2-5)

 Folklore for Teachers

	 ความหมายและความส�าคัญของคติชน	ประเภทของคติชน	

แนวคิด	ทฤษฎีในการวิเคราะห์ภูมิปัญญาและภาพสะท้อนทางสังคมและ

วัฒนธรรม	 บทบาทของคติชนในสังคม	คติชนกับภาษาและวัฒนธรรม	 

การบูรณาการคติชนกับการเรียนการสอน	และกรณีศึกษา	

	 Meanings	 and	 significances	 of	 folklores,	 types	 of	

folklores,	 notions	 and	 theories	 used	 to	 analyze	wisdoms	 and	

reflections	of	society	and	culture,	roles	of	folklores	in	the	society,	

folklores	 and	 languages	 and	cultures,	 integrating	 folklores	 in	

instruction	as	well	as	in	case	studies

0563	208	 ภำษำไทยในยุคเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 	3(3-2-5)

	 และกำรสื่อสำร		 	

 Thai Language in the Age of Information and 

 Communication Technology

	 พฒันาการของภาษาไทยในยุคเทคโนโลยสีารสนเทศ	ประเภท	

ลักษณะ	การเรียนรู้ภาษาไทยและการใช้ภาษาไทยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์

ตลอดจนปัญหาการใช้ภาษาไทยที่เกิดจากการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

	 Development	 of	 the	Thai	 language	 in	 the	 age	 of	 

information	and	communication	technology,	types	and	features	

of	Thai	learning	and	using	Thai	in	electronic	media,	and	problems	

in	Thai	usage	originated	from	the	use	of	electronic	media
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0563	209	 กำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์		 3(2-2-5)

 Creative Writing

	 หลักและศิลปะการเขียนร้อยแก้วและร้อยกรองในระดับสูง	

ฝึกเขียนร้อยแก้วและ	ร้อยกรองรูปแบบต่าง	ๆ 	โดยค�านึงถึงความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์	ความถนดัและความสามารถทีแ่ตกต่างกนัของผูเ้รยีนเป็นส�าคญั

	 Principles	and	art	of	writing	verses	and	poems	at	the	

advanced	level,	practice	of	writing	different	genres	of	verses	and	

poems	based	upon	level	of	creativity	proficiency	and	ability	of	

individual	learners

0563	306	 กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิชำภำษำไทย		 	3(2-2-5)

 Thai Language Learning Activities

	 ความหมายของการจัดกิจกรรมวิชาภาษาไทย	ลักษณะและ

ประเภทของกิจกรรม	ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 การจัด

กิจกรรมทางหลักภาษา	วรรณคดี	วรรณกรรมและทักษะการฟัง	พูด	อ่าน

และเขียน	การวางแผนและเขียนโครงการจัดกิจกรรม	การด�าเนินการจัด

กิจกรรม	และการประเมินผลกระบวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทาง

ภาษาไทยในโรงเรียน	การวิเคราะห์และประเมินค่ากิจกรรมที่จัดขึ้น

	 Meaning	 of	 arranging	 Thai	 language	 activities,	

characteristics	 and	 types	 of	 activities,	 benefits	 of	 learning	 

activities;	 arranging	 activities	 related	mainly	 to	 language,	 

literature,	 literary	works	and	 listening,	speaking,	 reading	and	

writing	 skills,	 planning	 and	writing	 a	 project,	 organizing	 

activities,	 evaluating	 the	 processes	 of	 the	 activity	which	 is	 

organized	to	improve	Thai	language	skills	in	school,	analyzing	

and	evaluating	organized	activities

0563	307	 ทักษะทำงภำษำเชิงวิชำกำรส�ำหรับครูภำษำไทย	 3(2-2-5)

 Academic Language Skills for Thai Language 

 Teachers

	 เทคนิคการพูดและการเขียนเพื่อพัฒนาความสามารถ 

เชิงวิชาการ	การศึกษารูปแบบ	การเขียนเชิงวิชาการ	การเขียนเรียงความ	 

ย่อความ	 หนังสือราชการ	 โครงงาน	 บทความวิชาการ	 รายงานการวิจัย	 

การน�าเสนองานวิชาการ	ปัญหาและการแก้ปัญหาการใช้ทักษะทางภาษา 

เชิงวิชาการเป็นรายบุคคล	

	 Speaking	and	writing	techniques	for	academic	skill	

development;	study	of	genres	in	academic	writing:	essay	writing,	

summarizing,	official	letters,	project	writing,	academic	articles,	

research	 reports;	 individual	 presentation	 of	 academic	work,	

problems	 and	 solutions	 to	 improve	 academic	 skill	 usage	 for	 

individual

0563	308	 ภูมิปัญญำท้องถิ่นและกำรสร้ำงหลักสูตร	 	3(2-2-5)

	 ท้องถิ่นวิชำภำษำไทย

 Local Wisdoms and Construction of 

 Local Curriculum on Thai Subject 

	 ความหมาย	 ประเภท	 ลักษณะและคุณค่าของภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น	 ลักษณะเฉพาะของ	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละภูมิภาค	 แนวทาง 

ในการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทต่าง	 ๆ	 การบูรณาการภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 การคัดสรรภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู ้	 ความหมายของหลักสูตรท้องถิ่น	

แนวทางการสร้างและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นวิชาภาษาไทย	 โดยน�าสาระ

ความรู้ในชุมชนมาเป็นแกนของหลักสูตรและประเมินผลหลักสูตรที่ 

สร้างขึ้น

	 Meanings,	types,	characteristics	and	values	of	local	

wisdoms;	special	characteristics	of	local	wisdoms	in	each	region,	

guidelines	 for	 studying	 various	 types	 of	 local	 wisdoms,	 

integration	of	 local	wisdom	and	 the	philosophy	of	sufficiency	

economy,	 selection	 of	 local	wisdoms	 for	 classroom	 learning	

management,	 definitions	 of	 local	 curriculum,	 guidelines	 for	

constructing	and	developing	Thai	subject	local	curriculum,	where	

local	knowledge	is	the	core	of	the	curriculum;	evaluation	of	the	

designed	curriculum	

0563	309	 สัมมนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย	 	3(2-2-5)

 Seminar in Thai Language Instruction

	 ความรู้พื้นฐานเรื่องการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมในการ

สัมมนาวิชาการ	 กรณีศึกษา	บทวิจารณ์	 สังเกต	 วิเคราะห์ปรากฏการณ	์ 

การแก้ปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทย	การจัดสัมมนาประเด็นปัญหา 

เกี่ยวกับภาษาไทย	การรายงานผลและการน�าเสนอ

	 Basic	 knowledge	 of	 learning	management	 and	 

surroundings	 of	 seminar	 venue,	 case	 studies,	 critiques,	 

observing	and	analyzing	a	phenomenon,	 solving	problems	 in	

Thai	language	teaching	and	learning,	arranging	seminars	about	

problematic	issues	in	Thai	language,	report	and	presentation

0563	310	 วรรณกรรมส�ำหรับเด็กและเยำวชน		 3(2-2-5)

 Children’s and Youth Literature

	 ลักษณะและประวัติของวรรณกรรมส�าหรับเด็กและเยาวชน	

ประเภทของวรรณกรรมส�าหรับเด็กและเยาวชน	 นิทาน	 บทร้อยกรอง	

สารคดี	 สารานุกรมและวรรณกรรมแปล	 เป็นต้น	 รูปแบบการน�าเสนอ	

จติวิทยาในวรรณกรรมส�าหรบัเดก็และเยาวชน	ศลิปะในการเขียนและการ

ประเมินค่าของวรรณกรรมส�าหรับเด็กและเยาวชน	ฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์

วรรณกรรมส�าหรับเด็กและเยาวชน
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	 Characteristics	and	history	of	literature	for	children	

and	youth,	Characteristics	and	history	of	literature	of	children	

and	youth;	 types	of	children’s	and	youth	 literature	e.g.	 tales,	

poems,	documentaries,	encyclopedia,	and	translated	literature	

works;	presentation	techniques,	psychology	in	children’s	and	

youth	literature,	the	art	of	writing	and	evaluating	children’s	and	

youth	literature,	practice	of	children’s	and	youth	book	writing

0563	311	 ศิลปะกำรใช้ภำษำส�ำหรับครู		 	3(2-2-5)

 The Art of Language Usage for Teachers

	 ศิลปะการใช้ภาษาไทยในการฟัง	การดู	การพูด	การอ่าน	และ

การเขียน	 เพื่อการสื่อสารในโอกาสต่าง	ๆ	 โดยเน้นบูรณาการกระบวนการ

ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา	เพื่อพัฒนาสมรรถภาพ	ด้านภาษาไทยส�าหรับครู

	 The	art	of	using	Thai	in	listening,	watching,	speaking,	

reading	and	writing	for	communication	in	different	situations	

by	placing	an	emphasis	on	integrated	skills	to	develop	language	

efficiency	of	Thai	teachers

0563	312	 แนวโน้มกำรสอนภำษำไทยในปัจจุบัน		 3(3-2-5)

 Current Trends in Thai Language Teaching

	 การตดิตามความเคลือ่นไหวของวงการภาษาและวรรณกรรม

ไทย	 โดยเน้นแนวโน้ม	ความเปล่ียนแปลงและอิทธิพลของผลการศึกษา

ค้นคว้าใหม่	 ๆ	 ที่เก่ียวข้องกับการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย	 การ

ประยกุต์ความรูไ้ปใช้ปรบัปรุงการเรียนการสอนภาษาไทยให้มีประสทิธภิาพ

	 Updating	the	movement	of	Thai	language	and	Thai	

literature,	 circle	 placing	 a	 primary	 focus	 on	 changes	 in	 and	 

influences	 of	 new	 research	 studies	 related	 to	 teaching	Thai	

language	 and	Thai	 literature,	 application	 of	 knowledge	 for	 

effective	development	of	teaching	and	learning

	 3.	หมวดวิชำเลือกเสรี	 ไม่น้อยกว่ำ	6	หน่วยกิต

0510	201		 กำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	 3(3-0-6)

 Education for Sustainable Development

โครงสร้างการจัดการศึกษา	 บทบาทของการศึกษาเพื่อ 

การพัฒนาที่ยั่งยืน	 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจและ 

สิง่แวดล้อม	และบทบาทของสถานศกึษาในการจัดการกบัการเปลีย่นแปลง

ดังกล่าว	 การมีส่วนร่วมขององค์กรภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ในการจัดการศึกษา	 

การใช้ภมูปัิญญาท้องถ่ินเพือ่พฒันาการศกึษาไปสูส่งัคมแห่งการเรียนรูแ้ละ

การพัฒนาที่ยั่งยืน

Structure	 of	 educational	management;	 roles	 of	 

education	 for	 sustainable	 development;	 social,	 cultural,	 

economic	and	environmental	changes	and	roles	of	educational	

institutions	 in	 responding	 to	 the	 changes;	 cooperation	 of	 

organization	and	various	sectors	on	educational	management;	

applying	local	wisdom	for	educational	development	leading	to	

the	learning	society	and	sustainable	development

0510	302	 กำรบริหำรและกำรจัดกำรในสถำนศึกษำ	 3(3-0-6)

 School administration and Management

แนวคิด	 ทฤษฎี	 และหลักการบริหารจัดการทางการศึกษา	 

ภาวะผู ้น�า	 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ	 การบริหารจัดการในชั้นเรียน	 

การประกันคุณภาพการศึกษา	โครงงานและโครงการทางการศึกษา	ระบบ

สารสนเทศ	การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน

Concepts,	 theories,	 and	principles	 of	 educational	

management;	 leadership;	 human	 relation	 in	 organization;	 

classroom	management;	educational	quality	assurance;	projects	

and	 educational	 projects;	 information	 system;	 education	 for	

community	development

0520	201	 กำรแนะแนวและกำรให้กำรปรึกษำในโรงเรียน	3(3-0-6)

 School Guidance and Counseling

ความหมาย	ปรชัญา	และหลกัการของการบรหิารการแนะแนว

การจัดการการแนะแนว	ทฤษฎีและเทคนิคการแนะแนว	การบริการการ

แนะแนวในโรงเรยีน	เทคนคิพืน้ฐานในการให้การปรกึษาและการฝึกปฏบิตัิ

การให้การปรึกษาส�าหรับการแก้ปัญหาวิกฤติ	บทบาทของบุคลากรของ

โรงเรียนในการแนะแนวและการให้การปรึกษาแก่ผู้ปกครองและชุมชน

Definitions,	philosophy	and	principles	 of	 guidance	

administration;	guidance	management;	guidance	theories	and	

techniques;	 guidance	 services	 in	 schools;	 simple	 techniques	

and	practice	of	counseling	for	crisis	problem	solution;	roles	of	

school	staff	in	guidance	and	parents	and	community	counseling	

services

0520	202	 ปัญหำพฤติกรรมเด็กวัยเรียนและแนวทำงแก้ไข	 3(3-0-6)

 Problems on Behavior Disorder of School Child 

 and Prevention

สาเหตุและลักษณะของเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม	รวมทั้ง

เด็กที่มีความแปรปรวนทางความคิดและอารมณ์	 การสังเกตการทดสอบ

ลักษณะต่าง	ๆ	ทางจิตวิทยา	การปรับพฤติกรรม	การป้องกัน	การส่งเสริม

และการแก้ไขพฤตกิรรมเดก็วยัเรยีนไม่ให้เบีย่งเบนไปจากบรรทดัฐานของ

สังคม

Causes	 and	 nature	 of	 behavior	 disorder	 child	 

including	cognitive	and	emotional	disruption	;	observation,	types	

of	 psychological	 testing;	 behavior	modification;	 prevention;	

helping	school-age	children	adjust	to	social	norm
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0540	302	 กำรวัดภำคปฏิบัติ	 3(3-0-6)

 Performance Measurement 

แนวคดิ	ทฤษฎกีารวดัภาคปฏบิตั	ิวธิกีารวิเคราะห์จุดมุง่หมาย

และลักษณะงานการพัฒนาเคร่ืองมือวัดทักษะการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ	 

การหาคุณภาพของเครื่องมือและแปลความหมายของการวัดเพ่ือพัฒนา 

การเรียนการสอน

Concept,	theories	of	performance	measurement;	task	

and	objective	analysis;	developing	performance-based	authentic	

assessment	instruments;	instrument	quality	analysis	and	data	

interpretation	for	teaching	and	learning	improvement

0550	301	 อนำมัยโรงเรียน	 3(3-0-6)

 School Hygiene

ความส�าคัญของสุขภาพ	การสาธารณสุข	การส่งเสริมสุขภาพ	

การบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะในโรงเรียน	 การสอน

สุขศึกษาและเพศศึกษา	 เน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านสุขภาพ	

ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ

นักเรียน

Importance	of	health;	public	health;	health	promotion;	

health	service	and	hygienic	environment	in	schools;	teaching	

of	 health	 education	 and	 sex	 education	 emphasize	 on	health	

behavior	 changing;	 relationship	 between	 school	 and	 

community;	promotion	of	students’	quality	of	life	

0550	302	 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน	 3(2-2-5)

 Learner Developing Activities

หลกัการและวธิกีารจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนโดยเช่ือมโยงกบั

ปรัชญาน�าไปสู ่การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบพัฒนาการ 

ของมนุษย์	 เพื่อน�าไปปรับปรุง	 ปรับตัว	 ควบคุม	พัฒนา	 และแก้ปัญหา 

ของตนเอง	อนัเป็นผลน�าไปสูม่นษุย์ภาวะทีส่มบรูณ์	และอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นได้

อย่างมีความสุข	 และจะต้องเข้าฝึกอบรมวิชาผู้ก�ากับหรือผู้น�า	 ขั้นความรู้

เบื้องต้น	1	กิจกรรมจาก4	กิจกรรม	ให้เลือกฝึกอบรมตามความเหมาะสม

และความพร้อมของทุกฝ่ายดังนี้คือ	 ลูกเสือ	 เนตรนารี	 ยุวกาชาด	 และ 

ผู้บ�าเพ็ญประโยชน์

Principles	 and	methods	 of	 creating	 activities	 for	

learners	development	based	on	philosophy	focusing	on	analysis	

and	 synthesis	 the	 human	 development	 process	 in	 order	 to	 

improve,	adapt,	control,	develop,	and	solve	problems	which	bring	

to	 be	perfect	 humanity	 and	 live	 a	 happy	 life	 in	 the	 society;	 

training	in	a	course	of	the	basic	or	preliminary	level	of	leaders	

in	either	of	4	activities	namely:	boy	scout,	girl	guide,	junior	red	

cross	and	volunteer	activity

0550	303		 กิจกรรมทำงกำยส�ำหรับเด็กและเยำวชน		 3(2-2-5)

  Physical Activities for Children and Youth 

ความหมาย	 ความส�าคัญ	 หลักการ	 ประเภทของกิจกรรม 

ทางกาย	ประโยชน์	 การเลือกและวิธีการจัดกิจกรรมทางกายท่ีเหมาะสม 

กบัวยัในรปูแบบต่างๆ	ทัง้ในชวีติประจ�าวนั	และชวิีตยามว่างส�าหรบัเด็กและ

เยาวชน	 และการฝึกปฏิบัติ	 การออกแบบกิจกรรมทางกาย	 การทดสอบ

สมรรถภาพทางกายที่สอดคล้องเหมาะสมกับกิจกรรมและกลุ่มวัย

Concepts,	 significance,	 principle,	 type	 of	 physical	

activities,	benefit,	selecting	and	organizing	physical	activities	

that	suit	the	age	in	various	ways	in	both	daily	life	and	leisure	

life	 for	 children	and	youth,	 and	practice,	design	 the	physical	

activities,	 physical	 fitness	 test	 suitable	 for	 activities	 and	age	

Group

0560	102	 ภำษำและวัฒนธรรมส�ำหรับครู	 3(3-0-6)

 Language and Culture for Teachers

ความส�าคัญของภาษาและวัฒนธรรม	ความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาษาและวัฒนธรรม	 การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู ่ร่วมกัน 

อย่างสันติ	 การพัฒนาทักษะการฟัง	การดูการพูด	การอ่าน	และการเขียน

ภาษาไทยส�าหรับครูเพื่อสื่อความหมาย	การฟังและอ่านเนื้อหาวิชาเฉพาะ

สาขา	การอธบิายและการอภปิราย	การพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษเพ่ือพฒันา

วิชาชีพครูเน้นการใช้ทักษะการฟังและการพูดเพื่อการสื่อสาร	 การอ่าน

บทความและต�าราที่เกี่ยวข้องกับสาขา	การเขียนบันทึกและจดหมาย

Significance	 of	 language	and	 culture;	 relationship	

between	language	and	culture;	using	language	and	culture	for	

peaceful	 coexistence;	developing	of	Thai	 listening,	 viewing,	

speaking,	 reading	and	writing	skills;	 listening	and	 reading	of	

specific	content	areas;	explanation	and	discussion;	developing	

of	 English	 skills	 to	 enhance	 professional	 development	 

emphasizing	 on	 listening	 and	 speaking	 for	 communication,	

reading	articles	and	textbooks,	note	taking	and	writing	letters	

0560	103	 กำรศึกษำแบบเรียนรวม	 3(2-2-5)

 Inclusive Education

ปรัชญาแนวคิด	ความจ�าเป็นและค�าจ�ากัดความของการจัด 

การศึกษาพิเศษและการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษประเภทของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	 

การคดักรองนกัเรยีนเบือ้งต้น	บทบาทครใูนการจดัการศกึษาแบบเรียนรวม

การจัดการเรียนการสอนส�าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

Philosophy,	 approaches,	 needs	 and	 definitions	 of	

special	education	and	inclusive	education;	special	needs	child	

law;	types	of	children	with	special	needs;	screening	for	at-risk	

children;	roles	of	teachers	in	inclusive	education;	instructional	

design	for	children	with	special	needs
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0560	104		 ควำมรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีควำมบกพร่อง	 3(3-0-6)

	 ทำงกำรเรียนรู้

 Introduction to Learning Disabilities

โครงสร้างและหน้าที่ของสมอง	 สาเหตุของความบกพร่อง

ทางการเรยีนรู้ในเดก็	ความบกพร่องทีม่ผีลต่อการด�ารงชวีติและการศกึษา	

การคัดกรองนักเรียน	 การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและคณิตศาสตร์	

กลวธีิการสอนและการจดักจิกรรมเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรยีนรู้	บทบาท

ของครอบครัวและโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอน

Structure	and	function	of	brain;	causes	of	 learning	

disabilities	 in	children;	 impairments	effected	to	daily	 life	and	

education;	screening	for	at-risk	children;	promotion	of	language	

and	 arithmetic;	 teaching	 techniques	 and	 activities	 

implementation	for	learning	process	promotion;	roles	of	family	

and	school	in	teaching	and	learning	management
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ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :		 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :		 Bachelor	of	Education	Program	in	English

ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ

	 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)		 :		 การศึกษาบัณฑิต	(ภาษาอังกฤษ)

	 		 (ชื่อย่อ)		 :		 กศ.บ.	(ภาษาอังกฤษ)

		 ภาษาอังกฤษ		 (ชื่อเต็ม)	 :		 Bachelor	of	Education	(English)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :		 B.Ed.	(English)

หลักสูตร

จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	134	หน่วยกิต

โครงสร้ำงหลักสูตร

หมวดวิชำและกลุ่มวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

1.	หมวดวิชำศึกษำทั่วไป	 ไม่น้อยกว่ำ	 30 หน่วยกิต

2.	หมวดวิชำเฉพำะด้ำน ไม่น้อยกว่ำ 98 หน่วยกิต

		 2.1	วิชำชีพครู ไม่น้อยกว่ำ	 38 หน่วยกิต

		 	 2.1.1	วิชาเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า	 26 หน่วยกิต

		 	 2.1.2	การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า	 12 หน่วยกิต

		 2.2	วิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ	 60 หน่วยกิต

		 	 2.2.1	วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า	 40 หน่วยกิต

		 	 2.2.2	วิชาเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพความลุ่มลึกในวิชาเอก ไม่น้อยกว่า	 20 หน่วยกิต

3.	หมวดวิชำเลือกเสรี	 ไม่น้อยกว่ำ	 6 หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่ำ 134 หน่วยกิต

หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต
สำขำวิชำภำษำอังกฤษ

(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2562)
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รำยวิชำในหลักสูตร
	 1.		หมวดวิชำศึกษำทั่วไป		 ไม่น้อยกว่ำ		 30	หน่วยกิต

	 2.		หมวดวิชำเฉพำะ	 ไม่น้อยกว่ำ	 98	หน่วยกิต

	 	 2.1	วิชำชีพครู		 ไม่น้อยกว่ำ	 38	หน่วยกิต

	 	 	 2.1.1	วิชำชีพครูบังคับ

	 0510	301	 การพัฒนาโรงเรียน		 3(2-2-5)

	 	 School	Improvement

	 0520	101	 จิตวิทยาส�าหรับครู	 3(2-2-5)

	 	 Psychology	for	Teachers

	 0530	101	 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ	 3(2-2-5)

	 	 และการสื่อสารทางการศึกษา

	 	 Information	Technology	Innovation	

	 	 and	Educational	Communication

	 0540	201	 การวัดและประเมินผลการศึกษา	 2(1-2-3)

	 	 Measurement	and	Evaluation	in	Education	

	 0540	301	 การวิจัยทางการศึกษา		 3(2-2-5)

	 	 Research	in	Education

	 0560	101	 ประสบการณ์วิชาชีพครู	1	 2(1-2-3)

	 	 Practicum	1

	 0560	201	 ประสบการณ์วิชาชีพครู	2	 2(1-2-3)

	 	 Practicum	2

	 0560	202	 การเรียนรู้และการสอน	 3(2-2-5)

	 	 Learning	and	Teaching	

	 0560	203	 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร	 3(2-2-5)

	 	 Curriculum	Design	and	Development

	 0560	301	 ประสบการณ์วิชาชีพครู	3	 2(1-2-3)

	 	 Practicum	3

	 0560	401	 ปฏิบัติการสอน	1	 6(0-16-0)

	 	 Internship	1

	 0560	402	 ปฏิบัติการสอน	2	 6(0-16-0)

	 	 Internship	2

	 	 2.2		วิชำเอก	 ไม่น้อยกว่ำ	 60	หน่วยกิต

	 	 	 2.2.1	วิชำเอกบังคับ	 ไม่น้อยกว่ำ	 40	หน่วยกิต

	 0564	111	 การฟังภาษาอังกฤษ	1	 3(3-0-6)

	 	 English	Listening	1

	 0564	112	 การฟังภาษาอังกฤษ	2	 3(3-0-6)

	 	 English	Listening	2

	 0564	123	 การพูดภาษาอังกฤษ	1	 3(3-0-6)

	 	 Oral	English	1

	 0564	132	 การอ่านภาษาอังกฤษ	1	 3(3-0-6)

	 	 English	Reading	1

	 0564	224	 การพูดภาษาอังกฤษ	2	 3(3-0-6)

	 	 Oral	English	2

	 0564	233	 การอ่านภาษาอังกฤษ	2	 3(3-0-6)

	 	 English	Reading	2

	 0564	241	 การเขียนภาษาอังกฤษ	1	 3(3-0-6)

	 	 English	Composition	1

	 0564	325	 การพูดภาษาอังกฤษ	3	 3(3-0-6)

	 	 Oral	English	3

	 0564	334	 การอ่านภาษาอังกฤษ	3	 3(3-0-6)

	 	 English	Reading	3

	 0564	342	 การเขียนภาษาอังกฤษ	2	 3(3-0-6)

	 	 English	Composition	2

	 0564	351	 ภาษาส�าหรับการจัดการชั้นเรียน	 3(3-0-6)

	 	 Language	for	Classroom	Management

	 0564	352	 พื้นฐานวัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกัน	 2(2-0-4)

	 	 English	and	American	Cultural	Background

	 0564	454	 ร้อยแก้วและร้อยกรองเบื้องต้น	 2(2-0-4)

	 	 Introduction	to	Prose	and	Poetry

	 0564	455	 หลักและวิธีการแปล	 3(3-0-6)

	 	 Principles	and	Methods	of	Translation

	 	 	 2.2.2	วิชำเสริมสร้ำงสมรรถนะและศักยภำพ

	 	 	 ควำมลุ่มลึก	ในวิชำเอก	 ไม่น้อยกว่ำ	 	20	หน่วยกิต

	 0564	161	 สัทศาสตร์และการออกเสียงส�าหรับครู	 2(2-0-4)

	 	 Phonetics	and	Pronunciation	for	Teachers

	 0564	162	 สัทวิทยาส�าหรับครู	 3(3-0-6)

	 	 Phonology	for	Teachers

	 0564	163	 การพัฒนาค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ	 2(2-0-4)

	 	 Vocabulary	Development

	 0564	261	 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน	 2(2-0-4)

	 	 Foundation	of	English	Grammar

	 0564	262	 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษส�าหรับครู	 2(2-0-4)

	 	 English	Grammar	for	Teachers

	 0564	361	 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ	 3(3-0-6)

	 	 ภาษาต่างประเทศ	1

	 	 Teaching	English	as	a	Foreign	Language	1

	 0564	362	 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ	 3(3-0-6)

	 	 ภาษาต่างประเทศ	2

	 	 Teaching	English	as	a	Foreign	Language	2

	 0564	363	 เทคโนโลยีส�าหรับการสอนภาษาอังกฤษ	 3(3-0-6)

	 	 Technology	for	English	Language	Teaching

	 0564	364	 การจัดการชั้นเรียนส�าหรับการสอน	 3(3-0-6)

	 	 ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

	 	 Classroom	Management	for	EFL
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	 0564	365	 การประเมินและวัดผลภาษาอังกฤษ	 3(3-0-6)

	 	 ในฐานะภาษาต่างประเทศ

	 	 Assessment	and	Evaluation	in	EFL	Classroom

	 0564	366	 การออกแบบสื่อส�าหรับการสอนภาษาอังกฤษ	 3(3-0-6)

	 	 ในฐานะภาษาต่างประเทศ

	 	 Materials	Design	for	EFL	Classroom

	 0564	367	 การวิจัยส�าหรับการสอนภาษาอังกฤษ	 3(3-0-6)

	 	 ในฐานะภาษาต่างประเทศ

	 	 Research	in	EFL	Classroom

	 3.	หมวดวิชำเลือกเสรี		 	 ไม่น้อยกว่ำ	6	หน่วยกิต

	 	 	 	 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่มีการเปิดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคามทั้งภายในคณะฯ	 และภายนอกคณะฯ	 ได้ตามความสนใจ	 

อย่างน้อย	6	หน่วยกิต	ซึง่รายวิชาเลอืกเสรทีีเ่ปิดสอนโดยคณะศกึษาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	มีดังนี้

	 0510	201	 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 3(3-0-6)

	 	 Education	for	Sustainable	Development

	 0510	302	 การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา	 3(3-0-6)

	 	 School	administration	and	Management

	 0520	201	 การแนะแนวและการให้การปรึกษาในโรงเรียน	 3(3-0-6)

	 	 School	Guidance	and	Counseling

	 0520	202	 ปัญหาพฤติกรรมเด็กวัยเรียนและแนวทางแก้ไข	3(3-0-6)

	 	 Problems	on	Behavior	Disorder	of	School	

	 	 Child	and	Prevention

	 0540	302	 การวัดภาคปฏิบัติ	 3(3-0-6)

	 	 Performance	Measurement	

	 0550	301	 อนามัยโรงเรียน	 3(3-0-6)

	 	 School	Hygiene

	 0550	302	 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 3(2-2-5)	

	 	 Learner	Developing	Activities

	 0550	303		 กิจกรรมทางกายส�าหรับเด็กและเยาวชน		 3(2-2-5)

	 	 Physical	Activities	for	Children	and	Youth	

	 0560	102	 ภาษาและวัฒนธรรมส�าหรับครู	 3(3-0-6)

	 	 Language	and	Culture	for	Teachers

	 0560	103	 การศึกษาแบบเรียนรวม	 3(2-2-5)

	 	 Inclusive	Education

	 0560	104		 ความรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่อง	 3(3-0-6)

	 	 ทางการเรียนรู้	

	 	 Introduction	to	Learning	Disabilities

	 	 ทัง้นีต้้องเป็นไปตามข้อบงัคบัของมหาวทิยาลยัและให้เป็น

ไปตามสภาวิชาชีพครูก�าหนด
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แผนกำรศึกษำ	
หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต	สำขำวิชำภำษำอังกฤษ

ปีที่	1	ภำคต้น

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

004x	xxx วิชำศึกษำทั่วไป 8

0530	101 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา

Information	Technology	Innovation	and	Educational	Communication

3(2-2-5)

0564	111 การฟังภาษาอังกฤษ	1

English	Listening	1

3(3-0-6)

0564	161 สัทศาสตร์และการออกเสียงส�าหรับครู

Phonetics	and	Pronunciation	for	Teachers

2(2-0-4)

0564	123 การพูดภาษาอังกฤษ	1	

Oral	English	1

3(3-0-6)

0564	163 การพัฒนาค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ

Vocabulary	Development

2(2-0-4)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 21

ปีที่	1	ภำคปลำย

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

004x	xxx วิชำศึกษำทั่วไป 8

0560	101 ประสบการณ์วิชาชีพครู	1

Practicum	1

2(1-2-3)

0520	101 จิตวิทยาส�าหรับครู	

Psychology	for	Teachers	

3(2-2-5)

0564	112 การฟังภาษาอังกฤษ	2

English	Listening	2

3(3-0-6)

0564	162 สัทวิทยาส�าหรับครู

Phonology	for	Teachers

3(3-0-6)

0564	132 การอ่านภาษาอังกฤษ	1

English	Reading	1

3(3-0-6)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 22
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ปีที่	2	ภำคต้น

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

004x	xxx วิชำศึกษำทั่วไป 8

0560	201 ประสบการณ์วิชาชีพครู	2

Practicum	2

2(1-2-3)

0560	202 การเรียนรู้และการสอน

Learning	and	Teaching

3(2-2-5)

0564	224 การพูดภาษาอังกฤษ	2

Oral	English	2

3(3-0-6)

0564	233 การอ่านภาษาอังกฤษ	2

English	Reading	2

3(3-0-6)

0564	261 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

Foundation	of	English	Grammar

2(2-0-4)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 21

ปีที่	2	ภำคปลำย

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

004x	xxx วิชำศึกษำทั่วไป 6

0560	203 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร

Curriculum	Design	and	Development

3(2-2-5)

0540	201 การวัดและประเมินผลการศึกษา

Measurement	and	Evaluation	in	Education

2(1-2-3)

0564	241 การเขียนภาษาอังกฤษ	1	

English	Composition	1

3(3-0-6)

0564	361 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ	1	

Teaching	English	as	a	Foreign	Language	1

3(3-0-6)

0564	262 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษส�าหรับครู

English	Grammar	for	Teachers

2(2-0-4)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 19
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ปีที่	3	ภำคต้น

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

0510	301 การพัฒนาโรงเรียน

School	Improvement

3(2-2-5)

0540	301 การวิจัยทางการศึกษา

Research	in	Education

3(2-2-5)

0564	351 ภาษาส�าหรับการจัดการชั้นเรียน

Language	for	Classroom	Management

3(3-0-6)

0564	361 การอ่านภาษาอังกฤษ	3

English	Reading	3

3(3-0-6)

0564	362 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ	2

Teaching	English	as	a	Foreign	Language	2

3(3-0-6)

0564	363 เทคโนโลยีส�าหรับการสอนภาษาอังกฤษ

Technology	for	English	Language	Teaching

3(3-0-6)

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี 3

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 21

ปีที่	3	ภำคปลำย

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

0560	301 ประสบการณ์วิชาชีพครู	3

Practicum	3

2(1-2-3)

0564	325 การพูดภาษาอังกฤษ	3

Oral	English	3

3(3-0-6)

0565	342 การเขียนภาษาอังกฤษ	2

English	Composition	2

3(3-0-6)

0564	352 พื้นฐานวัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกัน

English	and	American	Cultural	Background

2(2-0-4)

0564	454 ร้อยแก้วและร้อยกรองเบื้องต้น

Introduction	to	Prose	and	Poetry

2(2-0-4)

0564	455 หลักและวิธีการแปล

Principles	and	Methods	of	Translation

3(3-0-6)

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี 3

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 18
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ปีที่	4	ภำคต้น

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

0560	401 ปฏิบัติการสอน	1	 	

Internship	1

6(0-16-0)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 6

ปีที่	4	ภำคปลำย

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

0560	402 ปฏิบัติการสอน	2	 	

Internship	2

6(0-16-0)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 6
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ค�ำอธิบำยรำยวิชำ
	 1.	หมวดวิชำศึกษำทั่วไป	 ไม่น้อยกว่ำ		 30	หน่วยกิต

	 	 เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 2.	หมวดวิชำเฉพำะด้ำน	 ไม่น้อยกว่ำ	 	98	หน่วยกิต

	 	 2.1	วิชำชีพครู	 ไม่น้อยกว่ำ	 	38	หน่วยกิต

	 	 	 2.1.1	วิชำชีพครูบังคับ

0510	301	 กำรพัฒนำโรงเรียน		 3(2-2-5)

 School Improvement

ศึกษาความรู้เก่ียวกับบทบาทของโรงเรียน	ครอบครัวและ

ชมุชนในฐานะผูมี้ส่วนร่วมในการ	พฒันาโรงเรยีน	การพฒันาความสมัพนัธ์

ระหว่างโรงเรียน	 ผู้ปกครองและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

เพื่อส่งเสริมและแก้ปัญหาการเรียนรู ้ของผู ้เรียน	 ประยุกต์ใช้ความรู ้ 

ที่เรียนมาโดยการร่วมมือกับผู้ปกครองในการสนับสนุนการเรียนรู้ของ 

ผู้เรียน	 แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	ตลอดจนศึกษา

บริบทของชุมชนเก่ียวกับการอยู ่ร ่วมกันบนฐานความแตกต่างของ

วัฒนธรรม	การส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ศึกษาความรู้เกี่ยว

กับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	ได้แก่	ความหมาย	องค์ประกอบ	และ

หลกัการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพี	ทกัษะทีจ่�าเป็นต่อการเป็นผู้น�า

การสร้างชุมชนวิชาชีพ	 กลยุทธ์การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้

ทางวิชาชีพ	 ฝึกปฏิบัติกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	 ศึกษา 

หลักการ	แนวคิด	การออกแบบและด�าเนนิการเกีย่วกบังานประกนัคณุภาพ

การศกึษาเพือ่พฒันาโรงเรยีน	มาตรฐานการศกึษาเพือ่การประกันคุณภาพ

ภายในและภายนอก	บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครใูนการประกนั

คุณภาพการศึกษา	การจัดท�ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

Study	of	the	role	of	school,	 family,	and	community	

partnerships	 as	 a	 component	 of	 school	 improvement;	 

development	of	effective	and	sustainable	partnerships	among	

school	 staff,	 parents,	 and	 community	members;	 apply	 the	 

information	gained	from	this	class	by	working	with	parents	and	

care	 takers	 to	 support	 learners’	 learning,	 learners	 with	 

emotional	 and	 behavior	 problems	 as	well	 as	 investigate	 a	 

community	 context	 focusing	 on	 remaining	multi-cultural	 

society	 and	 developing	 local	wisdom;	 study	 of	 knowledge	 

associated	 to	 professional	 learning	 community:	 definition,	 

element,	and	principle	of	professional	learning	community;	skills	

required	for	leaders	of	professional	learning	community	creation;	

strategies	for	 implementing	professional	 learning	community;	

practice	on	professional	learning	community	activities;	study	of	

principles,	 concepts,	 designs	 and	 operation	 of	 educational	 

quality	 assurance;	 educational	 standards	 for	 internal	 and	 

external	 quality	 assurance;	 the	 role	 of	 administrator	 and	 

stakeholder	 in	 educational	 quality	 assurance;	writing	 school	

self-assessment	report

0520	101	 จิตวิทยำส�ำหรับครู	 3(2-2-5)

 Psychology for Teachers

ศึกษาแนวคิด	ทฤษฎีเกี่ยวกับพื้นฐานทางจิตวิทยา	จิตวิทยา

พัฒนาการ	 จิตวิทยาการศึกษา	 จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการให้ 

การปรกึษาในการวเิคราะห์และพฒันาผูเ้รยีนตามศกัยภาพ	การใช้จติวทิยา

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจส�าหรับผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้	 

การประยุกต์ใช้จิตวิทยาในการจัดการเรียนรู้	 และการจัดการชั้นเรียน	

ปฏิบัติการใช้หลักจิตวิทยาช่วยเหลือ	แก้ไขปัญหาพฤติกรรม	ส่งเสริมและ

พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน

Study	 of	 approaches	 and	 theories	 of	 psychology,	

developmental	psychology,	educational	psychology,	psychology	

of	learning	and	counseling	psychology	in	analyzing	potentials	

of	learners;	the	use	of	psychology	to	find	inspiration,	encourage	

motivation	and	reinforcement	that	promotes	learners’	curiosity;	

applying	psychology	in	 learning	and	classroom	management;	

practice	on	application	of	theories	of	psychology	to	help,	solve	

behavior	 problems,	 support	 and	 improve	 learning	 ability	 for	

learners	

0530 101	 นวัตกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 3(2-2-5)

	 และกำรสื่อสำรทำงกำรศึกษำ

 Information Technology Innovation and 

 Educational Communication

ศกึษาพัฒนาการ	ขอบข่าย	มโนทศัน์และทฤษฎทีางเทคโนโลยี

การศึกษา	 เทคโนโลยี	 สารสนเทศ	 และเทคโนโลยีดิจิทัลส�าหรับผู้สอน 

และบุคลากรทางการศึกษา	 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ข้ันพื้นฐาน 

เพื่อพัฒนาการเรียนรู ้และจัดการเรียนการสอน	 ประเภทและรูปแบบ

นวัตกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทางการศกึษา	การเลอืกใช้	

ออกแบบ	พัฒนา	ประเมิน	ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม

เทคโนโลยีและสารสนเทศ	 การแสวงหาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่าย 

การเรียนรู ้ ท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู ้เรียนและส่งเสริม 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต	 การพัฒนาการรู้ดิจิทัลเพื่อการส่งเสริมการศึกษา 

เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน	 การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้าง

นวัตกรรมการเรียนรู้	ฝึกปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

Study	of	development,	scopes,	concepts	and	theories	

in	educational	technology;	information	technology	and	digital	

technology	 for	 teachers	 and	 educational	 professional	 

practitioners;	 application	 of	 basic	 computer	 knowledge	 to	 

enhance	teaching	and	learning;	types	of	instructional	media	and	

educational	 technology	 innovation;	 selection,	 design,	 

development,	implementation,	evaluation	and	improvement	of	
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instructional	media	 and	 educational	 information	 technology	

innovation;	analysis	of	problems	employing	innovation;	exploring	

various	 resources	and	 learning	networks	 to	develop	 learner’s	

competency	 and	promote	 life-long	 learning;	 development	 of	

digital	 literacy	 that	 promote	 education	 for	 sustainable	 

development;	integration	of	digital	technology	to	create	learning	

innovation;	practice	on	developing	learning	innovation

0540	201	 กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ		 2(1-2-3)

 Measurement and Evaluation in Education

ศึกษาหลักการ	 ทฤษฎี	 เทคนิคและประเภทการวัดและ 

ประเมินผลการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย	 การสร้างและการใช้เคร่ืองมือวัดผล

และประเมินผลการเรียนรู้	 การแปลความหมายของคะแนนและการให้

ระดับคะแนน	 การประยุกต์ใช ้ผลการวัดและประเมินการเรียนรู ้ 

เพือ่พฒันาการสอนและพฒันาผูเ้รยีน	ฝึกปฏบิตักิารสร้างเครือ่งมอืวดัและ

ประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน	

Study	of	principles,	theories,	techniques	and	types	

of	 learning	measurement	 and	 evaluation;	 construction	 and	 

utilization	 of	measurement	 and	 evaluation	 tools;	 scoring	 

interpreting	and	grading;	 application	 of	 assessment	data	 for	

developing	instruction	and	students	performance;	practice	on	

creating	measurement	 and	 evaluation	 tools	 for	 developing	 

learners

0540 301	 กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ		 3(2-2-5)

 Research in Education

ศึกษาทฤษฎี	 แนวคิด	หลักการวิจัยทางการศึกษาส�าหรับคร	ู

ประเภทการวิจัย	ระเบียบวิธีวิจัย	การวิจัยในชั้นเรียน	การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู ้เรียน	 การวางแผนและการออกแบบการวิจัย	 

การเสนอโครงการเพื่อท�าวิจัย	การพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย	การเก็บรวบรวม

ข้อมูล	สถิติเพื่อการวิจัย	การวิเคราะห์	 ข้อมูล	การอภิปรายผล	การเขียน

รายงานและน�าเสนอผลงานวจัิย	ฝึกปฏบิตักิารวเิคราะห์ผูเ้รยีนเพือ่ก�าหนด

สภาพปัญหาการเรียนรู ้ 	 ออกแบบและด�าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนา 

การเรียนรู้และยกระดับการเรียนการสอน

Study	 of	 theories,	 concepts	 and	 principles	 of	 

educational	 research;	 types	of	educational	 research,	methods	

and	methodology	of	research;	classroom	action	research;	research	

and	 innovation	 for	 learning	 development;	 research	 design;	

proposal	 development;	 research	 instrument	 development	 

process;	data	collection;	statistics	for	research;	data	analysis	and	

discussion;	writing	the	research	report	and	presentation;	practice	

on	learner	analysis	and	utilize	the	results	from	analysis	to	conduct	

research	for	enhancing	learning	and	teaching

0560 101	 ประสบกำรณ์วิชำชีพครู	1	 2(1-2-3)

 Practicum 1

ศึกษาแนวคิด	ทฤษฎี	 องค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู	 งานครู

และบทบาทหน้าท่ีในสถานศึกษา	 การพัฒนาค่านิยม	 และคุณลักษณะ 

ความเป็นครู	 จรรยาบรรณวิชาชีพครู	 คุณธรรมจริยธรรมส�าหรับคร	ู

อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู	 การประพฤติตนเป็นแบบอย่าง 

ที่ดี 	 การใช ้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส�าหรับคร	ู 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเน้นการปฏิบัติงานในสถานศึกษาโดยศึกษา

สังเกตนักเรียน	ครู	ผู้บริหาร	บุคลากร	สื่อการสอน	การจัดสภาพแวดล้อม

และอาคารสถานที่ในโรงเรียน	 วิเคราะห์สภาพการณ์จริงจากการศึกษา	

สงัเกตเช่ือมโยงกับแนวคดิทฤษฎ	ีเขียนสรุปและรายงานผลการปฏบัิติงาน

Study	 of	 approaches	 and	 theories	 of	 teaching	 

profession;	 teacher’s	 job	 description;	 professional	 value	 and	

attribute	development;	teachers’	code	of	ethics	and	standards	

of	conduct;	ethics	and	virtue	for	teachers;	teacher	ideology	and	

spirituality;	ways	to	become	a	role	model;	Thai	and	English	for	

communication	and	for	teacher’s	job;	field	experiences	focusing	

on	observing	students,	teachers,	administrators,	staff,	materials,	

learning	environment	and	buildings	then	analyze	the	information	

based	on	approaches	and	theories	of	teaching	profession	and	

write	a	report	on	the	practice

0560 201	 ประสบกำรณ์วิชำชีพครู	2	 2(1-2-3)

	 Practicum	2

 เงื่อนไขของรำยวิชำ		:		รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน

	 	 	 0560	101	ประสบกำรณ์วิชำชีพครู	1

	 Prerequisite		 :		0560	101	Practicum	1

ศึกษาหลักการ	 เทคนิคการบริหารจัดการช้ันเรียนและ 

สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้	 การวิเคราะห์ระบบการจัดการช้ันเรียนและ 

สิ่งแวดล้อม	 การออกแบบและจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 

โดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน	 การประเมินและน�าผลไปใช้ในการ

ปรับปรุงระบบการจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู ้	 

ฝึกการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารและปฏิบัตงานครู	 

ฝึกประสบการณ์วชิาชพีครโูดยปฏบิตังิานเป็นผูช่้วยคร	ูมหีน้าทีศ่กึษาและ/

หรือวิเคราะห์ผู้เรียนรายกรณี	ดูแล	 ช่วยเหลือ	 แก้ไข	 และพัฒนาผู้เรียน 

เป็นรายบุคคลและรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน	สังเกตเทคนิคการบริหาร

จัดการชั้นเรียน	 รวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินและเสนอแนะการปรับปรุง

ระบบการจดัการชัน้เรยีนและสภาพแวดล้อมเพือ่การเรยีนรู	้สะท้อนผลและ

เขียนบันทึกรายงานการปฏิบัติงานโดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีและข้อมูล 

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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Study	 of	 principles,	 techniques	 of	 classroom	 

management	and	learning	environment;	analysis	of	classroom	

and	 environment	management	 systems;	 designing	 learning	

environment	to	learning	and	well-being	of	learners;	evaluation	

and	the	use	of	the	results	of	evaluation	to	improve	classroom	

management	and	learning	environment	system;	practice	Thai	

and	 English	 in	 communication	 and	 in	 teacher’s	 jobs;	 field	 

experiences	 (working	as	a	 teaching	assistant)	 responsible	 for	

doing	a	case	study,	providing	one	on	one	support	for	students	

struggling	with	 learning,	 helping	 teacher	 on	 duties	 and	 

responsibilities,	observing	classroom	management	techniques	

and	collect	data	to	evaluate	classroom	management	and	learning	

environment	 as	well	 as	 providing	 suggestions	 for	 further	 

improvement;	capture	lessons	learned;	reflect	and	write	a	report	

on	the	practice	related	to	theories	and	data	from	learning	and	

sharing

0560	202	 กำรเรียนรู้และกำรสอน	 3(2-2-5)

 Learning and Teaching 

ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบและหน้าที่การท�างานของสมอง	

สมองกับการเรียนรู้	 ทฤษฎี	 แนวคิด	 รูปแบบการเรียนรู ้และการสอน	 

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีรูปแบบการสอน	 วิธีสอนและเทคนิคการสอน	 

การบูรณาการทักษะการคิดในชั้นเรียน	การออกแบบกิจกรรมการจัดการ

เรียนรู้และการจัดท�าแผนการเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการที่สอดคล้องกับ

ทกัษะผูเ้รียนในศตวรรษที	่21	และมาตรฐานหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ตามบริบทที่แตกต่างเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็น

นวัตกร	 ปฏิบัติการสอนตามแผนการเรียนรู ้ในชั้นเรียน	 และพัฒนา

นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้

Study	 of	 brain	 anatomy	 and	 functions,	 brain	 and	

learning;	theories,	approaches,	models	of	learning	and	teaching	

and	 their	 applications;	methods	 and	 techniques	 of	 teaching;	

incorporating	 thinking	 skills	 in	 the	 classroom;	 designing	 

activities	and	developing	appropriate	lesson	plans	aligned	with	

the	21st	century	skills	and	basic	curriculum	based	on	different	

context	 to	 develop	meta-cognition	 and	 innovativeness	 of	 

learners;	practice	on	implementing	the	developed	lesson	plans	

as	well	as	developing	learning	innovation	to	solve	problems	and	

to	improve	learning

0560 203	 กำรออกแบบและพัฒนำหลักสูตร	 3(2-2-5)

 Curriculum Design and Development

ศึ ก ษ า ป รั ชญ า ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ท ฤษฎี ที่ เ กี่ ย ว ข ้ อ ง	 

การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก	 สังคมและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง	 แผนพัฒนาการศึกษา	 กฎหมายการศึกษา	 ทฤษฎีหลักสูตร	 

องค์ประกอบ	 รูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร	 การวิเคราะห์

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	 

การบรูณาการปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในหลกัสตูรสถานศกึษา	ฝึกปฏบิตัิ

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

Study	of	philosophy	of	education	and	related	theories;	

globalizations,	 social	 movements	 and	 the	 concept	 of	 

sufficiency	 economy	 philosophy;	 national	 education	 plan;	 

educational	acts;	curriculum	theories;	elements	of	curriculum;	

models	and	processes	of	curriculum	development;	analysis	of	

basic	 education	 curriculum;	 developing	 school	 curriculum;	 

integrating	 sufficiency	 economy	 philosophy	 into	 school	 

curriculum;	practice	on	developing	school	curriculum

0560	301	 ประสบกำรณ์วิชำชีพครู	3	 2(1-2-3)

 Practicum 3

	 เงื่อนไขของรำยวิชำ	 :	รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน	

	 	 	 0560	201	ประสบกำรณ์วิชำชีพครู	2

	 Prerequisite		 :		0560	201	Practicum	2

ศึกษากฏหมายการศึกษา	 วินัย	 ระเบียบและแนวปฏิบัติงาน

ส�าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทาง	 การศึกษา	 หน้าที่พลเมืองและ 

การส่งเสริมความเป็นพลเมืองท่ีดี	หลักการส่งเสริมการเรียนรู้บนพื้นฐาน

ความเข้าใจและการสร้างการยอมรับในความแตกต่างท่ีหลากหลาย 

บนความเสมอภาคทางการศกึษา	การพฒันาปรบัปรงุตนเองให้มคีวามรอบรู้	

ทันสมัย	และทันต่อการเปลี่ยนแปลง	การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ

ให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู ้ใฝ่เรียนและสร้างนวัตกรรม	 การจัดกิจกรรมและ 

สร้างบรรยากาศการเรยีนรูใ้ห้ผูเ้รยีนมคีวามสขุในการเรยีน	ฝึกการใช้ภาษา

ไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารและปฏิบัติงานครู	 ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูในสถานศึกษาโดยช่วยปฏิบัติงานสอนในช้ันเรียนและงาน 

ในหน้าที่ครู	 สะท้อนความคิด	 ถอดบทเรียน	 บันทึกและเขียนรายงาน 

การปฏิบัติงานโดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีและข้อมูลจากการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้	ร่วมสัมมนาฝึกงานในสถานศึกษา

Study	of	education	laws,	rules	and	duties	for	teachers	

and	educational	staffs;	citizenship	and	promotion	of	citizenship;	

the	 principles	 of	 valuing	 and	 promoting	 individual	 learner	 

differences	and	promoting	awareness	of	diversity	and	education	

equality;	 improving	 teaching	 profession	 and	 personal	 and	 

professional	characteristics	of	effective	teaching,	maintaining	

and	 updating	 teaching	 profession;	motivating	 and	 raising	 
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aspirations	of	 learners	 to	 foster	 curiosity	 and	 innovativeness;	

creating	 activities	 and	 environment	which	 promote	 joyful	 

leaning;	 practice	Thai	 and	English	 in	 communication	 and	 in	

teacher’s	jobs;	field	experiences	including	student	teaching	as	

well	as	assisting	teacher	on	duties	and	responsibilities;	reflect,	

capture	lessons	learned;	record	and	write	a	report	on	the	practice	

related	 to	 theories	 and	 data	 from	 learning	 and	 sharing	 and	

participating	seminar	on	the	field	experiences	

0560	401	 ปฏิบัติกำรสอน	1	 6(0-16-0)

 Internship 1

ปฏิบัติการสอนและปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษาตาม 

สาขาวิชาเอกภายใต้การนิเทศ	 โดยแสดงถึงความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน 

ด้วยจติวญิญาณความป็นคร	ูมคีณุธรรมจรยิธรรมและมีความเป็นพลเมอืง

ทีเ่ข้มแขง็	ใช้หลกัจติวทิยาในการวเิคราะห์และพฒันาผูเ้รียนตามศักยภาพ	

บรูณาการความรู	้เนือ้หาวชิา	หลกัสตูร	ศาสตร์การสอนในการวางแผนและ

จดัประสบการณ์การเรยีนรู้ให้ผู้เรียนมีปัญญารู้คดิและมคีวามเป็นนวตักร	

จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู ้

อย่างมีความสุข	 บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก	 เลือกใช้	 ผลิตสื่อและ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิทิลัให้เกดิประโยชน์	วดัและประเมนิผล	ตลอดจน

รายงานผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ	ปฏิบัติการวิจัยและสร้างนวัตกรรม

เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	 ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

และปฏิบัติงานครู	 ร่วมมือกับผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแล	 

ช่วยเหลือ	 แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	 

น�าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างภูมิคุ ้มกันให้ผู ้ เรียน	 

ปฏบิตังิานร่วมกบัผูอ้ืน่อย่างสร้างสรรค์	เขยีนบนัทึกรายงานการปฏบิติังาน

โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎี	 ถอดบทเรียน	 และเขียนรายงาน	 ร่วมสัมมนา 

การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา

Teaching	 the	 content	 areas	 and	working	 as	 a	

teacher	under	supervision:	represent	strongly	willing	to	develop	

learners	with	 teacher	 spiritual,	moral,	 ethics	 and	citizenship;	

applying	 psychology	 in	 analyzing	 potentials	 of	 learners;	 

integrating	 content,	 curriculum,	pedagogy	 on	designing	 and	

providing	 experiences	 to	 enhance	 learners	 intellectual	 and	 

innovation	 mindset,	 organizing	 activities	 and	 learning	 

environment	to	support	learning	with	happiness;	using	positive	

classroom	management	 strategies;	 selecting/developing	 

materials,	 learning	 innovation	 and	 creating	 positive	 digital	

technology	 in	 classroom	 activities;	 utilizing	 knowledge	 of	 

measurement,	 evaluation	 and	 report	 on	 student	 progress;	 

conducting	research	to	solve	problems	and	create	educational	

innovation	 to	 develop	 learner	 achievement;	 using	Thai	 and	

English	in	communication	and	in	teacher’s	jobs;	working	with	

parents	and	care	takers	to	support	learners’	learning,	and	to	help	

learners	with	 emotional	 and	 behavior	 problems;	 applying	 

sufficiency	 economy	 philosophy	 to	 promote	 self-immunity;	 

working	collaboratively	with	creativity;	reporting	the	practice	

related	 to	 theories;	 synthesizing	 lessons	 learned	 and	writing	

report;	participating	in	seminar	on	the	internship

0560	402	 ปฏิบัติกำรสอน	2	 6(0-16-0)

	 Internship	2

	 เงื่อนไขของรำยวิชำ		:		รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน	

	 	 	 0560	401	ปฏิบัติกำรสอน	1

	 Prerequisite		 :		0560	401	Internship	1

ปฏิบัติการสอนและปฏิบัติหน้าท่ีครูในสถานศึกษาตาม 

สาขาวิชาเอกภายใต้การนิเทศต่อเนื่องจากปฏิบัติการสอน	1	 โดยแสดงถึง

ความมุ ่งมั่นพัฒนาผู ้เรียนด้วยจิตวิญญาณความป็นครู	 มีคุณธรรม

จริยธรรมและมีความเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง	 ใช้หลักจิตวิทยาในการ

วิเคราะห์และพัฒนาผู ้เรียนตามศักยภาพ	 บูรณาการความรู ้เนื้อหา 

วิชา	 หลักสูตร	 ศาสตร์การสอนในการวางแผนและจัดประสบการณ์ 

การเรยีนรูใ้ห้ผูเ้รียนมปัีญญารูค้ดิและมคีวามเป็นนวัตกร	จดักจิกรรมและ

สร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสรมิการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสขุ	บรหิาร

จัดการชั้นเรียนเชิงบวก	เลือกใช้	ผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ให้เกิดประโยชน์	 วัดและประเมินผล	 ตลอดจนรายงานผลการเรียนรู้ 

อย่างเป็นระบบ	 ปฏิบัติการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

ผู้เรียน	 ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและปฏิบัติงานครู	 

ร่วมมอืกบัผูป้กครองและผูท้ีเ่กีย่วข้องในการดแูล	ช่วยเหลอื	แก้ปัญหาและ

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์	 น�าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาสร ้ างภูมิคุ ้มกันให ้ผู ้ เ รียน	 ปฏิบัติ งานร ่วมกับผู ้ อื่น 

อย่างสร้างสรรค์	เขยีนบนัทกึรายงานการปฏบิตังิานโดยเชือ่มโยงกบัทฤษฎี	

ถอดบทเรียนและเขียนรายงาน	 ร ่วมสัมมนาการปฏิบัติงานสอน 

ในสถานศึกษา

Teaching	 the	 content	 areas	 and	working	 as	 a	

teacher	 under	 supervision	 in	 continuation	 of	 internship	 1	 :	

represent	 strongly	willing	 to	 develop	 learners	with	 teacher	

spiritual,	moral,	ethics	and	citizenship;	applying	psychology	in	

analyzing	potentials	of	learners;	integrating	content,	curriculum,	

pedagogy	on	designing	and	providing	experiences	to	enhance	

learners	 intellectual	 and	 innovation	mindset,	 organizing	 

activities	 and	 learning	environment	 to	 support	 learning	with	

happiness;	using	positive	 classroom	management	 strategies;	

selecting/developing	materials,	learning	innovation	and	creating	

positive	 digital	 technology	 in	 classroom	 activities;	 utilizing	

knowledge	of	measurement,	evaluation	and	report	on	student	

progress;	 conducting	 research	 to	 solve	problems	 and	 create	
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educational	innovation	to	develop	learner	achievement;	using	

Thai	 and	English	 in	 communication	 and	 in	 teacher’s	 jobs;	 

working	with	 parents	 and	 care	 takers	 to	 support	 learners’	 

learning,	 and	 to	 help	 learners	with	 emotional	 and	 behavior	

problems;	applying	sufficiency	economy	philosophy	to	promote	

self-immunity;	working	collaboratively	with	creativity;	reporting	

the	practice	related	to	theories;	synthesizing	lessons	learned	and	

writing	report;	participating	in	seminar	on	the	internship

	 2.2	วิชำเอก		 	 ไม่น้อยกว่ำ	60	หน่วยกิต

	 	 	 2.2.1	วิชำเอกบังคับ		 40	หน่วยกิต

0564	111	 กำรฟังภำษำอังกฤษ	1	 3(3-0-6)

 English Listening 1

 การฟังเบื้องต้นเพื่อเข้าใจความหมายระดับค�าและลักษณะ

ส�าคญัของการออกเสยีงโดยเน้นรปูแบบของภาษาในระดบัค�าและประโยค

อันประกอบด้วย	 เสียงเดี่ยว	 การเน้นระดับพยางค์	 รูปแบบการเน้นเสียง 

ในระดับประโยค	การรวบค�าและการเชื่อมเสียง

	 Basic	listening	to	recognize	lexical	and	pronunciation	

features	to	understand	the	text	with	an	emphasis	on	language	

forms	 at	 the	word	 and	 sentence	 levels	 including	 individual	

sounds,	stressed	syllables,	intonation	pattern	in	the	utterances,	

contractions	and	connected	speech

0564	112 กำรฟังภำษำอังกฤษ	2	 3(3-0-6)

	 English	Listening	2

 การพฒันาทกัษะการฟังโดยเน้นการฟังเพือ่จับใจความส�าคญั	

หัวข้อ	และบริบทของเรื่องที่ฟัง	การฟังเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ	การคาดการณ์	

การคาดเดา	การอนุมาน

	 Listening	skills	development	with	an	emphasis	on	

listening	for	main	ideas,	topic	and	setting	of	the	text;	listening	

for	specific	information;	prediction;	guessing;	inferencing

0564	123	 กำรพูดภำษำอังกฤษ	1	 3(3-0-6)	

 Oral English 1

 ค�าศัพท์และโครงสร้างที่จ�าเป็นในการพูดเพื่อการสื่อสาร 

เบื้องต้น ระบบเสียงในภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อลดความผิดพลาดในการ

สื่อสารอันเน่ืองมาจากการออกเสียงที่ไม่ถูกต้อง	 ทักษะการพูดเพื่อการ

ส่ือสารทกัษะการฟังอย่างมปีระสทิธภิาพในสถานการณ์ในชวีติประจ�าวนัที่

หลากหลาย

	 Key	vocabulary	and	structures	necessary	 for	basic	

oral	communication;	basic	English	sound	system	to	minimize	

miscommunication	 due	 to	mispronunciation;	 communication	

skills	and	effective	listening	skills	in	variety	of	speaking	situations	

in	daily	life

0564	132	 กำรอ่ำนภำษำอังกฤษ	1	 3(3-0-6)

 English Reading 1

	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างประโยค	ฝึกอ่านประโยค

และข้อความเพือ่ความเข้าใจความหมาย	การตคีวามระดบัค�าและโครงสร้าง

ประโยคจากบริบทเพื่อจับใจความส�าคัญและรายละเอียดของเรื่อง	 

การอ่านอย่างมจีดุมุง่หมายเพือ่พฒันาการอ่านเพ่ือความเข้าใจและการอ่าน

เพื่อความเพลิดเพลิน

	 Basic	knowledge	of	sentence	structure;	practice	in	

reading	English	sentences	and	passages	with	an	emphasis	on	

literal	meaning	and	 interpretation	of	sentence	structures	and	

words	in	contexts	to	capture	main	ideas	and	supporting	details;	

reading	for	a	purpose	to	improve	reading	for	comprehension	and	

reading	for	pleasure

0564	224	 กำรพูดภำษำอังกฤษ	2	 3(3-0-6)

	 Oral	English	2	

 การเตรียมตัวและการพูดในที่สาธารณะ	การเรียบเรียงข้อมูล

ส�าหรับการพูดอย่างมีประสิทธิภาพ	การถ่ายทอดและการประเมินการพูด

เพื่อให้ความรู้	 การพูดเพื่อโน้มน้าวชักจูง	 และการพูด	 ในโอกาสพิเศษ 

ในที่สาธารณะ	การใช้โสตทัศนูปกรณ์เพื่อส่งเสริมการพูดน�าเสนอ

	 Preparation	and	delivery	of	speeches	within	a	public	

setting;	organizational	patterns	for	effective	speeches;	delivery	

and	evaluation	of	informative,	persuasive,	and	special	occasion	

public	speaking;	the	use	of	audio-visual	equipment	to	enhance	

speaker	presentations

0564	233	 กำรอ่ำนภำษำอังกฤษ	2	 3(3-0-6)

	 English	Reading	2

 ทกัษะการอ่านโดยเน้นกลวธิกีารอ่านทีส่�าคญั	ทัง้ก่อนการอ่าน	

ระหว่างการอ่าน	และหลังการอ่าน	การอ่านเพื่อจับใจความส�าคัญ	และการ

อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ

	 Reading	skills	with	an	emphasis	on	essential	reading	

strategies	 including	 pre-reading,	 guided-reading,	 and	 

post-reading	strategies;	scanning	and	skimming	strategies

0564	241	 กำรเขียนภำษำอังกฤษ	1	 3(3-0-6)

 English Composition 1

 การพัฒนาทักษะการเขียนโดยการศึกษาโครงสร้างของ

ประโยคและการเขียนอนุเฉทประเภท	ต่าง	ๆ	 โดยเน้นการใช้เครื่องหมาย

วรรคตอน	การสะกดค�า	 ความสัมพันธ์ของโครงสร้างประโยค	กระบวน 

การเขียน	ได้แก่	ข้ันก่อนการเขยีน	ข้ันการเขียน	และข้ันการตรวจทานแก้ไข	 

การเขียนประโยคและอนุเฉทที่	 มีใจความสมบูรณ์	 การใช้ค�าเชื่อม 

ในประโยคและการเชื่อมโยงความคิดอย่างเหมาะสม
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 Writing	 skills	 development	 through	 sentence	 

structures	and	various	types	of	paragraphs	with	an	emphasis	on	

the	 use	 of	 punctuation,	 spelling	 and	 cohesion;	 pre-writing,	 

writing	 and	 editing;	 practice	 in	 writing	 comprehensive	 

sentences	and	paragraphs;	appropriate	use	of	conjunction	and	

coherence

0564	325	 กำรพูดภำษำอังกฤษ	3	 3(3-0-6)

 Oral English 3 

	 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน	 

การอธิบาย	อภิปราย	และการพูดเชิงวิชาการบริบทต่าง	ๆ

	 Oral	 communication	 skills	 essential	 for	 classroom	

settings,	 giving	 explanations,	 discussion,	 and	 academic	 

speaking	in	various	contexts	

0564	334	 กำรอ่ำนภำษำอังกฤษ	3	 3(3-0-6)

 English Reading 3 

	 ทักษะการอ่านโดยเน้นการวิเคราะห์และการวิจารณ์เนื้อเรื่อง

รวมถึง	 ใจความส�าคัญ	 รายละเอียดสนับสนุน	 วัตถุประสงค์ของผู้แต่ง	

อารมณ์ของผูแ้ต่งผ่านเนือ้เรือ่ง	ข้อเทจ็จรงิและข้อคดิเหน็	รปูแบบการเขยีน	

ค�าศัพท์ในบริบท	 การอนุมานและการสรุปความ	 การให้เหตุผลและการ 

โต้แย้ง

	 Reading	skills	with	an	emphasis	on	analyzing	and	

criticizing	texts	including	main	idea,	supporting	details,	author’s	

purpose	 and	 tone,	 fact	 and	 opinion,	 organizational	 patterns,	

vocabulary	 in	 context,	 inferences	 and	 conclusions,	 and	 

reasoning	and	argument

0564	342	 กำรเขียนภำษำอังกฤษ	2	 3(3-0-6)

	 English	Composition	2

 การพัฒนาทักษะการเขียนโดยการศึกษาการเขียนความเรียง

ประเภทต่าง	 ๆ	 รวมถึง	 ความเรียงเชิงโต้แย้ง	 โดยเน้นการเลือกหัวข้อ	 

การเขยีนโครงร่าง	บทน�า	เนือ้ความ	บทสรปุ	การเขยีนความเรยีงทีม่ใีจความ

สมบูรณ์	การให้เหตุผล	และการอ้างอิงเอกสาร	การตรวจทานชิ้นงาน

	 Writing	skills	development	through	various	types	of	

essays	 including	argumentative	essays	with	an	emphasis	on	

topic	 selection,	 outlining;	 introduction,	body	and	conclusion;	

practice	in	writing	comprehensive	essays;	argument,	citation,	

proofreading

0564	351	 ภำษำส�ำหรับกำรจัดกำรชั้นเรียน	 3(3-0-6)

 Language for Classroom Management

	 ภาษาในห้องเรียนส�าหรับครู	 การทักทายและการน�าเข้าสู ่ 

บทเรียน	 การตั้งค�าถาม	 การให้ค�าอธิบาย	 การตรวจสอบความเข้าใจ	 

การออกค�าสั่ง	 การให้ข้อมูลย้อนกลับ	 การแก้ข้อผิดพลาด	 กลยุทธ  ์

การจัดการชั้นเรียนของครู

	 Teacher’s	 language	 including	 opening	 class,	 

questioning,	 giving	 explanations,	 checking	 understanding,	 

giving	 instructions,	 giving	 feedback,	 and	 correcting	 errors;	

teacher’s	strategies	in	managing	class

0564	352	 พื้นฐำนวัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกัน	 2(2-0-4)

 English and American Cultural Background

แนวความคดิและอารยธรรมตะวนัตกทีส่�าคญัและมอีทิธพิลต่อวรรณกรรม

และวิถีชีวิต	ในสังคมอังกฤษและอเมริกัน

	 Important	 western	 concepts	 and	 civilization	 

influential	to	literature	and	way	of	life	in	British	and	American	

societies

0564	454	 ร้อยแก้วและร้อยกรองเบื้องต้น	 2(2-0-4)

 Introduction to Prose and Poetry

	 งานเขียนประเภทร้อยแก้ว	และบทประพนัธ์ประเภทร้อยกรอง	

กลวิธีในการประพันธ์	 และลักษณะการใช้ภาษาในการสื่อความหมายและ

ถ่ายทอดอารมณ์	ฝึกวิเคราะห์และวิจารณ์งานที่อ่านได้	อย่างมีหลักเกณฑ์

ที่เหมาะสม

	 Prose	and	poetry,	composing	strategies	and	language	

styles	 used	 in	 conveying	meaning	 and	mood;	 practice	 in	 

analyzing	and	criticizing	prose	 and	poetry	with	 reference	 to	

suitable	criteria

0564	455		 หลักและวิธีกำรแปล	 3(3-0-6)

  Principles and Methods of Translation

		 ทฤษฎีการแปลเน้นการแปลเทียบเท่าและบริบททางภาษากับ

แนวคิดหลักในการแปล	 ชนิดและวิธีการแปลจากความหมายระดับค�าถึง

การแปลแบบอิสระเน้นความเป็นธรรมชาติ	 วัฒนธรรมและการแปล 

เชิงพรรณนาที่เป็นกลยุทธ์ในการแปลภาษาที่ส�าคัญ	สาระที่ส�าคัญของการ

แปลจากภาษาไทย	เป็นภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย	

	 Translation	 theory	 dealing	with	 equivalence	 and	

context	 as	major	 concepts	 in	 translation;	 different	 types	 and	

methods	of	 translation	from	literal	 to	 free	translations	dealing	

with	 naturalization,	 cultural	 approximation	 and	 descriptive	

translation	as	major	 translation	 strategies;	 certain	aspects	 of	

translation	from	Thai	to	English	and	English	to	Thai
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	 	 	 2.2.2	วิชำเสริมสร้ำงสมรรถนะและ

	 	 	 ศักยภำพควำมลุ่มลึกในวิชำเอก	ไม่น้อยกว่ำ	20	หน่วยกิต

0564	161	 สัทศำสตร์และกำรออกเสียงส�ำหรับครู	 2(2-0-4)

 Phonetics and Pronunciation for Teachers

	 ความรู้เบื้องต้นของสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษที่มีความสัมพันธ์

กับการสอน	 การออกเสียงภาษาอังกฤษ	 และวิธีการน�าความรู ้เหล่านี ้

ไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 

ความเข้าใจในหลักการทางสัทศาสตร์ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ	ด้วยวิธ ี

และกลยุทธ์ที่เหมาะสม

	 Basic	 knowledge	 of	 English	 phonetics	 related	 to	

English	pronunciation	instruction	and	how	this	knowledge	can	

be	 applied	 to	 the	 EFL	 English	 classes;	 phonetics	 and	 

pronunciation	pedagogy	theories	and	theoretical	and	practical	

understanding	of	English	phonetics	with	appropriate	methods	

and	strategies

0564	162	 สัทวิทยำส�ำหรับครู	 3(3-0-6)

 Phonology for Teachers

	 ความหมายของสัทวิทยา	 ระบบเสียง	 กฎการออกเสียง	 

การเน้นค�า	 ท�านองเสียง	 และลักษณะของเสียงพูดอย่างต่อเนื่อง	 ระบบ 

สัทสัญลักษณ์และการถ่ายถอดเสียงในชั้นเรียน

		 Definition	of	phonology,	sound	system,	phonological	

rules,	 stress,	 intonation,	 and	 features	 of	 connected	 speech;	

phonemes	and	phonemic	script	in	the	classroom

0564	163	 กำรพัฒนำค�ำศัพท์ภำษำอังกฤษ	 2(2-0-4)

 Vocabulary Development

	 การพฒันาค�าศพัท์ภาษาองักฤษจากบทอ่านง่าย	ๆ 	โดยเน้นการ

สร้างค�าและการระบุความหมายของค�าจากรากศัพท์	 ค�าเติมหน้า	 ค�าเติม

ท้าย	และบริบท

	 Vocabulary	 acquisition	 through	 simple	 reading	 of	

short	 selections,	 focus	 on	word	 formation	 and	 determining	

meaning	of	words	through	base,	prefix,	suffix	and	context

0564	261 ไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษพื้นฐำน	 2(2-0-4)

 Foundation of English Grammar

	 องค์ประกอบพืน้ฐานของไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาองักฤษ

อันประกอบด้วย	รูปแบบและหน้าที่ตามหลักไวยากรณ์	องค์ประกอบของ

ประโยค	ประเภทของวลี	อนุประโยค	ประโยค	และกาล	การฝึกสร้างและ

วิเคราะห์ประโยค

	 Basic	elements	of	English	grammar	and	structures	

including	 grammatical	 forms	 and	 functions,	 sentence	 

constituents,	 types	 of	 phrases,	 clauses	 and	 sentences,	 and	

tenses;	practice	in	constructing	and	analyzing	sentences

0564	262	 ไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษส�ำหรับครู	 2(2-0-4)

 English Grammar for Teachers

 ค�าศพัท์ทางไวยากรณ์ทีส่�าคญัทีใ่ช้ในรายวชิาภาษาองักฤษตาม

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน	การวิเคราะห์ไวยากรณ์ในหนังสอื

เรียนภาษาอังกฤษ	 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษท่ีสอนโดยท่ัวไป	ปัญหาด้าน

ไวยากรณ์ของนักเรียน	กลวิธีการสอนไวยากรณ์เพื่อส่งเสริมความถูกต้อง

ในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน

	 Key	 English	 grammar	 terminology	 used	 in	 the	 

national	 curriculum;	 analyzing	grammar	 used	 in	 textbooks;	

English	grammar	commonly	taught,	common	learner	problems	

with	grammar,	teaching	strategies	to	help	students	in	achieving	

accuracy

0564	361	 กำรสอนภำษำอังกฤษในฐำนะ	 3(3-0-6)

	 ภำษำต่ำงประเทศ	1

 Teaching English as a Foreign Language 1 

 	 จริยธรรมส�าหรับครูสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษา 

ต่างประเทศ	 หลักการรับรู้ภาษาที่สองและการประยุกต์ใช้ในการเรียน 

การสอน	 วิธีสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศและภาษาที่สอง	

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน	การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารในปัจจุบัน	การเลือก

และพัฒนาสือ่เพือ่ส่งเสรมิการเรียนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ	

การเลือกแหล่งการเรียนรู ้ ท่ี เหมาะสมเพื่อใช ้ในการเรียนการสอน	 

การประเมนิผลและวัดผลภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ	การวิจยั

เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศในปัจจุบันและ 

แนวโน้ม

		 Ethics	for	EFL	teachers;	principles	of	second	language	

acquisition	(SLA)	and	their	implications	in	teaching;	traditional	

and	contemporary	English	as	a	 foreign	and	second	 language	

teaching	methods;	current	trends	in	communicative	language	

teaching	(CLT);	selecting	and	developing	materials	to	encourage	

and	promote	English	as	a	foreign	language-learning;	selecting	

appropriate	 resources	 for	 classroom	 use;	 assessment	 and	 

evaluation	in	English	as	a	foreign	language;	current	issues	and	

trends	in	teaching	English	as	a	foreign	language	research	

0564	362	 กำรสอนภำษำอังกฤษในฐำนะ	 3(3-0-6)

	 ภำษำต่ำงประเทศ	2

	 Teaching	English	as	a	Foreign	Language	2

		 ภาษาศาสตร์	ภาษาศาสตร์เชงิจติวทิยาและทฤษฎเีกีย่วกบัการ

เรยีนการสอนค�าศพัท์	ไวยากรณ์	การออกเสยีง	ทักษะการฟัง	พดู	อ่าน	และ

เขียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ	รูปแบบและประเภทของการ

ประเมนิและการใช้รปูแบบการประเมนิให้เหมาะสมกบั	4	ทกัษะ	การท�าวจิยั

เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
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	 Linguistic,	psycholinguistic	and	pedagogical	theories	

about	 the	 teaching	 of	 vocabulary,	 grammar,	 pronunciation,	 

listening,	speaking,	reading	and	writing	skills	 in	English	as	a	

foreign	 language;	 assessment	 formats	 and	assessment	 types	

and	 incorporating	 the	appropriate	 types	of	assessment	 for	all	

four	language	skills;	conducting	research	in	teaching	English	as	

a	foreign	language

0564	363	 เทคโนโลยีส�ำหรับกำรสอนภำษำอังกฤษ	 3(3-0-6)

 Technology for English Language Teaching

 ความรูเ้ชงิทฤษฎแีละเชิงปฏบิตัใินการใช้เทคโนโลยสี�าหรบัการ

เรียนและการสอนภาษาอังกฤษอันประกอบด้วย	 การสอนโดยใช้สื่อการ

เรยีนรูอ้อนไลน์	การประเมินบทเรียนและเทคโนโลยี	การใช้เทคโนโลยแีละ

ส่ือเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ	 และการ

ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเรียนภาษา	

	 Theoretical	and	practical	knowledge	of	application	

of	 technology	 for	 English	 language	 learning	 and	 teaching	 

including	 teaching	with	 online	materials,	 courseware	 and	 

technology	 evaluation,	 utilization	 of	 technological	 tools	 and	

materials	 in	 EFL	 classroom;	 Computer-Assisted	 Language	 

Learning	(CALL)

0564	364	 กำรจัดกำรชั้นเรียนส�ำหรับกำรสอน	 3(3-0-6)

	 ภำษำอังกฤษในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ

 Classroom Management for EFL

 ประเดน็ส�าคญัเกีย่วกบัการจดัการกระบวนการเรยีนการสอน

ภาษาองักฤษในชัน้เรยีนทีมี่ประสทิธภิาพ	การสร้างสภาพแวดล้อมทางการ

สอนเชิงบวกที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้	 การพูดของครูซี่งรวมไปถึงการถาม

ค�าถามอย่างมีประสิทธิภาพ	การอธิบาย	และการให้ผลสะท้อนกลับ	พลวัติ

ในชั้นเรียน	 การสอนแบบกลุ่ม	 การสอนแบบกลุ่มย่อย	 การจัดการกับ 

ชั้นเรียนขนาดใหญ่	 การสอนเป็นรายบุคคล	บทบาทของนักเรียนและครู	

ประเด็นด้านเจตคติในการเรียนภาษาอังกฤษ	การดูแลให้การช่วยเหลือ

นักเรียนในชั้นเรียน

	 Issues	 relating	 to	 the	 effective	management	 of	 

teaching	and	learning	processes	in	EFL	classrooms;	creation	of	

a	positive	pedagogical	environment	which	facilitates	learning,	

teacher	 talk,	 including	 the	 effective	 use	 of	 questions,	 the	 

provision	of	explanations	and	 the	use	of	 feedback;	classroom	

dynamics;	instructional	groups,	small	group	work,	dealing	with	

large	 classes,	 one-to-one	 teaching,	 and	 learner-teacher	 roles;	

affective	issues	in	the	English	language	classroom;	and	classroom	

monitoring

0564	365	 กำรประเมินและวัดผลภำษำอังกฤษ	 3(3-0-6)

	 ในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ

 Assessment and Evaluation in EFL Classroom

 ความรูเ้ชงิทฤษฎแีละเชิงปฏบัิติในการวัดและประเมนิผลทาง

ภาษาส�าหรับการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ	ความ 

เที่ยงตรงและการหาค่าความเท่ียงตรง	 การประเมินผลระหว่างเรียน	 

การประเมนิผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน	การวัดและประเมนิผลความสามารถ

ทางภาษา	 ประเภทของแบบทดสอบ	 ได้แก่	 แบบทดสอบความสามารถ 

ทางภาษา	แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน	แบบทดสอบวัดระดบัภาษา	

การทดสอบแบบอิงกลุ่ม	 การทดสอบแบบอิงเกณฑ์	 ประเภทของค�าถาม

ส�าหรับการประเมินทักษะทางภาษา	 ขั้นตอนการพัฒนาแบบทดสอบ	 

การทดสอบทกัษะการฟังและทกัษะการอ่าน	การทดสอบทกัษะการพดูและ

ทักษะการเขียน	 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ	 การวิเคราะห์ข้อสอบและ

การแปลความหมายคะแนน

	 Theoretical	 and	 practical	 knowledge	 of	 language	

assessment	and	evaluation,	validity	and	the	process	of	validation,	

formative	assessment	and	summative	assessment,	assessment	

and	evaluation	of	language	proficiency;	different	types	of	tests	

and	testing;	proficiency,	achievement,	placement	 tests,	norm	

referenced	and	criterion	referenced	testing,	and	various	types	

of	questions	for	a	wide	range	of	language	assessment	purposes;	

listening	 and	 reading	 skills	 test,	 speaking	 and	writing	 tests;	

stages	of	test	construction,	item	analysis	and	interpretation	of	

test	scores

0564	366	 กำรออกแบบสื่อส�ำหรับกำรสอนภำษำอังกฤษ	 3(3-0-6)

	 ในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ

 Materials Design for EFL Classroom

 ความรูพ้ืน้ฐานด้านสือ่การเรยีนรูส้�าหรบัการสอนภาษาองักฤษ

ในฐานภาษาต่างประเทศที่มีความสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้	 

การวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้	ภาระงาน	และสื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของ 

ผู้เรียนในระดับต่าง	ๆ 	การประเมิน	การดัดแปลง	การเลือกใช้บทเรียนและ

สื่อการเรียนการสอนต่าง	ๆ 	การออกแบบสื่อ	รวมถึงการใช้สื่อจริง	การแบ่ง

ระดบัและการจดัล�าดบัภาระงาน	การเลอืกและพัฒนาสือ่การเรยีนรูส้�าหรบั

การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

	 An	introduction	to	the	practice	of	EFL	materials	in	

relation	to	the	planning	lesson;	planning	activities,	assignments	

and	materials	that	support	student	learning	in	different	levels;	

evaluation,	 adaptation,	 selecting	 texts	 and	 other	materials;	

materials	design,	including	using	authentic	materials,	grading	

and	 sequencing	 tasks,	 practice	 selecting	 and	 developing	 

materials	for	EFL
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0564	367	 กำรวิจัยส�ำหรับกำรสอนภำษำอังกฤษ	 3(3-0-6)

	 ในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ

 Research in EFL Classroom

 การฝึกด�าเนินการวิจัยและศึกษาในชั้นเรียนเชิงคุณภาพและ

ปริมาณ	โดยใช้เทคนิคการเก็บข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ	ได้แก่	การสัมภาษณ์	

และการสังเกต	และเทคนิคการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ	ได้แก่	แบบสอบถาม	

และแบบทดสอบ	 การฝึกวิเคราะห์และรายงานผลวิจัยเชิงปริมาณและ

คุณภาพ

	 Practice	 conducting	 qualitative	 and	 quantitative	

classroom	 research	 and	 studies	 through	 qualitative	 data	 

collecting	methods	including	research	interviews,	participant	

observation	and	quantitative	data	collecting	methods	including	

questionnaires	 and	 tests;	 practice	 analyze	 qualitative	 and	 

quantitative	data	and	report	findings

	 3.	หมวดวิชำเลือกเสรี	 ไม่น้อยกว่ำ	6	หน่วยกิต

0510	201		 กำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	 3(3-0-6)

 Education for Sustainable Development

โครงสร้างการจัดการศึกษา	 บทบาทของการศึกษาเพื่อ 

การพัฒนาที่ยั่งยืน	 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจและ 

สิง่แวดล้อม	และบทบาทของสถานศกึษาในการจัดการกบัการเปลีย่นแปลง

ดังกล่าว	 การมีส่วนร่วมขององค์กรภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ในการจัดการศึกษา	 

การใช้ภมูปัิญญาท้องถ่ินเพือ่พฒันาการศกึษาไปสูส่งัคมแห่งการเรียนรูแ้ละ

การพัฒนาที่ยั่งยืน

Structure	 of	 educational	management;	 roles	 of	 

education	 for	 sustainable	 development;	 social,	 cultural,	 

economic	and	environmental	changes	and	roles	of	educational	

institutions	 in	 responding	 to	 the	 changes;	 cooperation	 of	 

organization	and	various	sectors	on	educational	management;	

applying	local	wisdom	for	educational	development	leading	to	

the	learning	society	and	sustainable	development

0510	302	 กำรบริหำรและกำรจัดกำรในสถำนศึกษำ	 3(3-0-6)

 School administration and Management

แนวคิด	 ทฤษฎี	 และหลักการบริหารจัดการทางการศึกษา	 

ภาวะผู ้น�า	 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ	 การบริหารจัดการในช้ันเรียน	 

การประกันคุณภาพการศึกษา	โครงงานและโครงการทางการศึกษา	ระบบ

สารสนเทศ	การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน

Concepts,	 theories,	 and	principles	 of	 educational	

management;	 leadership;	 human	 relation	 in	 organization;	 

classroom	management;	educational	quality	assurance;	projects	

and	 educational	 projects;	 information	 system;	 education	 for	

community	development

0520	201	 กำรแนะแนวและกำรให้กำรปรึกษำในโรงเรียน	3(3-0-6)

 School Guidance and Counseling

ความหมาย	ปรชัญา	และหลกัการของการบรหิารการแนะแนว

การจัดการการแนะแนว	ทฤษฎีและเทคนิคการแนะแนว	การบริการการ

แนะแนวในโรงเรยีน	เทคนคิพืน้ฐานในการให้การปรกึษาและการฝึกปฏบิตัิ

การให้การปรึกษาส�าหรับการแก้ปัญหาวิกฤติ	บทบาทของบุคลากรของ

โรงเรียนในการแนะแนวและการให้การปรึกษาแก่ผู้ปกครองและชุมชน

Definitions,	philosophy	and	principles	 of	 guidance	

administration;	guidance	management;	guidance	theories	and	

techniques;	 guidance	 services	 in	 schools;	 simple	 techniques	

and	practice	of	counseling	for	crisis	problem	solution;	roles	of	

school	staff	in	guidance	and	parents	and	community	counseling	

services

0520	202	 ปัญหำพฤติกรรมเด็กวัยเรียนและแนวทำงแก้ไข	 3(3-0-6)

 Problems on Behavior Disorder of School Child 

 and Prevention

สาเหตุและลักษณะของเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม	รวมทั้ง

เด็กที่มีความแปรปรวนทางความคิดและอารมณ์	 การสังเกตการทดสอบ

ลักษณะต่าง	ๆ	ทางจิตวิทยา	การปรับพฤติกรรม	การป้องกัน	การส่งเสริม

และการแก้ไขพฤตกิรรมเดก็วยัเรยีนไม่ให้เบีย่งเบนไปจากบรรทดัฐานของ

สังคม

Causes	 and	 nature	 of	 behavior	 disorder	 child	 

including	cognitive	and	emotional	disruption	;	observation,	types	

of	 psychological	 testing;	 behavior	modification;	 prevention;	

helping	school-age	children	adjust	to	social	norm

0540	302	 กำรวัดภำคปฏิบัติ	 3(3-0-6)

 Performance Measurement 

แนวคดิ	ทฤษฎกีารวดัภาคปฏบิตั	ิวธิกีารวิเคราะห์จดุมุง่หมาย

และลักษณะงานการพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะการเรียนรู ้ภาคปฏิบัติ	 

การหาคุณภาพของเคร่ืองมือและแปลความหมายของการวัดเพ่ือพัฒนา 

การเรียนการสอน

Concept,	theories	of	performance	measurement;	task	

and	objective	analysis;	developing	performance-based	authentic	

assessment	instruments;	instrument	quality	analysis	and	data	

interpretation	for	teaching	and	learning	improvement
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0550	301	 อนำมัยโรงเรียน	 3(3-0-6)

 School Hygiene

ความส�าคัญของสุขภาพ	การสาธารณสุข	การส่งเสริมสุขภาพ	
การบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะในโรงเรียน	 การสอน
สุขศึกษาและเพศศึกษา	 เน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านสุขภาพ	
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
นักเรียน

Importance	of	health;	public	health;	health	promotion;	
health	service	and	hygienic	environment	in	schools;	teaching	
of	 health	 education	 and	 sex	 education	 emphasize	 on	health	
behavior	 changing;	 relationship	 between	 school	 and	 
community;	promotion	of	students’	quality	of	life	

0550	302	 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน	 3(2-2-5)

 Learner Developing Activities

หลกัการและวธิกีารจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนโดยเช่ือมโยงกบั
ปรัชญาน�าไปสู ่การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบพัฒนาการ 
ของมนุษย์	 เพื่อน�าไปปรับปรุง	 ปรับตัว	 ควบคุม	พัฒนา	 และแก้ปัญหา 
ของตนเอง	อนัเป็นผลน�าไปสูม่นษุย์ภาวะทีส่มบรูณ์	และอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นได้
อย่างมีความสุข	 และจะต้องเข้าฝึกอบรมวิชาผู้ก�ากับหรือผู้น�า	 ขั้นความรู้
เบื้องต้น	1	กิจกรรมจาก4	กิจกรรม	ให้เลือกฝึกอบรมตามความเหมาะสม
และความพร้อมของทุกฝ่ายดังนี้คือ	 ลูกเสือ	 เนตรนารี	 ยุวกาชาด	 และ 
ผู้บ�าเพ็ญประโยชน์

Principles	 and	methods	 of	 creating	 activities	 for	
learners	development	based	on	philosophy	focusing	on	analysis	
and	 synthesis	 the	 human	 development	 process	 in	 order	 to	 
improve,	adapt,	control,	develop,	and	solve	problems	which	bring	
to	 be	perfect	 humanity	 and	 live	 a	 happy	 life	 in	 the	 society;	 
training	in	a	course	of	the	basic	or	preliminary	level	of	leaders	
in	either	of	4	activities	namely:	boy	scout,	girl	guide,	junior	red	
cross	and	volunteer	activity

0550	303		 กิจกรรมทำงกำยส�ำหรับเด็กและเยำวชน		 3(2-2-5)

  Physical Activities for Children and Youth 

ความหมาย	 ความส�าคัญ	 หลักการ	 ประเภทของกิจกรรม 
ทางกาย	ประโยชน์	 การเลือกและวิธีการจัดกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม 
กบัวยัในรปูแบบต่างๆ	ทัง้ในชวีติประจ�าวนั	และชวิีตยามว่างส�าหรบัเด็กและ
เยาวชน	 และการฝึกปฏิบัติ	 การออกแบบกิจกรรมทางกาย	 การทดสอบ
สมรรถภาพทางกายที่สอดคล้องเหมาะสมกับกิจกรรมและกลุ่มวัย

Concepts,	 significance,	 principle,	 type	 of	 physical	
activities,	benefit,	selecting	and	organizing	physical	activities	
that	suit	the	age	in	various	ways	in	both	daily	life	and	leisure	
life	 for	 children	and	youth,	 and	practice,	design	 the	physical	
activities,	 physical	 fitness	 test	 suitable	 for	 activities	 and	age	

Group

0560	102	 ภำษำและวัฒนธรรมส�ำหรับครู	 3(3-0-6)

 Language and Culture for Teachers

ความส�าคัญของภาษาและวัฒนธรรม	ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษาและวัฒนธรรม	 การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู ่ร่วมกัน 
อย่างสันติ	 การพัฒนาทักษะการฟัง	การดูการพูด	การอ่าน	และการเขียน
ภาษาไทยส�าหรับครูเพื่อสื่อความหมาย	การฟังและอ่านเนื้อหาวิชาเฉพาะ
สาขา	การอธบิายและการอภปิราย	การพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษเพ่ือพฒันา
วิชาชีพครูเน้นการใช้ทักษะการฟังและการพูดเพื่อการสื่อสาร	 การอ่าน
บทความและต�าราที่เกี่ยวข้องกับสาขา	การเขียนบันทึกและจดหมาย

Significance	 of	 language	and	 culture;	 relationship	
between	language	and	culture;	using	language	and	culture	for	
peaceful	 coexistence;	developing	of	Thai	 listening,	 viewing,	
speaking,	 reading	and	writing	skills;	 listening	and	 reading	of	
specific	content	areas;	explanation	and	discussion;	developing	
of	 English	 skills	 to	 enhance	 professional	 development	 
emphasizing	 on	 listening	 and	 speaking	 for	 communication,	
reading	articles	and	textbooks,	note	taking	and	writing	letters	

0560	103	 กำรศึกษำแบบเรียนรวม	 3(2-2-5)

 Inclusive Education

ปรัชญาแนวคิด	ความจ�าเป็นและค�าจ�ากัดความของการจัด 
การศึกษาพิเศษและการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษประเภทของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	 
การคดักรองนกัเรยีนเบือ้งต้น	บทบาทครใูนการจดัการศกึษาแบบเรียนรวม
การจัดการเรียนการสอนส�าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

Philosophy,	 approaches,	 needs	 and	 definitions	 of	
special	education	and	inclusive	education;	special	needs	child	
law;	types	of	children	with	special	needs;	screening	for	at-risk	
children;	roles	of	teachers	in	inclusive	education;	instructional	
design	for	children	with	special	needs

0560	104		 ควำมรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีควำมบกพร่อง	 3(3-0-6)

	 ทำงกำรเรียนรู้

 Introduction to Learning Disabilities

โครงสร้างและหน้าท่ีของสมอง	 สาเหตุของความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ในเดก็	ความบกพร่องท่ีมผีลต่อการด�ารงชีวิตและการศกึษา	
การคัดกรองนักเรียน	 การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและคณิตศาสตร์	
กลวธีิการสอนและการจดักจิกรรมเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรยีนรู	้บทบาท
ของครอบครัวและโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอน

Structure	and	function	of	brain;	causes	of	 learning	
disabilities	 in	children;	 impairments	effected	to	daily	 life	and	
education;	screening	for	at-risk	children;	promotion	of	language	
and	 arithmetic;	 teaching	 techniques	 and	 activities	 
implementation	for	learning	process	promotion;	roles	of	family	
and	school	in	teaching	and	learning	management
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ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :		 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :		 Bachelor	of	Education	Program	in	General	Science

ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ
	 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)	 :		 การศึกษาบัณฑิต	(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :		 กศ.บ.	(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 :		 Bachelor	of	Education	(General	Science)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :		 B.Ed.	(General	Science)

หลักสูตร
จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	136	หน่วยกิต

โครงสร้ำงหลักสูตร

หมวดวิชำและกลุ่มวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

1.	หมวดวิชำศึกษำทั่วไป

2.	หมวดวิชำเฉพำะด้ำน

	 2.1	วิชำชีพครู

	 	 2.1.1	วิชาเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

	 	 2.1.2	การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

		 2.2	วิชำเอก

		 	 2.2.1	วิชาเอก	(บังคับ)

		 	 2.2.2	วิชาเอกเลือก

	 	 (เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะตามสาขา)

3.	หมวดวิชำเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่ำ	

ไม่น้อยกว่ำ	

ไม่น้อยกว่ำ	

ไม่น้อยกว่า	

ไม่น้อยกว่า	

ไม่น้อยกว่ำ 

ไม่น้อยกว่า	

	ไม่น้อยกว่า 

ไม่น้อยกว่ำ 

30

 100

 38 

	26	

 12

 62

42

20

6

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่ำ 	136 หน่วยกิต

หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป

(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2562)
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รำยวิชำในหลักสูตร

	 1.	หมวดวิชำศึกษำทั่วไป	 ไม่น้อยกว่ำ		 	30	หน่วยกิต

	 2.	หมวดวิชำเฉพำะ		 ไม่น้อยกว่ำ	 100	หน่วยกิต

	 	 2.1	วิชำชีพครู	 ไม่น้อยกว่ำ	 38	หน่วยกิต

	 	 	 2.1.1	วิชำชีพครูบังคับ

	 0510	301	 การพัฒนาโรงเรียน		 3(2-2-5)

	 	 School	Improvement

	 0520	101	 จิตวิทยาส�าหรับครู	 3(2-2-5)

	 	 Psychology	for	Teachers

	 0530	101	 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ	 3(2-2-5)

	 	 และการสื่อสารทางการศึกษา

	 	 Information	Technology	Innovation	

	 	 and	Educational	Communication

	 0540	201	 การวัดและประเมินผลการศึกษา	 2(1-2-3)

	 	 Measurement	and	Evaluation	in	Education	

	 0540	301	 การวิจัยทางการศึกษา		 3(2-2-5)

	 	 Research	in	Education

	 0560	101	 ประสบการณ์วิชาชีพครู	1	 2(1-2-3)

	 	 Practicum	1

	 0560	201	 ประสบการณ์วิชาชีพครู	2	 2(1-2-3)

	 	 Practicum	2

	 0560	202	 การเรียนรู้และการสอน	 3(2-2-5)

	 	 Learning	and	Teaching	

	 0560	203	 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร	 3(2-2-5)

	 	 Curriculum	Design	and	Development

	 0560	301	 ประสบการณ์วิชาชีพครู	3	 2(1-2-3)

	 	 Practicum	3

	 0560	401	 ปฏิบัติการสอน	1	 6(0-16-0)

	 	 Internship	1

	 0560	402	 ปฏิบัติการสอน	2	 6(0-16-0)

	 	 Internship	2

	 	 	 2.1.2	วิชำเฉพำะสำขำ	 ไม่น้อยกว่ำ	 62	หน่วยกิต

	 						 							(1)	วิชำเอก	(บังคับ)	 ไม่น้อยกว่ำ	 42	หน่วยกิต

	 						 							(2)	วิชำเอกเลือก		 ไม่น้อยกว่ำ		 20	หน่วยกิต

	 	 	 											(เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะตำมสำขำ)	

	 	 	 											นิสิตจะต้องเรียนทุกกลุ่มวิชำ	

	 กลุ่มวิชำกำรสอนวิชำเอก		 	ไม่น้อยกว่ำ		 	12	หน่วยกิต

	 0565	301	 นวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	1	 3(3-0-6)

	 	 Innovative	Instruction	in	Sciences	1

	 0565	302		 นวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	2	 3(3-0-6)

		 	 Innovative	Instruction	in	Sciences	2

		 0565	304	 สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	 3(2-2-5)

	 	 Instructional	Medias	in	Science

		 0565	305	 วิทยาศาสตร์บูรณาการ	 3(2-2-5)

		 	 Integrated	Science	

	 กลุ่มเคมี		 ไม่น้อยกว่ำ		 8	หน่วยกิต

	 0202	103	 หลักเคมี	1	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Chemistry	1

	 0202	104		 หลักเคมี	2		 3(3-0-6)

		 	 Principles	of	Chemistry	2

	 0202	193	 ปฏิบัติการหลักเคมี	1		 1(0-3-1)

	 	 Principles	of	Chemistry	Laboratory	1	

	 0202	194	 ปฏิบัติการหลักเคมี	2		 1(0-3-1)

		 	 Principles	of	Chemistry	Laboratory	2

  

	 กลุ่มคณิตศำสตร์	 ไม่น้อยกว่ำ		 	6	หน่วยกิต

	 0201	113	 แคลคูลัส	1	 3(3-0-6)

	 	 Calculus	1

	 0201	114	 แคลคูลัส	2	 3(3-0-6)

	 	 Calculus	2

	 กลุ่มชีววิทยำ	 	ไม่น้อยกว่ำ		 8	หน่วยกิต

	 0203	110	 ชีววิทยา	1	 3(3-0-6)

		 	 Biology	1

	 0203	120		 ชีววิทยา	2	 3(3-0-6)

		 	 Biology	2

		 0203	191		 ปฏิบัติการชีววิทยา	1	 1(0-3-1)

	 	 Biology	Laboratory	1

		 0203	192		 ปฏิบัติการชีววิทยา	2	 1(0-3-1)

		 	 Biology	Laboratory	2

	 กลุ่มฟิสิกส์	 ไม่น้อยกว่ำ		 8	หน่วยกิต

	 0204	101		 ฟิสิกส์	1	 3(3-0-6)

	 	 Physics	1	

		 0204	102		 ฟิสิกส์	2	 3(3-0-6)

		 	 Physics	2

		 0204	191		 ปฏิบัติการฟิสิกส์1	 1(0-3-1)

	 	 Physics	Laboratory	1	

	 0204	192	 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2	 1(0-3-1)

	 	 Physics	Laboratory	2
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วชิำเฉพำะสำขำเลอืก	(กลุม่เคมี-ชวีวิทยำ-ฟิสกิส์)	ไม่น้อยกว่ำ	20	หน่วยกติ

	 กลุ่มเคมี

	 0202	221		 เคมีอินทรีย์	1	 3(3-0-6)

	 	 Organic	Chemistry	1

	 0202	242	 ชีวเคมี	1	 3(3-0-6)

	 	 Biochemistry	1

	 0202	294	 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์	1		 1(0-3-1)

		 	 Organic	Chemistry	Laboratory	1

	 0202	394	 ปฏิบัติการชีวเคมี	1		 1(0-3-1)

		 	 Biochemistry	Laboratory	1

	 0202	263		 ระบบการจัดการคุณภาพ	 2(2-0-4)

	 	 และความปลอดภัยทางเคมี	

	 	 Quality	Management	Systems	

	 	 and	Chemical	Safety

  0202	344		 เทคโนโลยีดีเอ็นเอเบื้องต้น	 2(2-0-4)

	 	 Introductory	DNA	Technology

	 0202	381		 เคมีสิ่งแวดล้อม		 2(2-0-4)

	 	 Environmental	Chemistry

	 0202	385		 การสืบค้นข้อมูลทางเคมี		 2(2-0-4)

	 	 Guide	to	Chemical	Literature

		 0202	366		 เทคโนโลยีการยาง		 2(2-0-4)

		 	 Rubber	Technology

		 0202	361	 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี		 2(2-0-4)

   Petrochemical	Industry

	 กลุ่มชีววิทยำ

 *0565	303	วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	 3(2-2-5)

	 	 Environmental	Science

	 0203	231	 จุลชีววิทยา	 3(3-0-6)

	 	 Microbiology

		 0203	291	 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา	 1(0-2-1)

	 	 Microbiology	Laboratory

		 0203	469	 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์	 3(3-0-6)

	 	 Biodiversity	and	Conservation

	 กลุ่มฟิสิกส์

		 *0565	201	ไฟฟ้าและพลังงาน	 3(3-0-6)

		 	 Electronic	and	Energy

	 *0565	202		วิทยาศาสตร์โลก	 3(2-2-5)

	 	 Earth	Science

		 *0565	203	ดาราศาสตร์	 3(2-2-5)

	 	 Astronomy

	 0204	337	 หลักการสื่อสาร	 3(3-0-6)

	 	 Principle	of	Communications	

		 0204	370		 ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Physics	

	 0204	388	 แหล่งพลังงานและการเปลี่ยนรูป	 3(3-0-6)

	 	 Energy	Conversion	and	Resources

	 0204	210		 กลศาสตร์แบบฉบับ	 3(3-0-6)

		 	 Classical	Mechanics

  0204	230		 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า	 3(3-0-6)

		 	 Electromagnetic	Theory

	 3.	หมวดวิชำเลือกเสรี		 	 ไม่น้อยกว่ำ	6	หน่วยกิต

	 	 	 	 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่มีการเปิดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคามทั้งภายในคณะฯ	 และภายนอกคณะฯ	 ได้ตามความสนใจ	 

อย่างน้อย	6	หน่วยกติ	ซึง่รายวิชาเลอืกเสรท่ีีเปิดสอนโดยคณะศกึษาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	มีดังนี้

	 0510	201	 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 3(3-0-6)

	 	 Education	for	Sustainable	Development

	 0510	302	 การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา	 3(3-0-6)

	 	 School	administration	and	Management

	 0520	201	 การแนะแนวและการให้การปรึกษาในโรงเรียน	 3(3-0-6)

	 	 School	Guidance	and	Counseling

	 0520	202	 ปัญหาพฤติกรรมเด็กวัยเรียนและแนวทางแก้ไข	3(3-0-6)

	 	 Problems	on	Behavior	Disorder	of	School	

	 	 Child	and	Prevention

	 0540	302	 การวัดภาคปฏิบัติ	 3(3-0-6)

	 	 Performance	Measurement	

	 0550	301	 อนามัยโรงเรียน	 3(3-0-6)

	 	 School	Hygiene

	 0550	302	 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 3(2-2-5)	

	 	 Learner	Developing	Activities

	 0550	303		 กิจกรรมทางกายส�าหรับเด็กและเยาวชน		 3(2-2-5)

	 	 Physical	Activities	for	Children	and	Youth	

	 0560	102	 ภาษาและวัฒนธรรมส�าหรับครู	 3(3-0-6)

	 	 Language	and	Culture	for	Teachers

	 0560	103	 การศึกษาแบบเรียนรวม	 3(2-2-5)

	 	 Inclusive	Education

	 0560	104		 ความรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่อง	 3(3-0-6)

	 	 ทางการเรียนรู้	

	 	 Introduction	to	Learning	Disabilities

	 	 ท้ังนีต้้องเป็นไปตามข้อบังคบัของมหาวิทยาลยัและให้เป็น

ไปตามสภาวิชาชีพครูก�าหนด
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แผนกำรศึกษำ	
หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต	สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป

ปีที่	1	ภำคต้น

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

xxxx xxx วิชำศึกษำทั่วไป 8

0530	101	 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา

Information	Technology	Innovation	and	Educational	Communication

3(2-2-5)

0201	113 แคลคูลัส	1
Calculus	1

3(3-0-6)

0202	103 หลักเคมี	1

Principles	of	Chemistry	1

3(3-0-6)

0202	193 ปฏิบัติการหลักเคมี	1	

Principles	of	Chemistry	Laboratory	1

1(0-3-1)

รวม 18

ปีที่	1	ภำคปลำย

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

xxxx xxx วิชำศึกษำทั่วไป 2

0560	101 ประสบการณ์วิชาชีพครู	1

Practicum	1

2(1-2-3)

0520	101 จิตวิทยาส�าหรับครู

Psychology	for	Teachers

3(2-2-5)

0203	110 ชีววิทยา	1
Biology	1

3(3-0-6)

0203	191 ปฏิบัติการชีววิทยา	1
Biology	Laboratory1

1(0-3-1)

0204	101 ฟิสิกส์	1

Physics	1

3(3-0-6)

0202	104 หลักเคมี	2

Principles	of	Chemistry	2

3(3-0-6)

0202	194 ปฏิบัติการหลักเคมี	2

Principles	of	Chemistry	Laboratory	2

1(0-3-1)

รวม 24
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ปีที่	2	ภำคต้น

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

xxxx xxx วิชำศึกษำทั่วไป 6

0560	201 ประสบการณ์วิชาชีพครู	2
Practicum	2

2(1-2-3)

0560	202 การเรียนรู้และการสอน
Learning	and	Teaching	

3(2-2-5)

0202	221 เคมีอินทรีย์	1	
Organic	Chemistry	1

3(3-0-6)

020	294 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์	1	
Organic	Chemistry	Laboratory	1

1(0-3-1)

0201	114 แคลคูลัส	2
Calculus	2

3(3-0-6)

0204	191 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1
Physics	Laboratory	1

1(0-3-6)

0203	120 ชีววิทยา	2
Biology	2

3(3-0-6)

0203	192 ปฏิบัติการชีววิทยา	2
Biology	Laboratory	2

1(0-3-1)

รวม 23

ปีที่	2	ภำคปลำย

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

xxxx xxx วิชำศึกษำทั่วไป 10

0560	203 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร

Curriculum	Design	and	Development

3(2-2-5)

0540	201 การวัดและประเมินผลศึกษา		 	 3(2-2-5)

Measurement	and	Evaluation	in	Education	

2(1-2-3)

0565	201 ไฟฟ้าและพลังงาน

Electronic	and	Energy

3(2-2-5)

0202	242 ชีวเคมี	1	

Biochemistry	1

3(3-0-6)

0202	394 ปฏิบัติการชีวเคมี	1	

Biochemistry	Laboratory	1

1(0-3-1)

0204	102 ฟิสิกส์	2

Physics	2

3(3-0-6)

0204	192 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2

Physics	Laboratory	2

1(0-3-1)

รวม 24
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ปีที่	3	ภำคต้น

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

0510	401 การพัฒนาโรงเรียน	

School	Improvement

3(2-2-5)

0540	301 การวิจัยทางการศึกษา

Research	in	Education

3(2-2-5)

0565	202 วิทยาศาสตร์โลก
Earth	Science

3(2-2-5)

0565	203 ดาราศาสตร์	
Astronomy

3(2-2-5)

0565	301 นวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	1

Innovative	Instruction	in	Sciences	1

	3(3-0-6)

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี 3

รวม 18

ปีที่	3	ภำคปลำย

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

0560	301 ประสบการณ์วิชาชีพครู	3

Practicum	3

2(1-2-3)

0565	302 นวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	2 3(3-0-6)

0565	303 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Environmental	Science

3(2-2-5)

0565	304 สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

Instructional	Medias	in	Science

3(2-2-5)

0565	305 วิทยาศาสตร์บูรณาการ

Integreted	Science

3(2-2-5)

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี 3

รวม 17
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ปีที่	4	ภำคต้น

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

0560	401 ปฏิบัติการสอน

Internship	1

6(0-16-0)

รวม 6

ปีที่	4	ภำคปลำย

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

0560	402 ปฏิบัติการสอน

Internship	2

6(0-16-0)

รวม 6
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ค�ำอธิบำยรำยวิชำ
	 1.	หมวดวิชำศึกษำทั่วไป	 ไม่น้อยกว่ำ		 30	หน่วยกิต

	 2.	หมวดวิชำเฉพำะด้ำน		 ไม่น้อยกว่ำ	 100	หน่วยกิต

	 	 2.1	วิชำชีพครู	 ไม่น้อยกว่ำ	 	38	หน่วยกิต

	 	 	 2.1.1	วิชำชีพครูบังคับ

0510	301	 กำรพัฒนำโรงเรียน		 3(2-2-5)

 School Improvement

ศึกษาความรู้เก่ียวกับบทบาทของโรงเรียน	ครอบครัวและ

ชุมชนในฐานะผูมี้ส่วนร่วมในการ	พฒันาโรงเรยีน	การพฒันาความสมัพนัธ์

ระหว่างโรงเรียน	 ผู้ปกครองและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

เพื่อส่งเสริมและแก้ปัญหาการเรียนรู ้ของผู ้เรียน	 ประยุกต์ใช้ความรู ้ 

ที่เรียนมาโดยการร่วมมือกับผู้ปกครองในการสนับสนุนการเรียนรู้ของ 

ผู้เรียน	 แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	ตลอดจนศึกษา

บริบทของชุมชนเก่ียวกับการอยู ่ร ่วมกันบนฐานความแตกต่างของ

วัฒนธรรม	การส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ศึกษาความรู้เกี่ยว

กับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	ได้แก่	ความหมาย	องค์ประกอบ	และ

หลกัการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพี	ทกัษะทีจ่�าเป็นต่อการเป็นผูน้�า

การสร้างชุมชนวิชาชีพ	 กลยุทธ์การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้

ทางวิชาชีพ	 ฝึกปฏิบัติกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	 ศึกษา 

หลักการ	แนวคิด	การออกแบบและด�าเนนิการเกีย่วกบังานประกนัคณุภาพ

การศกึษาเพือ่พฒันาโรงเรียน	มาตรฐานการศกึษาเพือ่การประกันคุณภาพ

ภายในและภายนอก	บทบาทของผู้บรหิารสถานศกึษาและครใูนการประกนั

คุณภาพการศึกษา	การจัดท�ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

Study	of	the	role	of	school,	 family,	and	community	

partnerships	 as	 a	 component	 of	 school	 improvement;	 

development	of	effective	and	sustainable	partnerships	among	

school	 staff,	 parents,	 and	 community	members;	 apply	 the	 

information	gained	from	this	class	by	working	with	parents	and	

care	 takers	 to	 support	 learners’	 learning,	 learners	 with	 

emotional	 and	 behavior	 problems	 as	well	 as	 investigate	 a	 

community	 context	 focusing	 on	 remaining	multi-cultural	 

society	 and	 developing	 local	wisdom;	 study	 of	 knowledge	 

associated	 to	 professional	 learning	 community:	 definition,	 

element,	and	principle	of	professional	learning	community;	skills	

required	for	leaders	of	professional	learning	community	creation;	

strategies	for	 implementing	professional	 learning	community;	

practice	on	professional	learning	community	activities;	study	of	

principles,	 concepts,	 designs	 and	 operation	 of	 educational	 

quality	 assurance;	 educational	 standards	 for	 internal	 and	 

external	 quality	 assurance;	 the	 role	 of	 administrator	 and	 

stakeholder	 in	 educational	 quality	 assurance;	writing	 school	

self-assessment	report

0520	101	 จิตวิทยำส�ำหรับครู	 3(2-2-5)

 Psychology for Teachers

ศึกษาแนวคิด	ทฤษฎีเกี่ยวกับพื้นฐานทางจิตวิทยา	จิตวิทยา

พัฒนาการ	 จิตวิทยาการศึกษา	 จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการให้ 

การปรกึษาในการวเิคราะห์และพฒันาผูเ้รยีนตามศกัยภาพ	การใช้จติวทิยา

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจส�าหรับผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้	 

การประยุกต์ใช้จิตวิทยาในการจัดการเรียนรู้	 และการจัดการชั้นเรียน	

ปฏิบัติการใช้หลักจิตวิทยาช่วยเหลือ	แก้ไขปัญหาพฤติกรรม	ส่งเสริมและ

พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน

Study	 of	 approaches	 and	 theories	 of	 psychology,	

developmental	psychology,	educational	psychology,	psychology	

of	learning	and	counseling	psychology	in	analyzing	potentials	

of	learners;	the	use	of	psychology	to	find	inspiration,	encourage	

motivation	and	reinforcement	that	promotes	learners’	curiosity;	

applying	psychology	in	 learning	and	classroom	management;	

practice	on	application	of	theories	of	psychology	to	help,	solve	

behavior	 problems,	 support	 and	 improve	 learning	 ability	 for	

learners	

0530 101	 นวัตกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 3(2-2-5)

	 และกำรสื่อสำรทำงกำรศึกษำ

 Information Technology Innovation and 

 Educational Communication

ศกึษาพัฒนาการ	ขอบข่าย	มโนทศัน์และทฤษฎทีางเทคโนโลยี

การศึกษา	 เทคโนโลยี	 สารสนเทศ	 และเทคโนโลยีดิจิทัลส�าหรับผู้สอน 

และบุคลากรทางการศึกษา	 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ข้ันพื้นฐาน 

เพื่อพัฒนาการเรียนรู ้และจัดการเรียนการสอน	 ประเภทและรูปแบบ

นวัตกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทางการศกึษา	การเลอืกใช้	

ออกแบบ	พัฒนา	ประเมิน	ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม

เทคโนโลยีและสารสนเทศ	 การแสวงหาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่าย 

การเรียนรู ้ ท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู ้เรียนและส่งเสริม 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต	 การพัฒนาการรู้ดิจิทัลเพื่อการส่งเสริมการศึกษา 

เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน	 การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้าง

นวัตกรรมการเรียนรู้	ฝึกปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

Study	of	development,	scopes,	concepts	and	theories	

in	educational	technology;	information	technology	and	digital	

technology	 for	 teachers	 and	 educational	 professional	 

practitioners;	 application	 of	 basic	 computer	 knowledge	 to	 

enhance	teaching	and	learning;	types	of	instructional	media	and	

educational	 technology	 innovation;	 selection,	 design,	 

development,	implementation,	evaluation	and	improvement	of	
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instructional	media	 and	 educational	 information	 technology	

innovation;	analysis	of	problems	employing	innovation;	exploring	

various	 resources	and	 learning	networks	 to	develop	 learner’s	

competency	 and	promote	 life-long	 learning;	 development	 of	

digital	 literacy	 that	 promote	 education	 for	 sustainable	 

development;	integration	of	digital	technology	to	create	learning	

innovation;	practice	on	developing	learning	innovation

0540	201	 กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ		 2(1-2-3)

 Measurement and Evaluation in Education

ศึกษาหลักการ	 ทฤษฎี	 เทคนิคและประเภทการวัดและ 

ประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย	 การสร้างและการใช้เคร่ืองมือวัดผล

และประเมินผลการเรียนรู้	 การแปลความหมายของคะแนนและการให้

ระดับคะแนน	 การประยุกต์ใช ้ผลการวัดและประเมินการเรียนรู ้ 

เพือ่พฒันาการสอนและพฒันาผู้เรยีน	ฝึกปฏบิตักิารสร้างเครือ่งมอืวดัและ

ประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน	

Study	of	principles,	theories,	techniques	and	types	

of	 learning	measurement	 and	 evaluation;	 construction	 and	 

utilization	 of	measurement	 and	 evaluation	 tools;	 scoring	 

interpreting	and	grading;	 application	 of	 assessment	data	 for	

developing	instruction	and	students	performance;	practice	on	

creating	measurement	 and	 evaluation	 tools	 for	 developing	 

learners

0540 301	 กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ		 3(2-2-5)

 Research in Education

ศึกษาทฤษฎี	 แนวคิด	หลักการวิจัยทางการศึกษาส�าหรับคร	ู

ประเภทการวิจัย	ระเบียบวิธีวิจัย	การวิจัยในชั้นเรียน	การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู ้เรียน	 การวางแผนและการออกแบบการวิจัย	 

การเสนอโครงการเพื่อท�าวิจัย	การพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย	การเก็บรวบรวม

ข้อมูล	สถิติเพื่อการวิจัย	การวิเคราะห์	 ข้อมูล	การอภิปรายผล	การเขียน

รายงานและน�าเสนอผลงานวจัิย	ฝึกปฏบิตักิารวเิคราะห์ผูเ้รยีนเพือ่ก�าหนด

สภาพปัญหาการเรียนรู ้ 	 ออกแบบและด�าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนา 

การเรียนรู้และยกระดับการเรียนการสอน

Study	 of	 theories,	 concepts	 and	 principles	 of	 

educational	 research;	 types	of	educational	 research,	methods	

and	methodology	of	research;	classroom	action	research;	research	

and	 innovation	 for	 learning	 development;	 research	 design;	

proposal	 development;	 research	 instrument	 development	 

process;	data	collection;	statistics	for	research;	data	analysis	and	

discussion;	writing	the	research	report	and	presentation;	practice	

on	learner	analysis	and	utilize	the	results	from	analysis	to	conduct	

research	for	enhancing	learning	and	teaching

0560 101	 ประสบกำรณ์วิชำชีพครู	1	 2(1-2-3)

 Practicum 1

ศึกษาแนวคิด	ทฤษฎี	 องค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู	 งานครู

และบทบาทหน้าท่ีในสถานศึกษา	 การพัฒนาค่านิยม	 และคุณลักษณะ 

ความเป็นครู	 จรรยาบรรณวิชาชีพครู	 คุณธรรมจริยธรรมส�าหรับคร	ู

อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู	 การประพฤติตนเป็นแบบอย่าง 

ที่ดี 	 การใช ้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส�าหรับคร	ู 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเน้นการปฏิบัติงานในสถานศึกษาโดยศึกษา

สังเกตนักเรียน	ครู	ผู้บริหาร	บุคลากร	สื่อการสอน	การจัดสภาพแวดล้อม

และอาคารสถานที่ในโรงเรียน	 วิเคราะห์สภาพการณ์จริงจากการศึกษา	

สงัเกตเช่ือมโยงกับแนวคดิทฤษฎ	ีเขียนสรุปและรายงานผลการปฏบัิติงาน

Study	 of	 approaches	 and	 theories	 of	 teaching	 

profession;	 teacher’s	 job	 description;	 professional	 value	 and	

attribute	development;	teachers’	code	of	ethics	and	standards	

of	conduct;	ethics	and	virtue	for	teachers;	teacher	ideology	and	

spirituality;	ways	to	become	a	role	model;	Thai	and	English	for	

communication	and	for	teacher’s	job;	field	experiences	focusing	

on	observing	students,	teachers,	administrators,	staff,	materials,	

learning	environment	and	buildings	then	analyze	the	information	

based	on	approaches	and	theories	of	teaching	profession	and	

write	a	report	on	the	practice

0560 201	 ประสบกำรณ์วิชำชีพครู	2	 2(1-2-3)

	 Practicum	2

 เงื่อนไขของรำยวิชำ		:		รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน

	 	 	 0560	101	ประสบกำรณ์วิชำชีพครู	1

	 Prerequisite		 :		0560	101	Practicum	1

ศึกษาหลักการ	 เทคนิคการบริหารจัดการช้ันเรียนและ 

สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้	 การวิเคราะห์ระบบการจัดการช้ันเรียนและ 

สิ่งแวดล้อม	 การออกแบบและจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 

โดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน	 การประเมินและน�าผลไปใช้ในการ

ปรับปรุงระบบการจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู ้	 

ฝึกการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารและปฏิบัตงานครู	 

ฝึกประสบการณ์วชิาชพีครโูดยปฏบิตังิานเป็นผูช่้วยคร	ูมหีน้าทีศ่กึษาและ/

หรือวิเคราะห์ผู้เรียนรายกรณี	ดูแล	 ช่วยเหลือ	 แก้ไข	 และพัฒนาผู้เรียน 

เป็นรายบุคคลและรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน	สังเกตเทคนิคการบริหาร

จัดการชั้นเรียน	 รวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินและเสนอแนะการปรับปรุง

ระบบการจดัการชัน้เรยีนและสภาพแวดล้อมเพือ่การเรยีนรู	้สะท้อนผลและ

เขียนบันทึกรายงานการปฏิบัติงานโดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีและข้อมูล 

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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Study	 of	 principles,	 techniques	 of	 classroom	 

management	and	learning	environment;	analysis	of	classroom	

and	 environment	management	 systems;	 designing	 learning	

environment	to	learning	and	well-being	of	learners;	evaluation	

and	the	use	of	the	results	of	evaluation	to	improve	classroom	

management	and	learning	environment	system;	practice	Thai	

and	 English	 in	 communication	 and	 in	 teacher’s	 jobs;	 field	 

experiences	 (working	as	a	 teaching	assistant)	 responsible	 for	

doing	a	case	study,	providing	one	on	one	support	for	students	

struggling	with	 learning,	 helping	 teacher	 on	 duties	 and	 

responsibilities,	observing	classroom	management	techniques	

and	collect	data	to	evaluate	classroom	management	and	learning	

environment	 as	well	 as	 providing	 suggestions	 for	 further	 

improvement;	capture	lessons	learned;	reflect	and	write	a	report	

on	the	practice	related	to	theories	and	data	from	learning	and	

sharing

0560	202	 กำรเรียนรู้และกำรสอน	 3(2-2-5)

 Learning and Teaching 

ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบและหน้าที่การท�างานของสมอง	

สมองกับการเรียนรู้	 ทฤษฎี	 แนวคิด	 รูปแบบการเรียนรู ้และการสอน	 

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีรูปแบบการสอน	 วิธีสอนและเทคนิคการสอน	 

การบูรณาการทักษะการคิดในชั้นเรียน	การออกแบบกิจกรรมการจัดการ

เรียนรู้และการจัดท�าแผนการเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการที่สอดคล้องกับ

ทกัษะผูเ้รียนในศตวรรษที	่21	และมาตรฐานหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ตามบริบทที่แตกต่างเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็น

นวัตกร	 ปฏิบัติการสอนตามแผนการเรียนรู ้ในชั้นเรียน	 และพัฒนา

นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้

Study	 of	 brain	 anatomy	 and	 functions,	 brain	 and	

learning;	theories,	approaches,	models	of	learning	and	teaching	

and	 their	 applications;	methods	 and	 techniques	 of	 teaching;	

incorporating	 thinking	 skills	 in	 the	 classroom;	 designing	 

activities	and	developing	appropriate	lesson	plans	aligned	with	

the	21st	century	skills	and	basic	curriculum	based	on	different	

context	 to	 develop	meta-cognition	 and	 innovativeness	 of	 

learners;	practice	on	implementing	the	developed	lesson	plans	

as	well	as	developing	learning	innovation	to	solve	problems	and	

to	improve	learning

0560 203	 กำรออกแบบและพัฒนำหลักสูตร	 3(2-2-5)

 Curriculum Design and Development

ศึ ก ษ า ป รั ชญ า ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ท ฤษฎี ที่ เ กี่ ย ว ข ้ อ ง	 

การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก	 สังคมและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง	 แผนพัฒนาการศึกษา	 กฎหมายการศึกษา	 ทฤษฎีหลักสูตร	 

องค์ประกอบ	 รูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร	 การวิเคราะห์

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	 

การบรูณาการปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในหลกัสตูรสถานศกึษา	ฝึกปฏบิตัิ

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

Study	of	philosophy	of	education	and	related	theories;	

globalizations,	 social	 movements	 and	 the	 concept	 of	 

sufficiency	 economy	 philosophy;	 national	 education	 plan;	 

educational	acts;	curriculum	theories;	elements	of	curriculum;	

models	and	processes	of	curriculum	development;	analysis	of	

basic	 education	 curriculum;	 developing	 school	 curriculum;	 

integrating	 sufficiency	 economy	 philosophy	 into	 school	 

curriculum;	practice	on	developing	school	curriculum

0560	301	 ประสบกำรณ์วิชำชีพครู	3	 2(1-2-3)

 Practicum 3

	 เงื่อนไขของรำยวิชำ	 :	รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน	

	 	 	 0560	201	ประสบกำรณ์วิชำชีพครู	2

	 Prerequisite		 :		0560	201	Practicum	2

ศึกษากฏหมายการศึกษา	 วินัย	 ระเบียบและแนวปฏิบัติงาน

ส�าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทาง	 การศึกษา	 หน้าที่พลเมืองและ 

การส่งเสริมความเป็นพลเมืองท่ีดี	หลักการส่งเสริมการเรียนรู้บนพื้นฐาน

ความเข้าใจและการสร้างการยอมรับในความแตกต่างท่ีหลากหลาย 

บนความเสมอภาคทางการศกึษา	การพฒันาปรบัปรงุตนเองให้มคีวามรอบรู้	

ทันสมัย	และทันต่อการเปลี่ยนแปลง	การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ

ให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู ้ใฝ่เรียนและสร้างนวัตกรรม	 การจัดกิจกรรมและ 

สร้างบรรยากาศการเรยีนรูใ้ห้ผูเ้รยีนมคีวามสขุในการเรยีน	ฝึกการใช้ภาษา

ไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารและปฏิบัติงานครู	 ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูในสถานศึกษาโดยช่วยปฏิบัติงานสอนในช้ันเรียนและงาน 

ในหน้าที่ครู	 สะท้อนความคิด	 ถอดบทเรียน	 บันทึกและเขียนรายงาน 

การปฏิบัติงานโดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีและข้อมูลจากการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้	ร่วมสัมมนาฝึกงานในสถานศึกษา

Study	of	education	laws,	rules	and	duties	for	teachers	

and	educational	staffs;	citizenship	and	promotion	of	citizenship;	

the	 principles	 of	 valuing	 and	 promoting	 individual	 learner	 

differences	and	promoting	awareness	of	diversity	and	education	

equality;	 improving	 teaching	 profession	 and	 personal	 and	 

professional	characteristics	of	effective	teaching,	maintaining	

and	 updating	 teaching	 profession;	motivating	 and	 raising	 
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aspirations	of	 learners	 to	 foster	 curiosity	 and	 innovativeness;	

creating	 activities	 and	 environment	which	 promote	 joyful	 

leaning;	 practice	Thai	 and	English	 in	 communication	 and	 in	

teacher’s	jobs;	field	experiences	including	student	teaching	as	

well	as	assisting	teacher	on	duties	and	responsibilities;	reflect,	

capture	lessons	learned;	record	and	write	a	report	on	the	practice	

related	 to	 theories	 and	 data	 from	 learning	 and	 sharing	 and	

participating	seminar	on	the	field	experiences	

0560	401	 ปฏิบัติกำรสอน	1	 6(0-16-0)

 Internship 1

ปฏิบัติการสอนและปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษาตาม 

สาขาวิชาเอกภายใต้การนิเทศ	 โดยแสดงถึงความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน 

ด้วยจติวญิญาณความป็นคร	ูมคีณุธรรมจรยิธรรมและมีความเป็นพลเมอืง

ทีเ่ข้มแขง็	ใช้หลกัจติวทิยาในการวเิคราะห์และพฒันาผูเ้รียนตามศักยภาพ	

บรูณาการความรู	้เนือ้หาวชิา	หลกัสตูร	ศาสตร์การสอนในการวางแผนและ

จดัประสบการณ์การเรยีนรูใ้ห้ผู้เรียนมีปัญญารู้คดิและมคีวามเป็นนวตักร	

จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู ้

อย่างมีความสุข	 บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก	 เลือกใช้	 ผลิตสื่อและ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจทิลัให้เกดิประโยชน์	วดัและประเมนิผล	ตลอดจน

รายงานผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ	ปฏิบัติการวิจัยและสร้างนวัตกรรม

เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	 ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

และปฏิบัติงานครู	 ร่วมมือกับผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแล	 

ช่วยเหลือ	 แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	 

น�าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างภูมิคุ ้มกันให้ผู ้ เรียน	 

ปฏิบตังิานร่วมกบัผูอ้ืน่อย่างสร้างสรรค์	เขยีนบนัทึกรายงานการปฏบิตังิาน

โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎี	 ถอดบทเรียน	 และเขียนรายงาน	 ร่วมสัมมนา 

การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา

Teaching	 the	 content	 areas	 and	working	 as	 a	

teacher	under	supervision:	represent	strongly	willing	to	develop	

learners	with	 teacher	 spiritual,	moral,	 ethics	 and	citizenship;	

applying	 psychology	 in	 analyzing	 potentials	 of	 learners;	 

integrating	 content,	 curriculum,	pedagogy	 on	designing	 and	

providing	 experiences	 to	 enhance	 learners	 intellectual	 and	 

innovation	 mindset,	 organizing	 activities	 and	 learning	 

environment	to	support	learning	with	happiness;	using	positive	

classroom	management	 strategies;	 selecting/developing	 

materials,	 learning	 innovation	 and	 creating	 positive	 digital	

technology	 in	 classroom	 activities;	 utilizing	 knowledge	 of	 

measurement,	 evaluation	 and	 report	 on	 student	 progress;	 

conducting	research	to	solve	problems	and	create	educational	

innovation	 to	 develop	 learner	 achievement;	 using	Thai	 and	

English	in	communication	and	in	teacher’s	jobs;	working	with	

parents	and	care	takers	to	support	learners’	learning,	and	to	help	

learners	with	 emotional	 and	 behavior	 problems;	 applying	 

sufficiency	 economy	 philosophy	 to	 promote	 self-immunity;	 

working	collaboratively	with	creativity;	reporting	the	practice	

related	 to	 theories;	 synthesizing	 lessons	 learned	 and	writing	

report;	participating	in	seminar	on	the	internship

0560	402	 ปฏิบัติกำรสอน	2	 6(0-16-0)

	 Internship	2

	 เงื่อนไขของรำยวิชำ		:		รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน	

	 	 	 0560	401	ปฏิบัติกำรสอน	1

	 Prerequisite		 :		0560	401	Internship	1

ปฏิบัติการสอนและปฏิบัติหน้าท่ีครูในสถานศึกษาตาม 

สาขาวิชาเอกภายใต้การนิเทศต่อเนื่องจากปฏิบัติการสอน	1	 โดยแสดงถึง

ความมุ ่งมั่นพัฒนาผู ้เรียนด้วยจิตวิญญาณความป็นครู	 มีคุณธรรม

จริยธรรมและมีความเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง	 ใช้หลักจิตวิทยาในการ

วิเคราะห์และพัฒนาผู ้เรียนตามศักยภาพ	 บูรณาการความรู ้เนื้อหา 

วิชา	 หลักสูตร	 ศาสตร์การสอนในการวางแผนและจัดประสบการณ์ 

การเรยีนรูใ้ห้ผูเ้รียนมปัีญญารูค้ดิและมคีวามเป็นนวัตกร	จดักจิกรรมและ

สร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสรมิการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสขุ	บรหิาร

จัดการชั้นเรียนเชิงบวก	เลือกใช้	ผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ให้เกิดประโยชน์	 วัดและประเมินผล	 ตลอดจนรายงานผลการเรียนรู้ 

อย่างเป็นระบบ	 ปฏิบัติการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

ผู้เรียน	 ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและปฏิบัติงานครู	 

ร่วมมอืกบัผูป้กครองและผูท้ีเ่กีย่วข้องในการดแูล	ช่วยเหลอื	แก้ปัญหาและ

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์	 น�าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาสร ้ างภูมิคุ ้มกันให ้ผู ้ เ รียน	 ปฏิบัติ งานร ่วมกับผู ้ อื่น 

อย่างสร้างสรรค์	เขยีนบนัทกึรายงานการปฏบิตังิานโดยเชือ่มโยงกบัทฤษฎี	

ถอดบทเรียนและเขียนรายงาน	 ร ่วมสัมมนาการปฏิบัติงานสอน 

ในสถานศึกษา

Teaching	 the	 content	 areas	 and	working	 as	 a	

teacher	 under	 supervision	 in	 continuation	 of	 internship	 1	 :	

represent	 strongly	willing	 to	 develop	 learners	with	 teacher	

spiritual,	moral,	ethics	and	citizenship;	applying	psychology	in	

analyzing	potentials	of	learners;	integrating	content,	curriculum,	

pedagogy	on	designing	and	providing	experiences	to	enhance	

learners	 intellectual	 and	 innovation	mindset,	 organizing	 

activities	 and	 learning	environment	 to	 support	 learning	with	

happiness;	using	positive	 classroom	management	 strategies;	

selecting/developing	materials,	learning	innovation	and	creating	

positive	 digital	 technology	 in	 classroom	 activities;	 utilizing	

knowledge	of	measurement,	evaluation	and	report	on	student	

progress;	 conducting	 research	 to	 solve	problems	 and	 create	
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educational	innovation	to	develop	learner	achievement;	using	

Thai	 and	English	 in	 communication	 and	 in	 teacher’s	 jobs;	 

working	with	 parents	 and	 care	 takers	 to	 support	 learners’	 

learning,	 and	 to	 help	 learners	with	 emotional	 and	 behavior	

problems;	applying	sufficiency	economy	philosophy	to	promote	

self-immunity;	working	collaboratively	with	creativity;	reporting	

the	practice	related	to	theories;	synthesizing	lessons	learned	and	

writing	report;	participating	in	seminar	on	the	internship

	 	 	 2.2.1	วิชำเอกบังคับ	 ไม่น้อยกว่ำ	 40	หน่วยกิต

0565	301	 นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์	1	 3(3-0-6)

 Innovative Instruction in Sciences 1

		 แนวคิด	ทฤษฎี	หลักการ	ความหมาย	ความส�าคัญ	ประเภท	

ชนิด	องค์ประกอบ	เกี่ยวกับนวัตกรรม	เทคโนโลยีสารสนเทศ	ห้องปฏิบัติ

การทดลองเสมอืนจริง	โปรแกรมส�าเรจ็รปูเพือ่การค�านวณทางวทิยาศาสตร์	

การจัดการเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่	 การจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย

อนิเทอร์เน็ต	วดีทิศัน์ตามต้องการ	และเครอืข่ายสงัคมออนไลน์	สือ่การสอน

ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 สื่อวัสดุกราฟิก	 สื่อโสตทัศน์	 สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์	การจัดการเรียนรู้งานเทคโนโลยี	รูปแบบและวิธีการพัฒนา

นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ	การฝึกปฏบิติัการออกแบบ	การสร้าง	

การประยุกต์ใช้และการประเมินผลนวัตกรรม	และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เหมาะสมกับบริบทการเรียนการสอน	 ระดับชั้น	 ประถมศึกษาปีที่	 1-6	 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	

		 Concepts, 	 theories, 	 principles, 	 meanings,	 

significance,	category,	types,	elements	of	innovation	information,	

technology,	 Virtual	 Lab	 Program	 for	 scientific	 computing	 

learning,	management	via	mobile	phone,	learning	management	

via	 the	 internet	network,	 video	on	demand	and	online	 social	

network	 Teaching	 materials	 used	 in	 science	 learning	 

management,	 media,	 graphic	 materials,	 visual	 media,	 

electronic	media	 technology	 learning	management,	 form	and	

method	of	innovation	and	information	technology	development,	

practice	 in	 designing,	 creating,	 applying	 and	 evaluating	 

innovation	And	information	technology	with	are	suitable	with	

the	context	of	teaching	and	learning	at	grade	1-6	study	research

0565	302	 นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์	2	 3(3-0-6)

		 Innovative	Instruction	in	Sciences	2

		 แนวคิด	ทฤษฎี	หลักการ	ความหมาย	ความส�าคัญ	ประเภท	

ชนิด	องค์ประกอบ	เกี่ยวกับนวัตกรรม	เทคโนโลยีสารสนเทศ	ห้องปฏิบัติ

การทดลองเสมอืนจริง	โปรแกรมส�าเรจ็รปูเพือ่การค�านวณทางวทิยาศาสตร์	

การจัดการเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่	 การจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต	 วีดิทัศน์ตามต้องการ	และ	 เครือข่ายสังคมออนไลน์	สื่อการ

สอนที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 เป็นการน�าสื่อวัสดุกราฟิก	 สื่อ

โสตทัศน์	สื่ออิเล็กทรอนิกส์	การจัดการเรียนรู้งานเทคโนโลยี	รูปแบบและ

วิธีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 การฝึกปฏิบัติการ

ออกแบบ	การสร้าง	 การประยุกต์ใช้และการประเมินผลนวัตกรรม	 และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ให้เหมาะสมกับบริบทการเรียนการสอน	 ระดับช้ัน	

มัธยมศึกษาปีที่	1-6	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	

		 Concepts, 	 theories, 	 principles, 	 meanings,	 

significance,	types,	types,	elements	of	 innovation	information	

technology	 Virtual	 Lab	 Program	 for	 scientific	 computing	 

Learning	management	via	mobile	phone	Learning	management	

via	 the	 internet	network	Video	on	demand	and	online	 social	

network	 Teaching	 materials	 used	 in	 science	 learning	 

management	 Is	 the	 use	 of	media,	 graphic	materials,	 visual	

media,	 electronic	media	 Technology	 learning	management	 

Form	and	method	of	 innovation	and	 information	 technology	 

development	 Practice	 in	 designing,	 creating,	 applying	 and	

evaluating	 innovation	And	 information	 technology	 To	 be	 

suitable	with	 the	 context	 of	 teaching	 and	 learning	 at	 grade	

level	7-12.study	research

0565	303		 วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม	 3(2-2-5)

 Environmental Science 

 คณุภาพสิง่แวดล้อมและการเปลีย่นแปลงทีมี่ต่อการด�ารงชีวติ

ของมนุษย์	ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม	ภาวะโลกร้อนและ

การเปลีย่นแปลงของอณุหภมูโิลก	ภาวะคกุคามของมลพษิท่ีเกดิจากมนษุย์

และธรรมชาติ	การพัฒนาอย่างยั่งยืน	การสร้างความตระหนักในการด�ารง

ชีวิตแบบองค์รวม	การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนที่เก่ียวข้อง

กับสิ่งแวดล้อมศึกษา

	 Quality	of	environments	and	changes	to	human	life;	

relationship	 between	 organisms	 and	 environments;	 global	 

warming	and	global	temperature	changes;	threaten	of	pollutants	

from	human	activities	 and	nature;	 sustainable	 development;	

awareness	building	in	life	sustaining	based	on	holistic	views;	

lesson	design	and	develop	relevant	to	environmental	education

0565	304		 สื่อกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์		 3(2-2-5)

 Instructional Medias in Science 

 ออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	 

การน�าสื่อไปใช้ในการเรียนการสอน	การประเมินสื่อการเรียนการสอน	

	 Design	and	develop	of	instructional	medias	in	science;	

instructional	medias	use,	instructional	medias	assessment
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0565	305		 วิทยำศำสตร์บูรณำกำร		 3(2-2-5)

 Integreted Science 

	 ประเด็นและแนวโน้มด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

ร่วมสมัย	การวิเคราะห์และน�าเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 Trends	 and	 issues	 in	 contemporary	 teaching	 and	

learning	in	science;	analysis	and	present	research	related

กลุ่มเคมี

0202	103	 หลักเคมี	1	 3(3-0-6)

  Principles of Chemistry 1

	 โครงสร้างอะตอม	ปริมาณสารสัมพันธ์	พันธะเคมี	สมบัติของ

ธาตุเรพริเซนเททีฟและแทรนสิชัน	 สมดุลเคมี	 กรด-เบสก๊าซ	 ของแข็ง	

ของเหลว	สารละลาย

	 Atomic	 structure,	 stoichiometry,	 chemical	 bond,	

properties	of	representative	and	transition	elements,	chemical	

equilibrium,	acid-base,	gas,	solid.	liquid,	solution

0202	104		 หลักเคมี	2		 3(3-0-6)

		 Principles	of	Chemistry	2

		 เงื่อนไขของรำยวิชำ	 :	 0202	103	หลักเคมี	1

  Prerequisite	 :	 0202	103	Principles	of	Chemistry	1

	 อุณหพลศาสตร์	 จลนพลศาสตร์	 เคมีไฟฟ้า	 เคมีนิวเคลียร์	

เคมีอินทรีย์	เคมีสิ่งแวดล้อม

		 Thermodynamics,	 kinetics,	 electrochemistry,	 

nuclear	chemistry,	organic	chemistry,	environmental	chemistry

0202	193	 ปฏิบัติกำรหลักเคมี	1		 1(0-3-1)

  Principles of Chemistry Laboratory 1 

		 เงื่อนไขของรำยวิชำ	 :	 0202	103	หลักเคมี	1	

	 	 	 (อำจเรียนพร้อมกันได้)

  Prerequisite		 :		0202	103	Principles	of	Chemistry	1	

	 	 	 (or	equivalence)

		 การทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา	 202	 100	 

หลักเคมี	1

		 Experiment	 designed	 to	 control	 with	 202	 103	 

Principle	of	Chemistry	1

0202	194	 ปฏิบัติกำรหลักเคมี	2	 1(0-3-1)

		 Principles	of	Chemistry	Laboratory	2

		 เงื่อนไขของรำยวิชำ	 :	 0202	104	หลักเคมี	2	

	 	 	 (อำจเรียนพร้อมกันได้)

  Prerequisite		 :		0202	104	Principles	of	Chemistry	2	

	 	 	 (or	equivalence)

		 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาหลักเคมี	2

		 Experiment	 designed	 to	 control	 with	 202	 104	 

Principle	of	Chemistry	2

กลุ่มคณิตศำสตร์

0201	113	 แคลคูลัส	1	 3(3-0-6)	

  Calculus 1

	 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน	 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

ตัวแปรเดียวและการประยุกต์	ปริพันธ์และกรประยุกต์

	 Limits	 and	 continuity	 of	 functions,	 derivatives	 of	

functions	 of	 one	 variables	 and	 applications,	 integrals	 and	 

applications

0201	114		 แคลคูลัส	2	 3(3-0-6)

		 Calculus	2	

	 ฟังก์ชนัหลายตวัแปร	ลมิติและความต่อเนือ่งของฟังก์ชนัหลาย

ตัวแปร	อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์	อนุกรมอนันต์

	 Functions	of	several	variables,	limits	and	continuity	

of	 functions	 of	 several	 variables,	 partial	 derivatives	 and	 

applications,	infinite	series

กลุ่มชีววิทยำ

0203	110		 ชีววิทยำ	1	 3(3-0-6)

 Biology 1

	 สมบัติของสิ่งมีชีวิต	 การจัดระบบสิ่งมีชีวิต	 ระเบียบวิธีทาง

วิทยาศาสตร์	สารเคมีของชีวิต	เซลล์และเมแทบอลิซึม	พันธุศาสตร์	กลไก

ของวิวัฒนาการ	ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต	 โครงสร้างและหน้าท่ีของ

พืชและสัตว์	นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

	 Characteristic	classification	science	methodology	of	

organisms,	 chemistry	 of	 life,	 cell	 and	metabolism,	 genetics,	

evolution,	 biodiversity,	 structure	 and	 function	 of	 plant	 and	 

animal,	ecology	and	behavior
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0203	120		 ชีววิทยำ	2	 3(3-0-6)

	 Biology	2

	 เน้ือเย่ือของพืชและสัตว์	 การสังเคราะห์แสงและการหายใจ	

การล�าเลียงน�า้และอาหารในพชื	ฮอร์โมนพชื	อาณาจักรพชืและสตัว์	สณัฐาน

วิทยาและระบบหมุนเวียนในสัตว์	 การสืบพันธุ์และการเจริญของพืชและ

สัตว์	 สารพันธุกรรมและการถ่ายทอดข้อมูลพันธุกรรม	การควบคุมการ

แสดงออกของยีนและพันธุวิศวกรรม

	 Plant	 and	 animal	 tissues,	 photosynthesis	 and	 

respiration,	plant	transport,	plant	hormones,	plant	and	animal	

kingdoms,	animal	morphology,	reproduction	and	development	

of	plant	and	animal,	genetic	material	and	inheritance,	regulation	

of	gene	expression,	and	genetic	engineering

0203	191		 ปฏิบัติกำรชีววิทยำ	1	 1(0-3-1)

 Biology Laboratory 1

	 เงื่อนไขของรำยวิชำ	 :	 0203	110	ชีววิทยำ	1	

	 	 	 (อำจเรียนพร้อมกันได้)

		 Prerequisite		 :		0203	110	Biology	1	

	 	 	 (or	equivalence)

		 การทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา	 0203	 110	 

ชีววิทยา	1

	 Experiment	concurrented	with	0203	110	Biology	1

0203	192		 ปฏิบัติกำรชีววิทยำ	2	 1(0-3-1)

	 Biology	Laboratory	2

		 เงื่อนไขของรำยวิชำ	 :	 0203	120	ชีววิทยำ	2	

	 	 	 (อำจเรียนพร้อมกันได้)

		 Prerequisite		 :		0203	120	Biology	2	

	 	 	 (or	equivalence)

		 การทดลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา	 0203	 120	

ชีววิทยา	2

	 Experiment	concurrented	with	0203	120	Biology	2

กลุ่มฟิสิกส์

0204	101		 ฟิสิกส์	1		 3(3-0-6)

  Physics 1

	 บทน�าเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์และความส�าคัญของวิชาฟิสิกส์	

ปริมาณทางฟิสิกส์	การเคลื่อนที่	 เชิงเส้น	กฎของนิวตัน	การเคลื่อนที่แบบ

วถิโีค้งและแบบวงกลม	โมเมนตมัและการชน	งานและพลงังาน	การเคลือ่นที่

แบบหมุน	 สมดุลกล	 การสั่นและคลื่น	 คลื่นเสียง	 ของไหล	 สมบัติ 

เชิงของสสาร	ความร้อนและอุณหพลศาสตร ์ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส

		 Introduction	 to	physics	 and	 important	quantity	 of	

physics,	linear	motion	equations,	Newton’s	laws,	equilibrium,	

projectile	and	circular	motions,	momentum	and	collisions,	work	

and	energy,	system	of	particles	and	rigid	body,	vibrations	and	

waves,	sound,	fluid	mechanics,	mechanical	properties	of	matter,	

thermodynamics	and	kinetic	theory	of	gases

0204	102		 ฟิสิกส์	2	 3(3-0-6)	

		 Physics	2

	 เงื่อนไขของรำยวิชำ	 :	 0201	101	ฟิสิกส์	1

		 Prerequisite		 :		0201	101	Physics	1	

	 ไฟฟ้าสถิต	 สารแม่เหล็ก	 สนามแม่เหล็ก	 สนามแม่เหล็ก 

เหนี่ยวน�า	 ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวน�า	 ไฟฟ้ากระแส	 วงจรไฟฟ้า	

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	สมบัติของคลื่นแสงและทัศนอุปกรณ์	บทน�าเกี่ยวกับ

ฟิสิกส์ยุคใหม่	สมบัติของนิวเคลียส	กัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์

		 Electrostatics,	magnetic	materials,	magnetic	 field,	

magnetic	induction,	capacitors	and	inductors,	electric	currents,	

electric	circuits,	electromagnetic	waves,	wave	property	of	light	

and	 optical	 instruments,	 introduction	 to	modern	 physics,	 

properties	of	nucleus,	radioactive	and	nuclear	reaction

0204	191		 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์	1		 1(0-3-1)	

  Physics Laboratory 1 

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา	0204	101	ฟิสิกส์	1

	 Laboratory	 experiments	 to	 concord	with	 0204	 101	

Physics	1

0204	192		 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์	2	 1(0-3-1)	

		 Physics	Laboratory	2

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา	0204	102	ฟิสิกส์	2

	 	Laboratory	 experiments	 to	 concord	with	 0204	 102	

Physics	2	
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รำยวิชำเอกเลือก	(กลุ่มเคมี-ชีววิทยำ-ฟิสิกส์)	 ไม่น้อยกว่ำ	20	หน่วยกิต

กลุ่มเคมี

0202	221	 เคมีอินทรีย์	1		 3(3-0-6)

 Organic Chemistry 1

	 โครงสร้าง	 ปฏิกิริยาและสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ต่างๆ	

เช่น	อัลเคน	อัลคีน	อัลคายน์	ไดอีน	เบนซีน	อารีน	อัลคิลเฮไลด์	อัลกอฮอล์	

และฟีนอล	 อีเธอร์และเอพอกไซด์	 อัลดีไฮด์และคีโตน	 กรดอินทรีย์	 

รวมทั้งสารที่เป็นอนุพันธ์ของกรดอินทรีย์

	 Structures,	reaction	and	stereochemistry	of	organic	

compounds	e.g.,	 alkane,	alkene,	alkyne,	diene,	benzene,	aryl,	

alkyl	halide,	alcohol,	phenol,	ether,	epoxide,	aldehyde,	ketone,	

carboxylic	acid	and	their	derivatives	

0202	242	 ชีวเคมี	1	 3(3-0-6)

 Biochemistry 1

	 เงื่อนไขของรำยวิชำ	 :	 0202	104	หลักเคมี	2

		 Prerequisite	 :	 0202	104	Principles	of	

	 	 	 Chemistry	2

	 เซลล์และองค์ประกอบเซลล์	บัฟเฟอร์	 โครงสร้างและหน้าท่ี

ของสารชีวโมเลกุล	ได้แก่	คาร์โบไฮเดรท	ไขมัน	กรดนิวคลีอิค	โปรตีนรวม

ถงึเอนไซม์	ชวีพลงังาน	เมแทบอลซิมึของสารชวีโมเลกลุ	รวมถงึการควบคุม

	 Cell	and	cell	organelles,	buffer,	structure	and	function	

of	 biomolecules	 such	as	 carbohydrates,	 lipids,	nucleic	 acids,	

proteins	and	enzymes,	bioenergetics,	metabolism	and	regulation	

of	biomolecules

0202	294	 	ปฏิบัติกำรเคมีอินทรีย์	1		 1(0-3-1)

  Organic Chemistry Laboratory 1

		 การตกผลึก	 การหาจุดหลอมเหลว	 การกลั่นแบบธรรมดา	 

การกลั่นล�าดับส่วน	 การกลั่นด้วยไอน�้า	 การสกัดสาร	 โครมาโทกราฟี	 

การวิเคราะห์หาธาตุของสารประกอบอินทรีย์	 การจ�าแนกสารโดยอาศัย 

การละลาย

		 Experiments	on	the	arrangement	of	atoms	and	ions	

in	inorganic	solid.	Ionic	equilbria,	acid-base	titration,	hydrolysis,	

buffer	 solution.	 qualitative	 analysis	 of	 ions,	 reaction	 of	 

representative	and	transition	metals

0202	394	 	ปฏิบัติกำรชีวเคมี	1		 1(0-3-1)

  Biochemistry Laboratory 1

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคต่าง	 ๆ	 ทางเคมี	 เพ่ือใช้ในการ

วิเคราะห์โครงสร้างและสมบัติของสารชีวโมเลกุลต่าง	 ๆ	 เพื่อเสริมความ

เข้าใจวิชาชีวเคมี	1

	 Experiments	 designed	 to	 concord	width	 0202	 241	

Biochemistry	1

0202	263		 ระบบกำรจัดกำรคุณภำพและ	 2(2-0-4)

	 ควำมปลอดภัยทำงเคมี

 Quality Management Systems and 

 Chemical Safety

		 ระบบการจัดการคุณภาพ	การบริหารจัดการระบบมาตรฐาน

สากล	 ISO	ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้สารเคมี	 การจัดการ 

กากของเสียอันตราย	 การประเมินความเสี่ยงและการป้องกันอันตราย 

จากสารเคมี

		 Quality	management	 system,	 international	quality	

assurance	 ISO	 systems,	 knowledge	 on	 chemical	 safety,	 

hazardous	waste	management,	risk	assessment	and	prevention

0202	344		 เทคโนโลยีดีเอ็นเอเบื้องต้น	 2(2-0-4)

 Introductory DNA Technology

	 โครงสร้างและหน้าที่ของดีเอ็นเอ	 เทคโนโลยีเกี่ยวกับดีเอ็นเอ	

เช่น	การตรวจหาดเีอน็เอจ�าเพาะ	การเพิม่ปรมิาณดเีอน็เอโดยปฏกิริยิาลกูโซ่

พอลิเมอเรส	การวิเคราะห์ล�าดับนิวคลีโอไทด์	ดีเอ็นเอโคลนนิ่ง	 และลาย

พมิพ์ดเีอน็เอ	การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยดีเีอน็เอในด้านต่างๆ	

เช่น	เกษตรกรรม	การแพทย์	นิติวิทยาศาสตร์

	 Structure	and	function	of	DNA,	DNA	technology,	i.e.	

detection	of	specific	DNA,	amplification	of	DNA	by	polymerase	

chain	 reaction,	 DNA	 sequencing,	 DNA	 cloning	 and	 DNA	 

fingerprint,	 application	 of	 DNA	 technology	 in	 agriculture,	

medicine	and	forensic	science

0202	381		 เคมีสิ่งแวดล้อม		 2(2-0-4)

  Environmental Chemistry

		 ความรูท้างเคมีประยกุต์กบัปัญหาสภาวะแวดล้อม	มลพษิทาง

น�้า	อากาศ	ดิน	กัมมันตรังสี	และเสียง	การควบคุมและการป้องกันมลพิษ

มาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม	ISO	14000	และเทคโนโลยีสะอาด

		 Application	of	chemistry	to	environment	problems,	

water	pollution,	air	pollution,	soil	pollution,	radioactive	and	noise,	

controlling	and	prevention	of	pollution,	international	standard	of	

environment	ISO	14000	and	clean	technology

0202	385	 กำรสืบค้นข้อมูลทำงเคมี	 2(2-0-4)

 Guide to Chemical Literature

	 การจัดแบ่งหมวดหมู่ของเอกสารทางเคมี	 และวิธีการค้นคว้า

หาข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์

	 Classification	of	chemical	literature	and	how	to	search	

for	chemical	information	by	computer
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0202	361		 อุตสำหกรรมปิโตรเคมี	 2(2-0-4)

  Petrochemical Industry

		 เทคโนโลยขีองการส�ารวจ	การขดุเจาะ	การขนส่ง	การกลัน่และ

การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียมอุตสาหกรรม

อนิทรย์ีเคม	ีการจ�าแนกเคมภีณัฑ์จากปิโตรเลยีมตาแหล่งก�าเนดิ	ผลติภณัฑ์

จากมีเทน	อะเซทิลีน	เอทิลีน	โพรพิลีน	บิวตะไดอีน	และสารอะโรมาติก	

	 Technologies	 of	 surveying,	 boring,	 transporting,	

distilling	and	refining	of	petroleum,	improvement	of	petroleum	

product	quality,	organic	chemical	industry,	characterization	of	

petroleum	 chemicals	 according	 to	 sources,	 chemical	 from	 

petroleum:	methane,	acetylene,	ethylene,	propylene,	butadiene,	

and	aromatics

0202	366		 เทคโนโลยีกำรยำง	 2(2-0-4)

 Rubber Technology

		 ประวัติของยาง	 โครงสร้างและสมบัติของยางธรรมชาติและ

ยางสงัเคราะห์	ยางแผ่น	ยางเครฟ	ยางแท่ง	วธิมีาตรฐานส�าหรบัการทดสอบ

ยางแท่ง	 สารเติมแต่งยาง	การผสมสารเติมแต่ง	 การข้ึนรูปและการคงรูป

ยาง	การทดสอบยางคงรูป	ยางเทอร์โมพลาสติก

	 History	of	rubber,	structures	and	properties	of	natural	

and	 synthetic	 rubbers,	 rubber	 sheets,	 crepe	 rubbers,	 block	 

rubbers,	 standard	methods	 for	 block	 rubber	 testing,	 rubber	 

additives,	mixing	of	additives,	processing	and	vulcanization	of	

rubber,	testing	of	vulcanized	rubbers,	thermoplastic	elastomer

กลุ่มชีววิทยำ

0565	303		 วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม	 3(2-2-5)

 Environmental Science

	 คณุภาพสิง่แวดล้อมและการเปลีย่นแปลงทีม่ต่ีอการด�ารงชีวติ
ของมนุษย์	ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม	ภาวะโลกร้อนและ
การเปลีย่นแปลงของอณุหภมูโิลก	ภาวะคกุคามของมลพษิทีเ่กดิจากมนษุย์
และธรรมชาติ	การพัฒนาอย่างยั่งยืน	การสร้างความตระหนักในการด�ารง
ชีวิตแบบองค์รวม	การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนที่เก่ียวข้อง
กับสิ่งแวดล้อมศึกษา
	 	Quality	of	environments	and	changes	to	human	life;	
relationship	 between	 organisms	 and	 environments;	 global	 
warming	and	global	temperature	changes;	threaten	of	pollutants	
from	human	activities	 and	nature;	 sustainable	 development;	
awareness	building	in	life	sustaining	based	on	holistic	views;	
lesson	design	and	develop	relevant	to	environmental	education

0203	231	 จุลชีววิทยำ	 3(3-0-6)

 Microbiology

	 การจัดจ�าแนก	 สัณฐานวิทยา	 ลักษณะการเจริญเติบโต	
สรรีวิทยา	พนัธุกรรม	ความสมัพนัธ์กับมนษุย์และสิง่แวดล้อม	การเกิดโรค	
การควบคุมเชื้อแบคทีเรีย	 ไวรัส	 เชื้อรา	 โปรโตซัว	 สาหร่าย	 และระบบ
ภูมิคุ้มกันของร่างกาย
	 Identification,	morphology,	 growth,	 physiology,	 
genetic,	 Interrelation	 with	 human	 and	 environment	 of	 
microorganisms,	 pathogenesis,	 bacterial,	 viral,	 fungal,	 
protozoan	and	algal	control	as	well	as	immunology

0203	291	 ปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำ	 1(0-3-1)

 Microbiology Laboratory

	 เงื่อนไขของรำยวิชำ	 :	0203	231	จุลชีววิทยำ	

	 	 	 (อำจเรียนพร้อมกันได้)

		 Prerequisite	 :	0203	231	Microbiology	

	 	 	 (or	equivalence)

	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา	 0203	 231	 
จุลชีววิทยา
 Experiment	concurrented	with	0203	231	Microbiology

0203	469	 ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและกำรอนุรักษ์	 3(3-0-6)

 Biodiversity and Conservation

		 ความส�าคัญ	 แนวโน้ม	 สถานภาพของความหลากหลายทาง
ชวีภาพระดบัโลกและท้องถิน่	ปัจจยัและผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ	นโยบาย	อนุสัญญา	กฎหมาย	ที่เกี่ยวข้องกับ
การคุ ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ	 แนวทางการจัดการความ 
หลากหลายทางชีวภาพทั้งระดับท้องถิ่นและสากล	 การประเมินและ 

การติดตามตรวจสอบความหลายหลายทางชีวภาพ

	 The	importance,	trend	and	status	of	world	and	local	

biodiversity,	changing	of	biodiversity	according	to	natural	and	

human	activities,	policies,	conventions,	and	laws	involving	to	

conserve	biodiversity,	management	strategies	of	biodiversity,	

worldwide	 and	 locally,	 monitoring	 and	 evaluation	 of	 

biodiversity



95

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มฟิสิกส์

0565	201		 ไฟฟ้ำและพลังงำน	 3(2-2-5)

  Electronic and Energy

		 กฎของคูลอมป์	 สนามไฟฟ้า	พลังงานและศักย์ไฟฟ้า	 ตัวน�า

และไดอเิลก็ตริก	ตวัเกบ็ประจ	ุสนามแม่เหลก็แบบสม�า่เสมอ	สนามแม่เหลก็

ทีแ่ปรตามเวลา	สมการแมกซ์เวลล์	การแผ่กระจายของคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า	

การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการผลิตสื่อการเรียนการสอน

	 Coulomb’s	 law,	 electric	 fields,	 electric	 energy	 and	

electric	potential,	conductors	and	dielectrics,	capacitor,	steady	

magnetic	 fields,	 time	dependent	magnetic	 fields,	Maxwell’s	

equations,	 electromagnetic	wave	 propagation	 construction	 

and	 development	 of	 instructional	medias	 in	 science	 and	 

instructional	medias	in	science

0565	202		 วิทยำศำสตร์โลก	 3(2-2-5)

 Earth Science

	 โครงสร ้างของโลก	 ปรากฏการณ์ทางธรณีฟิสิกส ์และ 

ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม	 การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก	

ซากดึกด�าบรรพ์	 การประยุกต์ข ้อมูลทางธรณีวิทยา	 การออกแบบ 

และพัฒนาการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์โลก

	 Earth’s	 structure;	Geo	physical	phenomena;	effect	

on	living	and	environment;	movement	of	the	earth’s	crust;	fossils;	

implication	of	geological	information;	lesson	design	and	develop	

relevant	to	earth	science

0565	203		 ดำรำศำสตร์		 3(2-2-5)

 Astronomy

	 การเกิดววัิฒนาการและต�าแหน่งของระบบสรุยิะกาแลก็ซีแ่ละ

เอกภพ	 อวกาศและการใช้เทคโนโลยีอวกาศในด้านส�ารวจทรัพยากร	 

การสื่อสาร	 อุตุนิยมวิทยา	การออกแบบและพัฒนาการเรียน	การสอนท่ี

เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์โลก

		 Geological	 information	 application;	 origin	 and	 

evolution	of	solar	system;	galaxies	and	universe;	remote	sensing;	

communication;	meteorology;	lesson	design	and	develop	relevant	

to	earth	science

0204	337	 หลักกำรสื่อสำร	 3(3-0-6)

 Principle of Communications

	 เงื่อนไขของรำยวิชำ	 :	0204	230	ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้ำ

	 Prerequisite		 :	0204	230	Electromagnetic	Theory

		 ความเป็นมาของการสื่อสารด้วยสัญญาณไฟฟ้าในลักษณะ

ต่างๆ	การวิเคราะห์และกระบวนการของสัญญาณในระบบสื่อสาร	การมอ

ดูเลตและดีมอดูเลตในระบบแอนะลอก (AM,	FM	และ	PM)	การสื่อสาร

ผ่านระบบโทรศัพท์	 ระบบสื่อสารด้วยคลื่นวิทย	ุ ระบบส่ือสารข้อมูล	 รหัส

ชนิดต่างๆ	 ในระบบสื่อสาร	การส่งรหัส	การแพร่กระจายคลื่น	สัญญาณ

รบกวนและผลต่างๆ	ที่เกิดขึ้นในระบบสื่อสาร การประยุกต์ระบบสื่อสาร

	 History	 of	 the	 communication	 via	 electric	 signal,	

signal	analysis	and	signal	processing	in	communication	system,	

modulation	and	demodulation	along	system	in	an	(AM,	FM	and	

PM)	,	communication	via	a	telephone	system,	communication	

via	 radio	 wave,	 communication	 system,	 applications	 of	 

communication	the	system	

0204	370		 ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม	 	3(3-0-6)

 Environmental Physics

	 มุมมองต่อสิ่งแวดล้อมเชิงฟิสิกส์	ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการ

แก้ปัญหาโดยวิธีการทางฟิสิกส์	การศึกษาเรื่องพลังงาน	บรรยากาศ	โอโซน	

และโลกร้อน

	 Aspect	 of	 physical	 environment;	 environmental	

problems	and	solutions	by	using	Physics	methods,	studies	of	

energy,	climate,	ozone	and	global	warming

0204	388		 แหล่งพลังงำนและกำรเปลี่ยนรูป		 3(3-0-6)

 Energy Conversion and Resources

	 ทบทวนความรู้ทางด้านพลังงาน	แหล่งพลังงานและศักยภาพ	

พลังงานความร้อน	พลังงานไฟฟ้า	พลังงานเคมี	พลังงานนิวเคลียร์	แหล่ง

พลงังานหมนุเวยีน	พลงังานแสงอาทติย์	พลงังานน�า้	พลงังานลม	การเปลีย่น

รูปพลังงาน	ประสิทธิภาพของการเปลี่ยนรูปพลังงาน

	 Review	on	energy	knowledge,	energy	resources	and	

their	 potentials,	 thermal	 energy,	 electrical	 energy,	 chemical	

energy,	 nuclear	 energy,	 renewable	 energy	 resources,	 solar	 

energy,	 hydro	 energy,	 wind	 energy,	 energy	 conversions,	 

efficiency	of	energy	conversions

0204	210	 กลศำสตร์แบบฉบับ	 3(3-0-6)

 Classical Mechanics

 	 เงื่อนไขของรำยวิชำ	 :	0204	101	ฟิสิกส์	1	

		 Prerequisite		 :		0204	101	Physics	1	

		 กลศาสตร ์แบบนิวตัน 	 การเคลื่ อนที่ แบบแกว ่ งกวัด	 

การเคลือ่นทีใ่นกรอบอ้างองิไม่เฉือ่ย	แรงศนูย์กลาง	การเคลือ่นทีข่องระบบ

อนุภาค	หลักเบื้องต้นของกลศาสตร์แบบลากรองจ์และแฮมิลตัน

	 Newtonian	mechanics;	oscillation	motion;	motion	in	

non-inertial	 frames;	 central	 force	motion	 of	 particle	 systems;	

fundamental	 principles	 of	 Lagrangian	 and	 Hamiltonian	 

mechanics
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0204	230		 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้ำ	 3(3-0-6)	

 Electromagnetic Theory

		 เงื่อนไขของรำยวิชำ		:		0204	102	ฟิสิกส์	2	

		 Prerequisite		 :		0204	102	Physics	2

		 กฎของคูลอมป์	 สนามไฟฟ้า	พลังงานและศักย์ไฟฟ้า	 ตัวน�า

และไดอเิลก็ตริก	ตวัเกบ็ประจ	ุสนามแม่เหลก็แบบสม�า่เสมอ	สนามแม่เหลก็

ทีแ่ปรตามเวลา	สมการแมกซ์เวลล์	การแผ่กระจายของคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า	

การออกแบบและพฒันาการเรียนการสอนทีเ่ก่ียวข้องกับไฟฟ้าและพลงังาน

	 Coulomb’s	 law;	 electric	 fields;	 electric	 energy	 and	

electric	potential;	conductors	and	dielectrics;	capacitor;	steady	

magnetic	 fields;	 time	dependent	magnetic	 fields;	Maxwell’s	

equations;	 electromagnetic	wave	propagation;	 lesson	design	

and	develop	relevant	to	electricity	and	energy	

	 3.	หมวดวิชำเลือกเสรี	 ไม่น้อยกว่ำ	6	หน่วยกิต

0510	201		 กำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	 3(3-0-6)

 Education for Sustainable Development

โครงสร้างการจัดการศึกษา	 บทบาทของการศึกษาเพื่อ 

การพัฒนาที่ย่ังยืน	 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจและ 

ส่ิงแวดล้อม	และบทบาทของสถานศกึษาในการจัดการกบัการเปลีย่นแปลง

ดังกล่าว	 การมีส่วนร่วมขององค์กรภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ในการจัดการศึกษา	 

การใช้ภมูปัิญญาท้องถ่ินเพือ่พฒันาการศกึษาไปสูส่งัคมแห่งการเรียนรูแ้ละ

การพัฒนาที่ยั่งยืน

Structure	 of	 educational	management;	 roles	 of	 

education	 for	 sustainable	 development;	 social,	 cultural,	 

economic	and	environmental	changes	and	roles	of	educational	

institutions	 in	 responding	 to	 the	 changes;	 cooperation	 of	 

organization	and	various	sectors	on	educational	management;	

applying	local	wisdom	for	educational	development	leading	to	

the	learning	society	and	sustainable	development

0510	302	 กำรบริหำรและกำรจัดกำรในสถำนศึกษำ	 3(3-0-6)

 School administration and Management

แนวคิด	 ทฤษฎี	 และหลักการบริหารจัดการทางการศึกษา	 

ภาวะผู ้น�า	 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ	 การบริหารจัดการในช้ันเรียน	 

การประกันคุณภาพการศึกษา	โครงงานและโครงการทางการศึกษา	ระบบ

สารสนเทศ	การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน

Concepts,	 theories,	 and	principles	 of	 educational	

management;	 leadership;	 human	 relation	 in	 organization;	 

classroom	management;	educational	quality	assurance;	projects	

and	 educational	 projects;	 information	 system;	 education	 for	

community	development

0520	201	 กำรแนะแนวและกำรให้กำรปรึกษำในโรงเรียน	3(3-0-6)

 School Guidance and Counseling

ความหมาย	ปรชัญา	และหลกัการของการบรหิารการแนะแนว
การจัดการการแนะแนว	ทฤษฎีและเทคนิคการแนะแนว	การบริการการ
แนะแนวในโรงเรยีน	เทคนคิพืน้ฐานในการให้การปรกึษาและการฝึกปฏบิตัิ
การให้การปรึกษาส�าหรับการแก้ปัญหาวิกฤติ	บทบาทของบุคลากรของ
โรงเรียนในการแนะแนวและการให้การปรึกษาแก่ผู้ปกครองและชุมชน

Definitions,	philosophy	and	principles	 of	 guidance	
administration;	guidance	management;	guidance	theories	and	
techniques;	 guidance	 services	 in	 schools;	 simple	 techniques	
and	practice	of	counseling	for	crisis	problem	solution;	roles	of	
school	staff	in	guidance	and	parents	and	community	counseling	
services

0520	202	 ปัญหำพฤติกรรมเด็กวัยเรียนและแนวทำงแก้ไข	 3(3-0-6)

 Problems on Behavior Disorder of School Child 

 and Prevention

สาเหตุและลักษณะของเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม	รวมทั้ง
เด็กที่มีความแปรปรวนทางความคิดและอารมณ์	 การสังเกตการทดสอบ
ลักษณะต่าง	ๆ	ทางจิตวิทยา	การปรับพฤติกรรม	การป้องกัน	การส่งเสริม
และการแก้ไขพฤตกิรรมเดก็วยัเรยีนไม่ให้เบีย่งเบนไปจากบรรทดัฐานของ
สังคม

Causes	 and	 nature	 of	 behavior	 disorder	 child	 
including	cognitive	and	emotional	disruption	;	observation,	types	
of	 psychological	 testing;	 behavior	modification;	 prevention;	
helping	school-age	children	adjust	to	social	norm

0540	302	 กำรวัดภำคปฏิบัติ	 3(3-0-6)

 Performance Measurement 

แนวคดิ	ทฤษฎกีารวดัภาคปฏบิตั	ิวธิกีารวิเคราะห์จดุมุง่หมาย
และลักษณะงานการพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะการเรียนรู ้ภาคปฏิบัติ	 
การหาคุณภาพของเคร่ืองมือและแปลความหมายของการวัดเพ่ือพัฒนา 
การเรียนการสอน

Concept,	theories	of	performance	measurement;	task	
and	objective	analysis;	developing	performance-based	authentic	
assessment	instruments;	instrument	quality	analysis	and	data	
interpretation	for	teaching	and	learning	improvement

0550	301	 อนำมัยโรงเรียน	 3(3-0-6)

 School Hygiene

ความส�าคัญของสุขภาพ	การสาธารณสุข	การส่งเสริมสุขภาพ	
การบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะในโรงเรียน	 การสอน
สุขศึกษาและเพศศึกษา	 เน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านสุขภาพ	
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ

นักเรียน
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Importance	of	health;	public	health;	health	promotion;	

health	service	and	hygienic	environment	in	schools;	teaching	

of	 health	 education	 and	 sex	 education	 emphasize	 on	health	

behavior	 changing;	 relationship	 between	 school	 and	 

community;	promotion	of	students’	quality	of	life	

0550	302	 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน	 3(2-2-5)

 Learner Developing Activities

หลกัการและวธิกีารจดักจิกรรมพฒันาผู้เรยีนโดยเช่ือมโยงกบั

ปรัชญาน�าไปสู ่การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบพัฒนาการ 

ของมนุษย์	 เพื่อน�าไปปรับปรุง	 ปรับตัว	 ควบคุม	พัฒนา	 และแก้ปัญหา 

ของตนเอง	อนัเป็นผลน�าไปสูม่นษุย์ภาวะทีส่มบรูณ์	และอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นได้

อย่างมีความสุข	 และจะต้องเข้าฝึกอบรมวิชาผู้ก�ากับหรือผู้น�า	 ขั้นความรู้

เบื้องต้น	1	กิจกรรมจาก4	กิจกรรม	ให้เลือกฝึกอบรมตามความเหมาะสม

และความพร้อมของทุกฝ่ายดังนี้คือ	 ลูกเสือ	 เนตรนารี	 ยุวกาชาด	 และ 

ผู้บ�าเพ็ญประโยชน์

Principles	 and	methods	 of	 creating	 activities	 for	

learners	development	based	on	philosophy	focusing	on	analysis	

and	 synthesis	 the	 human	 development	 process	 in	 order	 to	 

improve,	adapt,	control,	develop,	and	solve	problems	which	bring	

to	 be	perfect	 humanity	 and	 live	 a	 happy	 life	 in	 the	 society;	 

training	in	a	course	of	the	basic	or	preliminary	level	of	leaders	

in	either	of	4	activities	namely:	boy	scout,	girl	guide,	junior	red	

cross	and	volunteer	activity

0550	303		 กิจกรรมทำงกำยส�ำหรับเด็กและเยำวชน		 3(2-2-5)

  Physical Activities for Children and Youth 

ความหมาย	 ความส�าคัญ	 หลักการ	 ประเภทของกิจกรรม 

ทางกาย	ประโยชน์	 การเลือกและวิธีการจัดกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม 

กบัวยัในรปูแบบต่างๆ	ทัง้ในชวีติประจ�าวนั	และชวิีตยามว่างส�าหรบัเด็กและ

เยาวชน	 และการฝึกปฏิบัติ	 การออกแบบกิจกรรมทางกาย	 การทดสอบ

สมรรถภาพทางกายที่สอดคล้องเหมาะสมกับกิจกรรมและกลุ่มวัย

Concepts,	 significance,	 principle,	 type	 of	 physical	

activities,	benefit,	selecting	and	organizing	physical	activities	

that	suit	the	age	in	various	ways	in	both	daily	life	and	leisure	

life	 for	 children	and	youth,	 and	practice,	design	 the	physical	

activities,	 physical	 fitness	 test	 suitable	 for	 activities	 and	age	

Group

0560	102	 ภำษำและวัฒนธรรมส�ำหรับครู	 3(3-0-6)

 Language and Culture for Teachers

ความส�าคัญของภาษาและวัฒนธรรม	ความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาษาและวัฒนธรรม	 การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู ่ร่วมกัน 

อย่างสันติ	 การพัฒนาทักษะการฟัง	การดูการพูด	การอ่าน	และการเขียน

ภาษาไทยส�าหรับครูเพื่อสื่อความหมาย	การฟังและอ่านเนื้อหาวิชาเฉพาะ

สาขา	การอธบิายและการอภปิราย	การพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษเพ่ือพฒันา

วิชาชีพครูเน้นการใช้ทักษะการฟังและการพูดเพื่อการสื่อสาร	 การอ่าน

บทความและต�าราที่เกี่ยวข้องกับสาขา	การเขียนบันทึกและจดหมาย

Significance	 of	 language	and	 culture;	 relationship	

between	language	and	culture;	using	language	and	culture	for	

peaceful	 coexistence;	developing	of	Thai	 listening,	 viewing,	

speaking,	 reading	and	writing	skills;	 listening	and	 reading	of	

specific	content	areas;	explanation	and	discussion;	developing	

of	 English	 skills	 to	 enhance	 professional	 development	 

emphasizing	 on	 listening	 and	 speaking	 for	 communication,	

reading	articles	and	textbooks,	note	taking	and	writing	letters	

0560	103	 กำรศึกษำแบบเรียนรวม	 3(2-2-5)

 Inclusive Education

ปรัชญาแนวคิด	ความจ�าเป็นและค�าจ�ากัดความของการจัด 

การศึกษาพิเศษและการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษประเภทของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	 

การคดักรองนกัเรยีนเบือ้งต้น	บทบาทครใูนการจดัการศกึษาแบบเรียนรวม

การจัดการเรียนการสอนส�าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

Philosophy,	 approaches,	 needs	 and	 definitions	 of	

special	education	and	inclusive	education;	special	needs	child	

law;	types	of	children	with	special	needs;	screening	for	at-risk	

children;	roles	of	teachers	in	inclusive	education;	instructional	

design	for	children	with	special	needs

0560	104		 ควำมรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีควำมบกพร่อง	 3(3-0-6)

	 ทำงกำรเรียนรู้

 Introduction to Learning Disabilities

โครงสร้างและหน้าท่ีของสมอง	 สาเหตุของความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ในเดก็	ความบกพร่องท่ีมผีลต่อการด�ารงชีวิตและการศกึษา	

การคัดกรองนักเรียน	 การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและคณิตศาสตร์	

กลวธีิการสอนและการจดักจิกรรมเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรยีนรู	้บทบาท

ของครอบครัวและโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอน

Structure	and	function	of	brain;	causes	of	 learning	

disabilities	 in	children;	 impairments	effected	to	daily	 life	and	

education;	screening	for	at-risk	children;	promotion	of	language	

and	 arithmetic;	 teaching	 techniques	 and	 activities	 

implementation	for	learning	process	promotion;	roles	of	family	

and	school	in	teaching	and	learning	management
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ชื่อหลักสูตร

	 ภาษาไทย	 	 :		 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	สาขาวิชาสังคมศึกษา

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :		 Bachelor	of	Education	Program	in	Social	Studies

ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ

	 	ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)	 :	 การศึกษาบัณฑิต	(สังคมศึกษา)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :		 กศ.บ.	(สังคมศึกษา)

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 :		 Bachelor	of	Education	(Social	Studies)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :		 B.Ed.	(Social	Studies)

หลักสูตร

จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	134	หน่วยกิต

โครงสร้ำงหลักสูตร

หมวดวิชำและกลุ่มวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

1.	หมวดวิชำศึกษำทั่วไป ไม่น้อยกว่ำ	 30 หน่วยกิต

2.	หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ 98 หน่วยกิต

	 2.1	วิชำชีพครู ไม่น้อยกว่ำ 38 หน่วยกิต

		 2.2	วิชำเอก	 ไม่น้อยกว่ำ 60 หน่วยกิต

		 	 2.2.1	วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต

		 	 2.2.2	วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต

3.	หมวดวิชำเลือกเสรี ไม่น้อยกว่ำ	 6 หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่ำ 134 หน่วยกิต

หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต	
สำขำวิชำสังคมศึกษำ

(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2562)
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รำยวิชำในหลักสูตร
	 1.	หมวดวิชำศึกษำทั่วไป	 ไม่น้อยกว่ำ		 30	หน่วยกิต

	 2.	หมวดวิชำเฉพำะ		 ไม่น้อยกว่ำ	 98	หน่วยกิต

	 	 2.1	วิชำชีพครู	 ไม่น้อยกว่ำ	 38	หน่วยกิต

	 	 	 2.1.1	วิชำชีพครูบังคับ		 	

	 0510	301	 การพัฒนาโรงเรียน		 3(2-2-5)

	 	 School	Improvement

	 0520	101	 จิตวิทยาส�าหรับครู	 3(2-2-5)

	 	 Psychology	for	Teachers

	 0530	101	 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ	 3(2-2-5)

	 	 และการสื่อสารทางการศึกษา

	 	 Information	Technology	Innovation	

	 	 and	Educational	Communication

	 0540	201	 การวัดและประเมินผลการศึกษา	 2(1-2-3)

	 	 Measurement	and	Evaluation	in	Education	

	 0540	301	 การวิจัยทางการศึกษา		 3(2-2-5)

	 	 Research	in	Education

	 0560	101	 ประสบการณ์วิชาชีพครู	1	 2(1-2-3)

	 	 Practicum	1

	 0560	201	 ประสบการณ์วิชาชีพครู	2	 2(1-2-3)

	 	 Practicum	2

	 0560	202	 การเรียนรู้และการสอน	 3(2-2-5)

	 	 Learning	and	Teaching	

	 0560	203	 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร	 3(2-2-5)

	 	 Curriculum	Design	and	Development

	 0560	301	 ประสบการณ์วิชาชีพครู	3	 2(1-2-3)

	 	 Practicum	3

	 0560	401	 ปฏิบัติการสอน	1	 6(0-16-0)

	 	 Internship	1

	 0560	402	 ปฏิบัติการสอน	2	 6(0-16-0)

	 	 Internship	2

	 	 2.2	วิชำเอก	 ไม่น้อยกว่ำ	 60	หน่วยกิต

	 	 2.2.1	วิชำเอกบังคับ	 	 40	หน่วยกิต

	 0104	021	 ประวัติศาสตร์ไทย	 3(3-0-6)

	 	 Thai	History

	 0104	022		 ประวัติศาสตร์เอเชีย		 3(3-0-6)

	 	 History	of	Asia

	 0104	031	 ประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตก	 3(3-0-6)

	 	 History	of	Western	Civilization

	 0107	011		 ภูมิศาสตร์กายภาพและสิ่งแวดล้อม		 3(3-0-6)

	 	 Physical	and	Environmental	Geography

	 0107	021		 แผนที่และเครื่องมือภูมิศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 Maps	and	Geographic	Tools

	 0107	031	 ภูมิสารสนเทศส�าหรับครู	 3(3-0-6)

	 	 Geo-Information	for	Teachers

	 0109	011	 สังคมและวัฒนธรรมไทย	 3(3-0-6)

	 	 Thai	Society	and	Culture

	 0109	012	 การเมืองการปกครองไทย	 3(3-0-6)

	 	 Thai	Politics	and	Government

	 0114	021	 หลักศาสนาและปรัชญาเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Religion	and	Philosophy

	 0909	101	 เศรษฐศาสตร์จุลภาค		 3(3-0-6)	

	 	 Microeconomics

	 0566	301	 หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา		 	3(2-2-5)

	 	 Curriculum	and	Instruction	in	Social	studies	

	 0566	303	 การวิจัยในชั้นเรียนวิชาสังคมศึกษา		 3(3-0-6)

	 	 Classroom	Research	in	Social	Studies

	 0566	302	 การออกแบบการวัดผลและประเมินผล	 2(2-0-4)

	 	 วิชาสังคมศึกษา

	 	 Measurement	and	Evaluation	Design	

	 	 in	Social	Studies

	 0566	201	 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิชาสังคมศึกษา	 2(2-0-4)

	 	 English	for	Social	Studies

	 	 2.2.3	วิชำเอกเลือก	 ไม่น้อยกว่ำ	 20	หน่วยกิต

	 0104	032		 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา	 3(3-0-4)

	 	 History	of	The	United	States	of	America

	 0107	022		 ภูมิศาสตร์มนุษย์		 3(3-0-6)

	 	 Human	Geography

	 0109	021	 รัฐศาสตร์เบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Political	Science

	 0109	031	 กฎหมายเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Law

	 0109	032	 เศรษฐกิจไทย	 3(3-0-6)

	 	 Thai	Economy

	 0109	041	 เศรษฐกิจท้องถิ่นกับสังคม	 3(3-0-4)

	 	 Local	Economy	and	Society

	 0109	042	 หลักสังคมวิทยา 3(3-0-6)
 Principle	of	Sociology

	 0114	022		 หลักมูลพระพุทธศาสนา	 3(3-0-6)

	 	 Fundamentals	of	Buddhism

	 0114	031	 ความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

	 	 Diversity	of	Religion	and	Culture
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		 0909	201	 เศรษฐศาสตร์มหภาค	 	3(3-0-6)

	 	 Macroeconomics

		 0566	304	 การผลิตสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา	 2(2-0-4)

	 	 Social	Study	Instructional	Media	Production

	 3.	หมวดวิชำเลือกเสรี		 	 ไม่น้อยกว่ำ	6	หน่วยกิต

	 	 	 	 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่มีการเปิดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคามทั้งภายในคณะฯ	 และภายนอกคณะฯ	 ได้ตามความสนใจ	 

อย่างน้อย	6	หน่วยกิต	ซึง่รายวิชาเลอืกเสรทีีเ่ปิดสอนโดยคณะศกึษาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	มีดังนี้

	 0510	201	 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 3(3-0-6)

	 	 Education	for	Sustainable	Development

	 0510	302	 การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา	 3(3-0-6)

	 	 School	administration	and	Management

	 0520	201	 การแนะแนวและการให้การปรึกษาในโรงเรียน	 3(3-0-6)

	 	 School	Guidance	and	Counseling

	 0520	202	 ปัญหาพฤติกรรมเด็กวัยเรียนและแนวทางแก้ไข	3(3-0-6)

	 	 Problems	on	Behavior	Disorder	of	School	

	 	 Child	and	Prevention

	 0540	302	 การวัดภาคปฏิบัติ	 3(3-0-6)

	 	 Performance	Measurement	

	 0550	301	 อนามัยโรงเรียน	 3(3-0-6)

	 	 School	Hygiene

	 0550	302	 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 3(2-2-5)	

	 	 Learner	Developing	Activities

	 0550	303		 กิจกรรมทางกายส�าหรับเด็กและเยาวชน		 3(2-2-5)

	 	 Physical	Activities	for	Children	and	Youth	

	 0560	102	 ภาษาและวัฒนธรรมส�าหรับครู	 3(3-0-6)

	 	 Language	and	Culture	for	Teachers

	 0560	103	 การศึกษาแบบเรียนรวม	 3(2-2-5)

	 	 Inclusive	Education

	 0560	104		 ความรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่อง	 3(3-0-6)

	 	 ทางการเรียนรู้	

	 	 Introduction	to	Learning	Disabilities

	 	 ทัง้นีต้้องเป็นไปตามข้อบงัคบัของมหาวทิยาลยัและให้เป็น

ไปตามสภาวิชาชีพครูก�าหนด
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แผนกำรศึกษำ	

หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต	สำขำวิชำสังคมศึกษำ

ปีที่	1	ภำคต้น

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

xxxx xxx วิชำศึกษำทั่วไป 10

0530	101 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา

Information	Technology	Innovation	and	Educational	Communication

	3(2-2-5)

0109	011 สังคมและวัฒนธรรมไทย

Thai	Society	and	Culture

	3(3-0-6)

0107	011 ภูมิศาสตร์กายภาพและสิ่งแวดล้อม	

Physical	and	Environmental	Geography

	3(3-0-6)

0109	012 การเมืองการปกครองไทย

Thai	Politics	and	Governments

3(3-0-6)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 22

ปีที่	1	ภำคปลำย

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

xxxx xxx วิชำศึกษำทั่วไป 10

0560	101 ประสบการณ์วิชาชีพครู	1

Practicum	1

	2(1-2-3)

0520	101 จิตวิทยาส�าหรับครู

Psychology	for	Teachers

3(2-2-5)

0104	021 ประวัติศาสตร์ไทย

Thai	History

	3(3-0-6)

0107	021 แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์

Map	and	Geographic	Tools

3(3-0-6)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 21
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ปีที่	2	ภำคต้น

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

xxxx xxx วิชำศึกษำทั่วไป 6

0560	202 การเรียนรู้และการสอน

Learning	and	Teaching

3(2-2-5)

0560	201 ประสบการณ์วิชาชีพครู	2

Practicum	2

2(1-2-3)

0104	022 ประวัติศาสตร์เอเชีย

History	of	Asia

3(3-0-6)

0114	021 หลักศาสนาและปรัชญาเบื้องต้น

Introduction	to	Religion	and	Philosophy

3(3-0-6)

0909	101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
Microeconomics

3(3-0-6)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 20

ปีที่	2	ภำคปลำย

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

xxxx xxx วิชำศึกษำทั่วไป 4

0560	203 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร

Curriculum	Design	and	Development

3(2-2-5)

0540	201 การวัดและการประเมินผลการศึกษา

Measurement	and	Evaluation	in	Education

2(1-2-3)

0107	031 ภูมิสารสนเทศส�าหรับครู

Geo-Information	for	Teachers

3(3-0-6)

0566	201 ภาษาอังกฤษส�าหรับสังคมศึกษา

English	for	Social	Studies

2(2-0-4)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 6

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 20
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ปีที่	3	ภำคต้น

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

0510	301 การพัฒนาโรงเรียน	

	School	Improvement

3(2-2-5)

0540	301 การวิจัยทางการศึกษา

Research	in	Education

3(2-2-5)

0104	031 ประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตก

History	of	western	civilization

3(3-0-6)

0566	302
การออกแบบการวัดผลและประเมินผลวิชาสังคมศึกษา

Measurement	and	Evaluation	Design	in	Social	Studies

2(2-0-4)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 6

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี 3

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 20

ปีที่	3	ภำคปลำย

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

0560	301 ประสบการณ์วิชาชีพครู	3

Practicum	3

2(1-2-3)

0566	303 การวิจัยในชั้นเรียนวิชาสังคมศึกษา

Classroom	Research	in	Social	Studies

3(3-0-6)

0566	301 หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา	

Curriculum	and	Instruction	in	Social	Studies	

3(2-2-5)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 8

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี 3

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 19

ปีที่	4	ภำคต้น

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

0560	401 ปฏิบัติการสอน	1	

Teaching	Practicum	1
6(0-16-0)

รวม 6

ปีที่	4	ภำคปลำย

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

0560	402 ปฏิบัติการสอน	2	

Teaching	Practicum	2

6(0-16-0)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 6



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

104

ค�ำอธิบำยรำยวิชำ
	 1.	หมวดวิชำศึกษำทั่วไป	 	 ไม่น้อยกว่ำ	30	หน่วยกิต

	 2.	หมวดวิชำเฉพำะด้ำน		 	 ไม่น้อยกว่ำ	98	หน่วยกิต

	 	 2.1	วิชำชีพครู	 ไม่น้อยกว่ำ	 	38	หน่วยกิต

	 	 	 2.1.1	วิชำชีพครูบังคับ

0510	301	 กำรพัฒนำโรงเรียน		 3(2-2-5)

 School Improvement

ศึกษาความรู้เก่ียวกับบทบาทของโรงเรียน	ครอบครัวและ

ชุมชนในฐานะผูมี้ส่วนร่วมในการ	พฒันาโรงเรยีน	การพฒันาความสมัพนัธ์

ระหว่างโรงเรียน	 ผู้ปกครองและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

เพื่อส่งเสริมและแก้ปัญหาการเรียนรู ้ของผู ้เรียน	 ประยุกต์ใช้ความรู ้ 

ที่เรียนมาโดยการร่วมมือกับผู้ปกครองในการสนับสนุนการเรียนรู้ของ 

ผู้เรียน	 แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	ตลอดจนศึกษา

บริบทของชุมชนเก่ียวกับการอยู ่ร ่วมกันบนฐานความแตกต่างของ

วัฒนธรรม	การส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ศึกษาความรู้เกี่ยว

กับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	ได้แก่	ความหมาย	องค์ประกอบ	และ

หลกัการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพี	ทกัษะทีจ่�าเป็นต่อการเป็นผูน้�า

การสร้างชุมชนวิชาชีพ	 กลยุทธ์การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้

ทางวิชาชีพ	 ฝึกปฏิบัติกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	 ศึกษา 

หลักการ	แนวคิด	การออกแบบและด�าเนนิการเกีย่วกบังานประกนัคณุภาพ

การศกึษาเพือ่พฒันาโรงเรียน	มาตรฐานการศกึษาเพือ่การประกันคุณภาพ

ภายในและภายนอก	บทบาทของผู้บรหิารสถานศกึษาและครใูนการประกนั

คุณภาพการศึกษา	การจัดท�ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

Study	of	the	role	of	school,	 family,	and	community	

partnerships	 as	 a	 component	 of	 school	 improvement;	 

development	of	effective	and	sustainable	partnerships	among	

school	 staff,	 parents,	 and	 community	members;	 apply	 the	 

information	gained	from	this	class	by	working	with	parents	and	

care	 takers	 to	 support	 learners’	 learning,	 learners	 with	 

emotional	 and	 behavior	 problems	 as	well	 as	 investigate	 a	 

community	 context	 focusing	 on	 remaining	multi-cultural	 

society	 and	 developing	 local	wisdom;	 study	 of	 knowledge	 

associated	 to	 professional	 learning	 community:	 definition,	 

element,	and	principle	of	professional	learning	community;	skills	

required	for	leaders	of	professional	learning	community	creation;	

strategies	for	 implementing	professional	 learning	community;	

practice	on	professional	learning	community	activities;	study	of	

principles,	 concepts,	 designs	 and	 operation	 of	 educational	 

quality	 assurance;	 educational	 standards	 for	 internal	 and	 

external	 quality	 assurance;	 the	 role	 of	 administrator	 and	 

stakeholder	 in	 educational	 quality	 assurance;	writing	 school	

self-assessment	report

0520	101	 จิตวิทยำส�ำหรับครู	 3(2-2-5)

 Psychology for Teachers

ศึกษาแนวคิด	ทฤษฎีเกี่ยวกับพื้นฐานทางจิตวิทยา	จิตวิทยา

พัฒนาการ	 จิตวิทยาการศึกษา	 จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการให้ 

การปรกึษาในการวเิคราะห์และพฒันาผูเ้รยีนตามศกัยภาพ	การใช้จติวทิยา

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจส�าหรับผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้	 

การประยุกต์ใช้จิตวิทยาในการจัดการเรียนรู้	 และการจัดการชั้นเรียน	

ปฏิบัติการใช้หลักจิตวิทยาช่วยเหลือ	แก้ไขปัญหาพฤติกรรม	ส่งเสริมและ

พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน

Study	 of	 approaches	 and	 theories	 of	 psychology,	

developmental	psychology,	educational	psychology,	psychology	

of	learning	and	counseling	psychology	in	analyzing	potentials	

of	learners;	the	use	of	psychology	to	find	inspiration,	encourage	

motivation	and	reinforcement	that	promotes	learners’	curiosity;	

applying	psychology	in	 learning	and	classroom	management;	

practice	on	application	of	theories	of	psychology	to	help,	solve	

behavior	 problems,	 support	 and	 improve	 learning	 ability	 for	

learners	

0530 101	 นวัตกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 3(2-2-5)

	 และกำรสื่อสำรทำงกำรศึกษำ

 Information Technology Innovation and 

 Educational Communication

ศกึษาพัฒนาการ	ขอบข่าย	มโนทศัน์และทฤษฎทีางเทคโนโลยี

การศึกษา	 เทคโนโลยี	 สารสนเทศ	 และเทคโนโลยีดิจิทัลส�าหรับผู้สอน 

และบุคลากรทางการศึกษา	 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ข้ันพื้นฐาน 

เพื่อพัฒนาการเรียนรู ้และจัดการเรียนการสอน	 ประเภทและรูปแบบ

นวัตกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทางการศกึษา	การเลอืกใช้	

ออกแบบ	พัฒนา	ประเมิน	ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม

เทคโนโลยีและสารสนเทศ	 การแสวงหาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่าย 

การเรียนรู ้ ท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู ้เรียนและส่งเสริม 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต	 การพัฒนาการรู้ดิจิทัลเพื่อการส่งเสริมการศึกษา 

เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน	 การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้าง

นวัตกรรมการเรียนรู้	ฝึกปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

Study	of	development,	scopes,	concepts	and	theories	

in	educational	technology;	information	technology	and	digital	

technology	 for	 teachers	 and	 educational	 professional	 

practitioners;	 application	 of	 basic	 computer	 knowledge	 to	 

enhance	teaching	and	learning;	types	of	instructional	media	and	

educational	 technology	 innovation;	 selection,	 design,	 

development,	implementation,	evaluation	and	improvement	of	
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instructional	media	 and	 educational	 information	 technology	

innovation;	analysis	of	problems	employing	innovation;	exploring	

various	 resources	and	 learning	networks	 to	develop	 learner’s	

competency	 and	promote	 life-long	 learning;	 development	 of	

digital	 literacy	 that	 promote	 education	 for	 sustainable	 

development;	integration	of	digital	technology	to	create	learning	

innovation;	practice	on	developing	learning	innovation

0540	201	 กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ		 2(1-2-3)

 Measurement and Evaluation in Education

ศึกษาหลักการ	 ทฤษฎี	 เทคนิคและประเภทการวัดและ 

ประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย	 การสร้างและการใช้เคร่ืองมือวัดผล

และประเมินผลการเรียนรู้	 การแปลความหมายของคะแนนและการให้

ระดับคะแนน	 การประยุกต์ใช ้ผลการวัดและประเมินการเรียนรู ้ 

เพือ่พฒันาการสอนและพฒันาผู้เรยีน	ฝึกปฏบิตักิารสร้างเครือ่งมอืวดัและ

ประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน	

Study	of	principles,	theories,	techniques	and	types	

of	 learning	measurement	 and	 evaluation;	 construction	 and	 

utilization	 of	measurement	 and	 evaluation	 tools;	 scoring	 

interpreting	and	grading;	 application	 of	 assessment	data	 for	

developing	instruction	and	students	performance;	practice	on	

creating	measurement	 and	 evaluation	 tools	 for	 developing	 

learners

0540 301	 กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ		 3(2-2-5)

 Research in Education

ศึกษาทฤษฎี	 แนวคิด	หลักการวิจัยทางการศึกษาส�าหรับคร	ู

ประเภทการวิจัย	ระเบียบวิธีวิจัย	การวิจัยในชั้นเรียน	การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู ้เรียน	 การวางแผนและการออกแบบการวิจัย	 

การเสนอโครงการเพื่อท�าวิจัย	การพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย	การเก็บรวบรวม

ข้อมูล	สถิติเพื่อการวิจัย	การวิเคราะห์	 ข้อมูล	การอภิปรายผล	การเขียน

รายงานและน�าเสนอผลงานวจัิย	ฝึกปฏบิตักิารวเิคราะห์ผูเ้รยีนเพือ่ก�าหนด

สภาพปัญหาการเรียนรู ้ 	 ออกแบบและด�าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนา 

การเรียนรู้และยกระดับการเรียนการสอน

Study	 of	 theories,	 concepts	 and	 principles	 of	 

educational	 research;	 types	of	educational	 research,	methods	

and	methodology	of	research;	classroom	action	research;	research	

and	 innovation	 for	 learning	 development;	 research	 design;	

proposal	 development;	 research	 instrument	 development	 

process;	data	collection;	statistics	for	research;	data	analysis	and	

discussion;	writing	the	research	report	and	presentation;	practice	

on	learner	analysis	and	utilize	the	results	from	analysis	to	conduct	

research	for	enhancing	learning	and	teaching

0560 101	 ประสบกำรณ์วิชำชีพครู	1	 2(1-2-3)

 Practicum 1

ศึกษาแนวคิด	ทฤษฎี	 องค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู	 งานครู

และบทบาทหน้าท่ีในสถานศึกษา	 การพัฒนาค่านิยม	 และคุณลักษณะ 

ความเป็นครู	 จรรยาบรรณวิชาชีพครู	 คุณธรรมจริยธรรมส�าหรับคร	ู

อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู	 การประพฤติตนเป็นแบบอย่าง 

ที่ดี 	 การใช ้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส�าหรับคร	ู 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเน้นการปฏิบัติงานในสถานศึกษาโดยศึกษา

สังเกตนักเรียน	ครู	ผู้บริหาร	บุคลากร	สื่อการสอน	การจัดสภาพแวดล้อม

และอาคารสถานที่ในโรงเรียน	 วิเคราะห์สภาพการณ์จริงจากการศึกษา	

สงัเกตเช่ือมโยงกับแนวคดิทฤษฎ	ีเขียนสรุปและรายงานผลการปฏบัิติงาน

Study	 of	 approaches	 and	 theories	 of	 teaching	 

profession;	 teacher’s	 job	 description;	 professional	 value	 and	

attribute	development;	teachers’	code	of	ethics	and	standards	

of	conduct;	ethics	and	virtue	for	teachers;	teacher	ideology	and	

spirituality;	ways	to	become	a	role	model;	Thai	and	English	for	

communication	and	for	teacher’s	job;	field	experiences	focusing	

on	observing	students,	teachers,	administrators,	staff,	materials,	

learning	environment	and	buildings	then	analyze	the	information	

based	on	approaches	and	theories	of	teaching	profession	and	

write	a	report	on	the	practice

0560 201	 ประสบกำรณ์วิชำชีพครู	2	 2(1-2-3)

	 Practicum	2

 เงื่อนไขของรำยวิชำ		:		รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน

	 	 	 0560	101	ประสบกำรณ์วิชำชีพครู	1

	 Prerequisite		 :		0560	101	Practicum	1

ศึกษาหลักการ	 เทคนิคการบริหารจัดการช้ันเรียนและ 

สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้	 การวิเคราะห์ระบบการจัดการช้ันเรียนและ 

สิ่งแวดล้อม	 การออกแบบและจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 

โดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน	 การประเมินและน�าผลไปใช้ในการ

ปรับปรุงระบบการจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู ้	 

ฝึกการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารและปฏิบัตงานครู	 

ฝึกประสบการณ์วชิาชพีครโูดยปฏบิตังิานเป็นผูช่้วยคร	ูมหีน้าทีศ่กึษาและ/

หรือวิเคราะห์ผู้เรียนรายกรณี	ดูแล	 ช่วยเหลือ	 แก้ไข	 และพัฒนาผู้เรียน 

เป็นรายบุคคลและรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน	สังเกตเทคนิคการบริหาร

จัดการชั้นเรียน	 รวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินและเสนอแนะการปรับปรุง

ระบบการจดัการชัน้เรยีนและสภาพแวดล้อมเพือ่การเรยีนรู	้สะท้อนผลและ

เขียนบันทึกรายงานการปฏิบัติงานโดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีและข้อมูล 

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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Study	 of	 principles,	 techniques	 of	 classroom	 

management	and	learning	environment;	analysis	of	classroom	

and	 environment	management	 systems;	 designing	 learning	

environment	to	learning	and	well-being	of	learners;	evaluation	

and	the	use	of	the	results	of	evaluation	to	improve	classroom	

management	and	learning	environment	system;	practice	Thai	

and	 English	 in	 communication	 and	 in	 teacher’s	 jobs;	 field	 

experiences	 (working	as	a	 teaching	assistant)	 responsible	 for	

doing	a	case	study,	providing	one	on	one	support	for	students	

struggling	with	 learning,	 helping	 teacher	 on	 duties	 and	 

responsibilities,	observing	classroom	management	techniques	

and	collect	data	to	evaluate	classroom	management	and	learning	

environment	 as	well	 as	 providing	 suggestions	 for	 further	 

improvement;	capture	lessons	learned;	reflect	and	write	a	report	

on	the	practice	related	to	theories	and	data	from	learning	and	

sharing

0560	202	 กำรเรียนรู้และกำรสอน	 3(2-2-5)

 Learning and Teaching 

ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบและหน้าที่การท�างานของสมอง	

สมองกับการเรียนรู้	 ทฤษฎี	 แนวคิด	 รูปแบบการเรียนรู ้และการสอน	 

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีรูปแบบการสอน	 วิธีสอนและเทคนิคการสอน	 

การบูรณาการทักษะการคิดในชั้นเรียน	การออกแบบกิจกรรมการจัดการ

เรียนรู้และการจัดท�าแผนการเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการที่สอดคล้องกับ

ทกัษะผูเ้รียนในศตวรรษที	่21	และมาตรฐานหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ตามบริบทที่แตกต่างเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็น

นวัตกร	 ปฏิบัติการสอนตามแผนการเรียนรู ้ในชั้นเรียน	 และพัฒนา

นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้

Study	 of	 brain	 anatomy	 and	 functions,	 brain	 and	

learning;	theories,	approaches,	models	of	learning	and	teaching	

and	 their	 applications;	methods	 and	 techniques	 of	 teaching;	

incorporating	 thinking	 skills	 in	 the	 classroom;	 designing	 

activities	and	developing	appropriate	lesson	plans	aligned	with	

the	21st	century	skills	and	basic	curriculum	based	on	different	

context	 to	 develop	meta-cognition	 and	 innovativeness	 of	 

learners;	practice	on	implementing	the	developed	lesson	plans	

as	well	as	developing	learning	innovation	to	solve	problems	and	

to	improve	learning

0560 203	 กำรออกแบบและพัฒนำหลักสูตร	 3(2-2-5)

 Curriculum Design and Development

ศึ ก ษ า ป รั ชญ า ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ท ฤษฎี ที่ เ กี่ ย ว ข ้ อ ง	 

การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก	 สังคมและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง	 แผนพัฒนาการศึกษา	 กฎหมายการศึกษา	 ทฤษฎีหลักสูตร	 

องค์ประกอบ	 รูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร	 การวิเคราะห์

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	 

การบรูณาการปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในหลกัสตูรสถานศกึษา	ฝึกปฏบิตัิ

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

Study	of	philosophy	of	education	and	related	theories;	

globalizations,	 social	 movements	 and	 the	 concept	 of	 

sufficiency	 economy	 philosophy;	 national	 education	 plan;	 

educational	acts;	curriculum	theories;	elements	of	curriculum;	

models	and	processes	of	curriculum	development;	analysis	of	

basic	 education	 curriculum;	 developing	 school	 curriculum;	 

integrating	 sufficiency	 economy	 philosophy	 into	 school	 

curriculum;	practice	on	developing	school	curriculum

0560	301	 ประสบกำรณ์วิชำชีพครู	3	 2(1-2-3)

 Practicum 3

	 เงื่อนไขของรำยวิชำ	 :	รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน	

	 	 	 0560	201	ประสบกำรณ์วิชำชีพครู	2

	 Prerequisite		 :		0560	201	Practicum	2

ศึกษากฏหมายการศึกษา	 วินัย	 ระเบียบและแนวปฏิบัติงาน

ส�าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทาง	 การศึกษา	 หน้าที่พลเมืองและ 

การส่งเสริมความเป็นพลเมืองท่ีดี	หลักการส่งเสริมการเรียนรู้บนพื้นฐาน

ความเข้าใจและการสร้างการยอมรับในความแตกต่างท่ีหลากหลาย 

บนความเสมอภาคทางการศกึษา	การพฒันาปรบัปรงุตนเองให้มคีวามรอบรู้	

ทันสมัย	และทันต่อการเปลี่ยนแปลง	การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ

ให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู ้ใฝ่เรียนและสร้างนวัตกรรม	 การจัดกิจกรรมและ 

สร้างบรรยากาศการเรยีนรูใ้ห้ผูเ้รยีนมคีวามสขุในการเรยีน	ฝึกการใช้ภาษา

ไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารและปฏิบัติงานครู	 ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูในสถานศึกษาโดยช่วยปฏิบัติงานสอนในช้ันเรียนและงาน 

ในหน้าที่ครู	 สะท้อนความคิด	 ถอดบทเรียน	 บันทึกและเขียนรายงาน 

การปฏิบัติงานโดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีและข้อมูลจากการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้	ร่วมสัมมนาฝึกงานในสถานศึกษา

Study	of	education	laws,	rules	and	duties	for	teachers	

and	educational	staffs;	citizenship	and	promotion	of	citizenship;	

the	 principles	 of	 valuing	 and	 promoting	 individual	 learner	 

differences	and	promoting	awareness	of	diversity	and	education	

equality;	 improving	 teaching	 profession	 and	 personal	 and	 

professional	characteristics	of	effective	teaching,	maintaining	

and	 updating	 teaching	 profession;	motivating	 and	 raising	 
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aspirations	of	 learners	 to	 foster	 curiosity	 and	 innovativeness;	

creating	 activities	 and	 environment	which	 promote	 joyful	 

leaning;	 practice	Thai	 and	English	 in	 communication	 and	 in	

teacher’s	jobs;	field	experiences	including	student	teaching	as	

well	as	assisting	teacher	on	duties	and	responsibilities;	reflect,	

capture	lessons	learned;	record	and	write	a	report	on	the	practice	

related	 to	 theories	 and	 data	 from	 learning	 and	 sharing	 and	

participating	seminar	on	the	field	experiences	

0560	401	 ปฏิบัติกำรสอน	1	 6(0-16-0)

 Internship 1

ปฏิบัติการสอนและปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษาตาม 

สาขาวิชาเอกภายใต้การนิเทศ	 โดยแสดงถึงความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน 

ด้วยจติวญิญาณความป็นคร	ูมคีณุธรรมจรยิธรรมและมีความเป็นพลเมอืง

ทีเ่ข้มแขง็	ใช้หลกัจติวทิยาในการวเิคราะห์และพฒันาผูเ้รียนตามศักยภาพ	

บรูณาการความรู	้เนือ้หาวชิา	หลกัสตูร	ศาสตร์การสอนในการวางแผนและ

จดัประสบการณ์การเรยีนรูใ้ห้ผู้เรียนมีปัญญารู้คดิและมคีวามเป็นนวตักร	

จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู ้

อย่างมีความสุข	 บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก	 เลือกใช้	 ผลิตสื่อและ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจทิลัให้เกดิประโยชน์	วดัและประเมนิผล	ตลอดจน

รายงานผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ	ปฏิบัติการวิจัยและสร้างนวัตกรรม

เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	 ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

และปฏิบัติงานครู	 ร่วมมือกับผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแล	 

ช่วยเหลือ	 แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	 

น�าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างภูมิคุ ้มกันให้ผู ้ เรียน	 

ปฏิบตังิานร่วมกบัผูอ้ืน่อย่างสร้างสรรค์	เขยีนบนัทึกรายงานการปฏบิตังิาน

โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎี	 ถอดบทเรียน	 และเขียนรายงาน	 ร่วมสัมมนา 

การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา

Teaching	 the	 content	 areas	 and	working	 as	 a	

teacher	under	supervision:	represent	strongly	willing	to	develop	

learners	with	 teacher	 spiritual,	moral,	 ethics	 and	citizenship;	

applying	 psychology	 in	 analyzing	 potentials	 of	 learners;	 

integrating	 content,	 curriculum,	pedagogy	 on	designing	 and	

providing	 experiences	 to	 enhance	 learners	 intellectual	 and	 

innovation	 mindset,	 organizing	 activities	 and	 learning	 

environment	to	support	learning	with	happiness;	using	positive	

classroom	management	 strategies;	 selecting/developing	 

materials,	 learning	 innovation	 and	 creating	 positive	 digital	

technology	 in	 classroom	 activities;	 utilizing	 knowledge	 of	 

measurement,	 evaluation	 and	 report	 on	 student	 progress;	 

conducting	research	to	solve	problems	and	create	educational	

innovation	 to	 develop	 learner	 achievement;	 using	Thai	 and	

English	in	communication	and	in	teacher’s	jobs;	working	with	

parents	and	care	takers	to	support	learners’	learning,	and	to	help	

learners	with	 emotional	 and	 behavior	 problems;	 applying	 

sufficiency	 economy	 philosophy	 to	 promote	 self-immunity;	 

working	collaboratively	with	creativity;	reporting	the	practice	

related	 to	 theories;	 synthesizing	 lessons	 learned	 and	writing	

report;	participating	in	seminar	on	the	internship

0560	402	 ปฏิบัติกำรสอน	2	 6(0-16-0)

	 Internship	2

	 เงื่อนไขของรำยวิชำ		:		รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน	

	 	 	 0560	401	ปฏิบัติกำรสอน	1

	 Prerequisite		 :		0560	401	Internship	1

ปฏิบัติการสอนและปฏิบัติหน้าท่ีครูในสถานศึกษาตาม 

สาขาวิชาเอกภายใต้การนิเทศต่อเนื่องจากปฏิบัติการสอน	1	 โดยแสดงถึง

ความมุ ่งมั่นพัฒนาผู ้เรียนด้วยจิตวิญญาณความป็นครู	 มีคุณธรรม

จริยธรรมและมีความเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง	 ใช้หลักจิตวิทยาในการ

วิเคราะห์และพัฒนาผู ้เรียนตามศักยภาพ	 บูรณาการความรู ้เนื้อหา 

วิชา	 หลักสูตร	 ศาสตร์การสอนในการวางแผนและจัดประสบการณ์ 

การเรยีนรูใ้ห้ผูเ้รียนมปัีญญารูค้ดิและมคีวามเป็นนวัตกร	จดักจิกรรมและ

สร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสรมิการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสขุ	บรหิาร

จัดการชั้นเรียนเชิงบวก	เลือกใช้	ผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ให้เกิดประโยชน์	 วัดและประเมินผล	 ตลอดจนรายงานผลการเรียนรู้ 

อย่างเป็นระบบ	 ปฏิบัติการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

ผู้เรียน	 ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและปฏิบัติงานครู	 

ร่วมมอืกบัผูป้กครองและผูท้ีเ่กีย่วข้องในการดแูล	ช่วยเหลอื	แก้ปัญหาและ

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์	 น�าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาสร ้ างภูมิคุ ้มกันให ้ผู ้ เ รียน	 ปฏิบัติ งานร ่วมกับผู ้ อื่น 

อย่างสร้างสรรค์	เขยีนบนัทกึรายงานการปฏบิตังิานโดยเชือ่มโยงกบัทฤษฎี	

ถอดบทเรียนและเขียนรายงาน	 ร ่วมสัมมนาการปฏิบัติงานสอน 

ในสถานศึกษา

Teaching	 the	 content	 areas	 and	working	 as	 a	

teacher	 under	 supervision	 in	 continuation	 of	 internship	 1	 :	

represent	 strongly	willing	 to	 develop	 learners	with	 teacher	

spiritual,	moral,	ethics	and	citizenship;	applying	psychology	in	

analyzing	potentials	of	learners;	integrating	content,	curriculum,	

pedagogy	on	designing	and	providing	experiences	to	enhance	

learners	 intellectual	 and	 innovation	mindset,	 organizing	 

activities	 and	 learning	environment	 to	 support	 learning	with	

happiness;	using	positive	 classroom	management	 strategies;	

selecting/developing	materials,	learning	innovation	and	creating	

positive	 digital	 technology	 in	 classroom	 activities;	 utilizing	

knowledge	of	measurement,	evaluation	and	report	on	student	

progress;	 conducting	 research	 to	 solve	problems	 and	 create	
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educational	innovation	to	develop	learner	achievement;	using	

Thai	 and	English	 in	 communication	 and	 in	 teacher’s	 jobs;	 

working	with	 parents	 and	 care	 takers	 to	 support	 learners’	 

learning,	 and	 to	 help	 learners	with	 emotional	 and	 behavior	

problems;	applying	sufficiency	economy	philosophy	to	promote	

self-immunity;	working	collaboratively	with	creativity;	reporting	

the	practice	related	to	theories;	synthesizing	lessons	learned	and	

writing	report;	participating	in	seminar	on	the	internship

	 	 2.2.	วิชำเอก	 	 ไม่น้อยกว่ำ	60	หน่วยกิต

	 	 	 2.2.1	วิชำเอกบังคับ	 	 ไม่น้อยกว่ำ	40	หน่วยกิต

0104	021	 ประวัติศำสตร์ไทย	 3(3-0-6)

 Thai History

	 ประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย	 ตั้งแต่เร่ิมปรากฏหลักฐาน 

มาจนถึงการตั้งอาณาจักรสุโขทัยทวาราวดี	ศรีวิชัย	ล้านนา	อยุธยา	ธนบุรี	

รัตนโกสินทร์	จนถึงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง	พ.ศ.	2475	ในด้าน

เศรษฐกิจ	 การเมือง	 การปกครอง	 การศึกษา	 สังคมและวัฒนธรรม	 

โดยอาศัยหลักฐานการค้นคว้าใหม่ๆ	ประกอบ

	 History	of	the	people	from	the	beginning	of	having	

evidence	to	periods	of	establishing	the	Realm	of	Sukhothai,	the	

Realm	 of	Dvaravati,	 Srivijaya,	 Lanna,	Ayutthaya,	 Thonburi,	 

Rattanakosin	 period	 to	 the	 revolution	 in	 1932	 in	 terms	 of	 

economy,	 politics,	 governments,	 education,	 societies	 and	 

cultures.	The	study	will	be	based	on	the	newly	found	evidence	

as	supplements

0104	022	 ประวัติศำสตร์เอเชีย	 3(3-0-6)

 History of Asian 

	 ความเป็นมาของประวตัศิาสตร์เอเชยีใต้	เอเชยีตะวนัออก	และ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อิทธิพลของการเข้ามาของชาวตะวันตกและยุโรป	

ในช่วงครสิต์ศตวรรษที	่19	เป็นต้นมา	โดยศกึษากระบวนการสร้างชาต	ิการ

ได้รับเอกราช	การฟื้นฟูประเทศหลังสงครามโลกคร้ังที่	 2	 จนถึงร่วมสมัย	

โดยเน้นพัฒนาการทางการเมือง	เศรษฐกิจและสังคม	บทบาทของประเทศ

ต่างๆในเอเชยีใต้	เอเชยีตะวนัออก	และเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ในโลกเสรี

ทุนนิยม	ที่มีอิทธิพลในระดับภูมิภาคและระดับโลก

	 Modern	History	of	South,	East	and	Southeast	Asia	

and	the	influence	of	Westerners	from	the	19th	century	up	to	the	

present,	focusing	on	the	concept	of	nation	building,	nationalist	

movements,	 post-world	war	 II	 recovery.	 Transformation	 of	 

political,	economic,	social	development,	and	the	role	of	South	

Asia,	East	 asia	 and	Southeast	Asian	 countries	 in	 the	 age	 of	

capitalism	in	regional	and	international	levels

0104	031	 ประวัติศำสตร์อำรยธรรมตะวันตก	 3(3-0-6)

 History of Western Civilization

 อารยธรรมตะวันตกตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์	อารยธรรม

ที่มีอิทธิพลต่อตะวันตก	สมัยกรีก-โรมัน	ยุโรปในสมัยกลาง	ความส�าคัญ

ของครสิตศาสนาพฒันาการของยโุรปตัง้แต่ครสิตศตวรรษที	่15	เป็นต้นมา	

ในด้านเศรษฐกิจ	 การเมือง	 สังคม	 และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ในทวปียโุรปจากการก่อตวัของรฐัชาตแิละความเปลีย่นแปลจากการปฏริปู

ทางภูมิปัญญา

	 Western	Civilization	 from	the	pre-historical	period,	

that	influenced	Western	Civilization	during	the	Greek	and	Roman	

civ i l izat ions , 	 Mediaeva l 	 Europe	 and	 Chr ist iani ty .	 

The	development	of	Europe	since	the	15th.	In	terms	of	economic,	

political,	 social	 and	 international	 relations	 in	 Europe	 ;	 the	 

formation	 of	 European	 nation	 states	 and	 impact	 of	 the	 

Enlightenment	

0107	011	 ภูมิศำสตร์กำยภำพและสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

 Physical and Environmental Geography

	 ลักษณะทางกายภาพ	 รูปแบบต่างๆ	 ของภูมิประเทศ	

กระบวนการท่ีท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของลักษณะภูมิประเทศ	 

ความสมัพนัธ์ระหว่างภูมอิากาศและภมูปิระเทศ	ทรัพยากรและสิง่แวดล้อม	

ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพต่อมนุษย์

	 Physical	characteristics	of	landforms;	various	facets	

of	 landforms,	 the	 processes	 involved	 changes	 in	 landforms	

characteristics;	 relationship	between	 climate	 and	 landforms,	

resources	and	environment,	 impacts	of	physical	environment	

on	human	

0107	021	 แผนที่และเครื่องมือภูมิศำสตร์	 3(3-0-6)

 Map and Geographic Tool

	 แผนที่ประเภทต่างๆ	องค์ประกอบแผนที่	 ขนาด	มาตราส่วน	

สญัลกัษณ์	การจดัระบบแผนทีแ่ละการใช้เครือ่งมอืภมูศิาสตร์ประเภทต่างๆ	

ตลอดจนการน�าเสนอข้อมูลภูมิศาสตร์รูปแบบต่างๆ

	 Different	types	of	maps;	components	of	a	map,	size,	

scale,	symbols,	arrangement	of	mapping	system,	and	the	use	of	

various	 geographical	 tools;	 presentation	 of	 geographical	 

information	in	various	forms.
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0107	031	 ภูมิสำรสนเทศส�ำหรับครู	 3(3-0-6)

	 Geo-Information	for	Teachers

	 เทคนคิเบือ้งต้นในการเกบ็รวบรวมข้อมลูภมูศิาสตร์จากข้อมลู

ระยะไกล	เครือ่งก�าหนดต�าแหน่งบนโลก	การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์	การน�าเสนอข้อมูลภูมิศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ

	 Basic	 techniques	 for	 collecting	geographical	 data	

through	remote	sensing,	global	navigation	satellite	system,	the	

use	of	geographic	information	system	software,	various	from	of	

geographical	information	presentations

0109	011	 สังคมและวัฒนธรรมไทย		 3(3-0-6)

 Thai Society and Culture

 โครงสร้างทางสงัคมและวฒันธรรมไทย	ความสมัพันธ์ระหว่าง

สังคมกับวัฒนธรรม	การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	ตลอดจนปัญหาสังคม

วัฒนธรรมของสังคมไทย

	 Social	 structure	 and	 Thai	 culture;	 relationship	 

between	 society	 and	 culture;	 social	 changes;	 socio	 cultural	

problems	of	Thai	society	

0109	012	 กำรเมืองกำรปกครองไทย	 3(3-0-6)

 Thai Politics and Government

	 ปรชัญาทางการเมือง	พฒันาการของการเมืองการปกครองไทย	

รัฐธรรมนูญของประเทศไทย	พรรคการเมือง	 องค์กรอิสระตามกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ	นโยบายรัฐและระบบการบริหารราชการแผ่นดิน	

	 Political	philosophy;	developments	of	Thai	politics	

and	governments;	the	constitutions	of	Thailand;	political	party;	

the	 independent	 organization	under	 the	 constitutional	 law	 ;	

policy	and	administrative	system

0114	021		 หลักศำสนำและปรัชญำเบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Religion and Philosophy

	 ความหมาย	 ประเภท	 และลักษณะเฉพาะของศาสนาและ

ปรชัญา	พฒันาการทางศาสนา	และความรู้เก่ียวกับศาสนาทีส่�าคญัของโลก	

วิธีการและพัฒนาการทางปรัชญา	 รวมถึงแนวคิดที่ส�าคัญของปรัชญา 

ตะวันตกและตะวันออก

	 Definitions,	 types	 and	 significance	 of	 religion	 and	

philosophy;	developments	of	religions	and	knowledge	of	major	

religions;	philosophical	methods	and	development,	main	concept	

of	Western	 and	Eastern	 philosophies;	 essential	 concepts	 of	 

different	schools	of	philosophy	

0909	101	 เศรษฐศำสตร์จุลภำค		 3(3-0-6)

 Microeconomics

	 ทฤษฎีทาง เศรษฐศาสตร ์ ท่ีว ่ าด ้วยหลักการคิดแบบ

เศรษฐศาสตร์	 อุปสงค์และอุปทานของสินค้าและบริการ	 โครงสร้างตลาด

และการก�าหนดราคา	 โดยน�าหลักการทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับการ 

ตัดสินใจในเชิงธุรกิจ

	 Economic	theories	focusing	on	economic	concepts	

demand	and	supply	of	goods	and	services,	market,	structure,	

and	pricing	by	applying	theoretical	principles	to	application	of	

business	decision	making	

0566	301	 หลักสูตรและกำรสอนสังคมศึกษำ		 3(2-2-5)

 Curriculum and Instruction in Social Studies

	 หลกัสตูร	หลกัจติวทิยา	และกลวธิสีอนวชิาสงัคมศกึษา	ระดบั

การศึกษาขั้นพื้นฐานการพัฒนาและการใช้สื่อ	 การจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอน	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 Curriculum	principles	 of	 psychology,	methods	 of	

social	 studies	 instruction	 at	 the	 level	 of	 basic	 education,	 

development	and	utilization	of	instruchional	materials,	teaching	

and	learning	activities,	related	research

0566	303	 กำรวิจัยในชั้นเรียนวิชำสังคมศึกษำ		 3(3-0-6)

 Classroom Research in Social Studies

	 ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน	ประเภทและวิธีการวิจัย

โดยทั่วไป	การวิจัยทางการสอนสังคมศึกษา	 รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการ 

ในชั้นเรียน	การสร้างเครื่องมือ	การเก็บรวบรวมข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูล	

การน�าเสนอรายงานการวิจัย	 การเขียนโครงการ	 และวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

ในชั้นเรียนในวิชาสังคมศึกษา

	 Definitions	of	classroom	research,	general	research	

types	 and	methodologies;	 action	 research	 in	 social	 studies	 

instruction;	models	 of	 classroom	action	 research;	 instrument	

construction;	 data	 collection;	 data	 analysis,	 presentation	 of	 

research	 report,	writing	 a	project	 and	 conducting	 classroom	

action	research	in	social	studies
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0566	302	 กำรออกแบบกำรวัดผลและประเมินผล	 2(2-0-4)

	 วิชำสังคมศึกษำ

 Measurement and Evaluation Design 

 in Social Studies

	 แนวทางการสร้างเคร่ืองมือในการวัดผลด้านสังคมศึกษา	 

ความรู	้ความเข้าใจ	ทกัษะ	เจตคตวิจิารณญาณและยุทธศาสตร์การคิด	สร้าง

แบบทดสอบชนิดต่าง	 ๆ	 การประเมินผลโดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณและ

คุณภาพ

	 Guidelines	 for	 constructing	 instruments	 for	 

measurement	 of	 social	 studies;	 cognition,	 skills,	 attitudes,	 

considerations,	and	strategies	for	creation	different	types	of	tests,	

and	evaluation	by	using	quantitative	and	qualitative	data

0566	201	 ภำษำอังกฤษส�ำหรับสังคมศึกษำ	 2(2-0-4)

 English for Social Studies

	 ฝึกทักษะการสื่อสาร	การพูด	การฟัง	การอ่าน	และการเขียน

ในระดับชีวิตประจ�าวันและระดับวิชาการ	 ศึกษาค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ	

ครอบคลุมเน้ือหาแขนงหลักทางสังคมศาสตร์	 คือ	 ศาสนาและปรัชญา	

ภมูศิาสตร์	ประวตัศิาสตร์	เศรษฐศาสตร์	รฐัศาสตร์	นติศิาสตร์	สงัคมศาสตร์

และมานุษยวิทยา

	 Practice	skills	of	communication	by	speaking,	reading,	

writing	in	English	version	for	social	sciences	in	daily	 life	and	

academic	 level;	 religions	and	philosophy,	geography,	history,	

economics,	political	sciences,	sociology	and	anthropology

	 	 2.2.3	วิชำเอกเลือก	 	 ไม่น้อยกว่ำ	20	หน่วยกิต

0104	032	 ประวัติศำสตร์สหรัฐอเมริกำ	 3(3-0-6)

 History of The United States of America

	 ความเป็นมาของประเทศสหรัฐอเมริกาในด้านต่าง	ๆ	ทั้งอดีต

และปัจจุบัน	เน้นพัฒนาการทางด้านการเมือง	ปัจจัยต่าง	ๆ 	ที่ก่อให้เกิดการ

เปลีย่นแปลง	และบทบาทของสหรฐัอเมรกิาในวงการเมอืงระหว่างประเทศ

	 Background	 of	 the	 United	 States	 of	 America	 in	 

various	aspects	from	the	past	and	to	present	with	emphasis	on	

political	developments	and	various	factors	that	create	changes	

and	roles	of	the	United	States	in	international	politics.

0107	022	 ภูมิศำสตร์มนุษย์		 3(3-0-6)

 Human Geography

	 ปฎิสัมพันธ ์ทางพื้นที่ ระหว ่ างมนุษย ์กับสิ่ งแวดล ้อม 

ทางธรรมชาตทิีก่่อให้เกดิการสร้างสรรค์วฒันธรรม	วเิคราะห์ปัจจยัพืน้ฐาน

ในการด�ารงชีพของมนุษย์ในแต่ละภูมิภาค

	 Spatial	 interaction	 between	man	 and	 natural	 e 

nvironment	for	aeration	of	culture;	an	analysis	of	basic	factors	

relating	to	human	living	in	each	region

0109	021	 รัฐศำสตร์เบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Political Science

	 ความหมาย	ความเป็นมา	และขอบข่ายของการศกึษารฐัศาสตร์	

แนวคิดหลักในการศึกษารัฐศาสตร์	 ได้แก่	 การเมืองเปรียบเทียบ	 รัฐและ

ระบบราชการ	 การก�าหนดนโยบายสาธารณะการเมืองระหว่างประเทศ	 

ความคิดทางการเมือง	ระบบการเมืองและอุดมการณ์ทางการเมือง	

	 Meanings,	 background,	 and	 the	 scope	 of	 political	

science,	main	concepts	of	political	science	include;	comparative	

politics,	state	and	government	service	system,	determination	of	

public	policies,	international	politics	,political	thoughts,	political	

systems,	and	political	ideologies

0109	031	 กฎหมำยเบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Law

	 แนวคิด	หลักเกณฑ์พื้นฐานของกฎหมายโดยทั่วไป	การแยก

ประเภทของกฎหมาย	ขอบเขตที่กฎหมายบังคับใช้	 ศัพท์กฎหมายที่ควรรู้	

หลักส�าคัญในการกระท�าผิดทางอาญา	และกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์

ของครอบครัว	สิทธิ	หน้าที่	และเสรีภาพอันพึงได้รับตามกฎหมาย

	 Concepts,	basic	rules	of	law.	The	course	covers	the	

general	principles	of	criminal	 law;	civil	 law,	 family	 law,	basic	

rights,	function,	and	the	liberty	of	the	person

0109	032	 เศรษฐกิจไทย	 3(3-0-6)

 Thai Economy

	 ลักษณะโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง

เศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีต	 และกลไกของระบบในเศรษฐกิจ 

ในป ั จจุ บั น 	 ก ารพัฒนาภาค เกษตรกรรม 	 ภาคอุ ตสาหกรรม	 

ภาคพาณชิยกรรม	และภาคบรกิาร	ปัญหาเศรษฐกจิทีส่�าคญัของสงัคมไทย	

	 Natures	of	structure	and	changing	economic	structure	

of	Thailand	in	the	past	and	mechanisms	of	current	economic	

systems;	developments	of	agriculture	sector,	industries	sector,	

commerce	sector	and	service	sector;	and	important	economic	

problems	of	Thai	society

 

0109	041	 เศรษฐกิจท้องถิ่นกับสังคม	 3(3-0-6)

 Local Economy and Society 

	 พืน้ฐานของเศรษฐกิจท้องถ่ินและการก�าหนดความหมายของ

เศรษฐกิจท้องถิ่น	 ชนิดของเศรษฐกิจและนัยของระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น	

ทฤษฎีท่ีใช้ในการวิเคราะห์เศรษฐกิจท้องถิ่น	 พื้นฐานของการจัดการ

เศรษฐกิจท้องถ่ิน	การพฒันาท้องถ่ิน	ปัจจัยการพัฒนาสงัคมเศรษฐกิจและ

ความสามารถในการแข่งขันของท้องถิ่น	วิธีการจัดการเศรษฐกิจท้องถิ่น	

	 Fundamentals	of	 local	economy,	and	defining	 local	

economy;	kinds	of	economy,	and	implications	of	local	economic	
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systems;	 theories	 applied	 to	 local	 economy	 analysis;	 

fundamentals	of	local	economic	management;	local	development	

;	 factors	 of	 socioeconomic	 development	 and	 ability	 in	 local	

competition	;	methods	of	local	economic	management	

0109	042	 หลักสังคมวิทยำ	 3(3-0-6)

 Principle of Sociology

	 พัฒนาการแห่งศาสตร์หรือองค์ความรู้	 ความหมาย	ลักษณะ

ขอบข่าย	และประวตัคิวามเป็นมาของสงัคมวทิยา	ระเบยีบวธิแีละการสร้าง

องค์ความรู ้ทางสังคมวิทยา	 ประวัติแนวคิดและทฤษฎีหลักในทาง

สังคมวิทยา	 รวมถึงการน�าเอาทฤษฎีเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในการอธิบาย	

ปรากฏการณ์ทางสังคมในด้านต่างๆ	เพื่อความเข้าใจสังคมอย่างเป็นระบบ

	 Development	of	sciences	knowledge	definition,	scope	

and	 background	 of	 sociology;	 methodology	 of	 sociology	 

knowledge	creation;	history	of	sociology	ideas	and	major	theory;	

Include	 application	 of	 theories	 to	 describe	 the	 social	 

phenomena	to	have	a	systematical	understanding.

0114	022	 หลักมูลพระพุทธศำสนำ	 3(3-0-6)

 Fundamentals of Buddhism

	 แหล่งก�าเนิดพระพุทธศาสนา	พัฒนาการของพระพุทธศาสนา	

หลักค�าสอนส�าคัญของพระพุทธเจ้า	 กฎแห่งกรรม	 และการเวียนว่าย 

ตายเกิด	ภพภูมต่ิางๆ	ธรรมชาตแิละจดุหมายปลายทางของมนษุย์ตามหลกั

พระพุทธศาสนา	การน�าหลักค�าสอน	พุทธศาสนามาประยุกต์ในการศึกษา	

การท�างาน	การบรหิารและการครองชพีประจ�าวนั	ค�าสอนทีจ่ะอ�านวยให้เกดิ

ความสัมพันธ์ทางสังคมที่สงบสุข

	 The	sources	of	Buddhism;	development	of	Buddhism;	

principal	teachings	of	Gotama	Buddha;	the	 law	of	karma	and	

rebirth,	different	planes	of	existence;	nature	and	destiny	of	man	

in	 Buddhism;	 the	 applicability	 of	 Buddhist	 principles	 in	 

education,	working	 administration	 office,	 government,	 daily	

living;	Buddhist	teachings	for	peaceful	social	relationship.

0114	031	 ควำมหลำกหลำยทำงศำสนำและวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

 Diversity of Religion and Culture

	 ลักษณะ	พัฒนาการ	และความหลากหลายทางอัตลักษณ์ของ

ศาสนาที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์และสังคม	 รวมถึงรากฐานและความ 

หลากหลายทางวัฒนธรรมต่างๆ	

	 Significance,	developments,	and	diversity	of	religions	

which	 influence	 to	 human	 and	 society;	 including	 roots	 and	

cultural	diversity

0909	201	 เศรษฐศำสตร์มหภำค	 3(3-0-6)

 Macroeconomics

	 ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ท่ีว่าด้วยรายได้ประชาชาติ	 วัฏจักร

ของเศรษฐกิจ	การเงิน	การธนาคาร	การค้า	การคลัง	นโยบายการเงิน	ภาวะ

เงินเฟ้อ	การว่างงาน	นโยบายทางเศรษฐกิจและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

	 Economic	 theories	 focusing	 on	 national	 income,	

economic	 cycle,	 finance,	 banking,	 trading,	 public	 finance,	 

monetary	policy,	inflation,	unemployment,	economic	policy,	and	

international	economy.

0566	304	 กำรผลิตสื่อกำรสอนวิชำสังคมศึกษำ	 2(2-0-4)

 Social Study Instructional Media Production

	 ความหมายและประเภทของสือ่การสอนทางสงัคมศกึษา	หลกั

และแนวทางการผลิตสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา	 การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อและผลิตสื่อการสอนรูปแบบต่างๆ	

	 Definitions	and	types	of	social	studies	instructional	

media,	 principles	 of	 and	 guidelines	 for	 production	 of	 social	 

studies	 instructional	 media,	 application	 of	 information	 

technology	 (IT)	 to	 media	 production	 and	 production	 of	 

instructional	media	in	different	forms

	 3.	หมวดวิชำเลือกเสรี	 ไม่น้อยกว่ำ	6	หน่วยกิต

0510	201		 กำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	 3(3-0-6)

 Education for Sustainable Development

โครงสร้างการจัดการศึกษา	 บทบาทของการศึกษาเพื่อ 

การพัฒนาที่ยั่งยืน	 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจและ 

สิง่แวดล้อม	และบทบาทของสถานศกึษาในการจดัการกบัการเปลีย่นแปลง

ดังกล่าว	 การมีส่วนร่วมขององค์กรภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ในการจัดการศึกษา	 

การใช้ภมูปัิญญาท้องถิน่เพือ่พฒันาการศกึษาไปสูส่งัคมแห่งการเรียนรูแ้ละ

การพัฒนาที่ยั่งยืน

Structure	 of	 educational	management;	 roles	 of	 

education	 for	 sustainable	 development;	 social,	 cultural,	 

economic	and	environmental	changes	and	roles	of	educational	

institutions	 in	 responding	 to	 the	 changes;	 cooperation	 of	 

organization	and	various	sectors	on	educational	management;	

applying	local	wisdom	for	educational	development	leading	to	

the	learning	society	and	sustainable	development

0510	302	 กำรบริหำรและกำรจัดกำรในสถำนศึกษำ	 3(3-0-6)

 School administration and Management

แนวคิด	 ทฤษฎี	 และหลักการบริหารจัดการทางการศึกษา	 

ภาวะผู ้น�า	 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ	 การบริหารจัดการในชั้นเรียน	 

การประกันคุณภาพการศึกษา	โครงงานและโครงการทางการศึกษา	ระบบ

สารสนเทศ	การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
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Concepts,	 theories,	 and	principles	 of	 educational	

management;	 leadership;	 human	 relation	 in	 organization;	 

classroom	management;	educational	quality	assurance;	projects	

and	 educational	 projects;	 information	 system;	 education	 for	

community	development

0520	201	 กำรแนะแนวและกำรให้กำรปรึกษำในโรงเรียน	3(3-0-6)

 School Guidance and Counseling

ความหมาย	ปรชัญา	และหลกัการของการบรหิารการแนะแนว

การจัดการการแนะแนว	ทฤษฎีและเทคนิคการแนะแนว	การบริการการ

แนะแนวในโรงเรียน	เทคนคิพืน้ฐานในการให้การปรกึษาและการฝึกปฏบิตัิ

การให้การปรึกษาส�าหรับการแก้ปัญหาวิกฤติ	 บทบาทของบุคลากรของ

โรงเรียนในการแนะแนวและการให้การปรึกษาแก่ผู้ปกครองและชุมชน

Definitions,	philosophy	and	principles	 of	 guidance	

administration;	guidance	management;	guidance	theories	and	

techniques;	 guidance	 services	 in	 schools;	 simple	 techniques	

and	practice	of	counseling	for	crisis	problem	solution;	roles	of	

school	staff	in	guidance	and	parents	and	community	counseling	

services

0520	202	 ปัญหำพฤติกรรมเด็กวัยเรียนและแนวทำงแก้ไข	 3(3-0-6)

 Problems on Behavior Disorder of School Child 

 and Prevention

สาเหตุและลักษณะของเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม	รวมทั้ง

เด็กที่มีความแปรปรวนทางความคิดและอารมณ์	 การสังเกตการทดสอบ

ลักษณะต่าง	ๆ	ทางจิตวิทยา	การปรับพฤติกรรม	การป้องกัน	การส่งเสริม

และการแก้ไขพฤตกิรรมเดก็วยัเรยีนไม่ให้เบีย่งเบนไปจากบรรทดัฐานของ

สังคม

Causes	 and	 nature	 of	 behavior	 disorder	 child	 

including	cognitive	and	emotional	disruption	;	observation,	types	

of	 psychological	 testing;	 behavior	modification;	 prevention;	

helping	school-age	children	adjust	to	social	norm

0540	302	 กำรวัดภำคปฏิบัติ	 3(3-0-6)

 Performance Measurement 

แนวคดิ	ทฤษฎกีารวดัภาคปฏบิตั	ิวธิกีารวิเคราะห์จุดมุง่หมาย

และลักษณะงานการพัฒนาเคร่ืองมือวัดทักษะการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ	 

การหาคุณภาพของเครื่องมือและแปลความหมายของการวัดเพ่ือพัฒนา 

การเรียนการสอน

Concept,	theories	of	performance	measurement;	task	

and	objective	analysis;	developing	performance-based	authentic	

assessment	instruments;	instrument	quality	analysis	and	data	

interpretation	for	teaching	and	learning	improvement

0550	301	 อนำมัยโรงเรียน	 3(3-0-6)

 School Hygiene

ความส�าคัญของสุขภาพ	การสาธารณสุข	การส่งเสริมสุขภาพ	
การบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะในโรงเรียน	 การสอน
สุขศึกษาและเพศศึกษา	 เน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านสุขภาพ	
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
นักเรียน

Importance	of	health;	public	health;	health	promotion;	
health	service	and	hygienic	environment	in	schools;	teaching	
of	 health	 education	 and	 sex	 education	 emphasize	 on	health	
behavior	 changing;	 relationship	 between	 school	 and	 
community;	promotion	of	students’	quality	of	life	

0550	302	 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน	 3(2-2-5)

 Learner Developing Activities

หลกัการและวธิกีารจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนโดยเช่ือมโยงกบั
ปรัชญาน�าไปสู ่การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบพัฒนาการ 
ของมนุษย์	 เพื่อน�าไปปรับปรุง	 ปรับตัว	 ควบคุม	พัฒนา	 และแก้ปัญหา 
ของตนเอง	อนัเป็นผลน�าไปสูม่นษุย์ภาวะท่ีสมบูรณ์	และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข	 และจะต้องเข้าฝึกอบรมวิชาผู้ก�ากับหรือผู้น�า	 ขั้นความรู้
เบื้องต้น	1	กิจกรรมจาก4	กิจกรรม	ให้เลือกฝึกอบรมตามความเหมาะสม
และความพร้อมของทุกฝ่ายดังนี้คือ	 ลูกเสือ	 เนตรนารี	 ยุวกาชาด	 และ 
ผู้บ�าเพ็ญประโยชน์

Principles	 and	methods	 of	 creating	 activities	 for	
learners	development	based	on	philosophy	focusing	on	analysis	
and	 synthesis	 the	 human	 development	 process	 in	 order	 to	 
improve,	adapt,	control,	develop,	and	solve	problems	which	bring	
to	 be	perfect	 humanity	 and	 live	 a	 happy	 life	 in	 the	 society;	 
training	in	a	course	of	the	basic	or	preliminary	level	of	leaders	
in	either	of	4	activities	namely:	boy	scout,	girl	guide,	junior	red	
cross	and	volunteer	activity

0550	303		 กิจกรรมทำงกำยส�ำหรับเด็กและเยำวชน		 3(2-2-5)

  Physical Activities for Children and Youth 

ความหมาย	 ความส�าคัญ	 หลักการ	 ประเภทของกิจกรรม 
ทางกาย	ประโยชน์	 การเลือกและวิธีการจัดกิจกรรมทางกายท่ีเหมาะสม 
กบัวยัในรปูแบบต่างๆ	ทัง้ในชวีติประจ�าวนั	และชวิีตยามว่างส�าหรบัเด็กและ
เยาวชน	 และการฝึกปฏิบัติ	 การออกแบบกิจกรรมทางกาย	 การทดสอบ
สมรรถภาพทางกายที่สอดคล้องเหมาะสมกับกิจกรรมและกลุ่มวัย

Concepts,	 significance,	 principle,	 type	 of	 physical	
activities,	benefit,	selecting	and	organizing	physical	activities	
that	suit	the	age	in	various	ways	in	both	daily	life	and	leisure	
life	 for	 children	and	youth,	 and	practice,	design	 the	physical	
activities,	 physical	 fitness	 test	 suitable	 for	 activities	 and	age	

Group
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0560	102	 ภำษำและวัฒนธรรมส�ำหรับครู	 3(3-0-6)

 Language and Culture for Teachers

ความส�าคัญของภาษาและวัฒนธรรม	ความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาษาและวัฒนธรรม	 การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู ่ร่วมกัน 

อย่างสันติ	 การพัฒนาทักษะการฟัง	การดูการพูด	การอ่าน	และการเขียน

ภาษาไทยส�าหรับครูเพื่อสื่อความหมาย	การฟังและอ่านเนื้อหาวิชาเฉพาะ

สาขา	การอธบิายและการอภปิราย	การพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษเพือ่พฒันา

วิชาชีพครูเน้นการใช้ทักษะการฟังและการพูดเพื่อการสื่อสาร	 การอ่าน

บทความและต�าราที่เกี่ยวข้องกับสาขา	การเขียนบันทึกและจดหมาย

Significance	 of	 language	and	 culture;	 relationship	

between	language	and	culture;	using	language	and	culture	for	

peaceful	 coexistence;	developing	of	Thai	 listening,	 viewing,	

speaking,	 reading	and	writing	skills;	 listening	and	 reading	of	

specific	content	areas;	explanation	and	discussion;	developing	

of	 English	 skills	 to	 enhance	 professional	 development	 

emphasizing	 on	 listening	 and	 speaking	 for	 communication,	

reading	articles	and	textbooks,	note	taking	and	writing	letters	

0560	103	 กำรศึกษำแบบเรียนรวม	 3(2-2-5)

 Inclusive Education

ปรัชญาแนวคิด	ความจ�าเป็นและค�าจ�ากัดความของการจัด 

การศึกษาพิเศษและการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษประเภทของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	 

การคดักรองนกัเรยีนเบือ้งต้น	บทบาทครใูนการจดัการศกึษาแบบเรียนรวม

การจัดการเรียนการสอนส�าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

Philosophy,	 approaches,	 needs	 and	 definitions	 of	

special	education	and	inclusive	education;	special	needs	child	

law;	types	of	children	with	special	needs;	screening	for	at-risk	

children;	roles	of	teachers	in	inclusive	education;	instructional	

design	for	children	with	special	needs

0560	104		 ควำมรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีควำมบกพร่อง	 3(3-0-6)

	 ทำงกำรเรียนรู้

 Introduction to Learning Disabilities

โครงสร้างและหน้าท่ีของสมอง	 สาเหตุของความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ในเดก็	ความบกพร่องท่ีมผีลต่อการด�ารงชีวิตและการศกึษา	

การคัดกรองนักเรียน	 การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและคณิตศาสตร์	

กลวธีิการสอนและการจดักจิกรรมเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรยีนรู	้บทบาท

ของครอบครัวและโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอน

Structure	and	function	of	brain;	causes	of	 learning	

disabilities	 in	children;	 impairments	effected	to	daily	 life	and	

education;	screening	for	at-risk	children;	promotion	of	language	

and	 arithmetic;	 teaching	 techniques	 and	 activities	 

implementation	for	learning	process	promotion;	roles	of	family	

and	school	in	teaching	and	learning	management
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ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 		 :		 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา	

	 ภาษาอังกฤษ		 	 :		 Bachelor	of	Education	Program	in	Educational	Technology	and	Computer	Education

 

ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :		 การศึกษาบัณฑิต	(เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา)	

	 	 (ชื่อย่อ)	 :		 กศ.บ.	(เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา)

	 ภาษาอังกฤษ		 (ชื่อเต็ม)	 :		 Bachelor	of	Education	(Educational	Technology	and	Computer	Education)

	 		 (ชื่อย่อ)	 :		 B.Ed.	(Educational	Technology	and	Computer	Education)

หลักสูตร
จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	156	หน่วยกิต

โครงสร้ำงหลักสูตร

หมวดวิชำและกลุ่มวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

1.	หมวดวิชำศึกษำทั่วไป	 ไม่น้อยกว่ำ	 30 หน่วยกิต

2.	หมวดวิชำเฉพำะด้ำน	

 2.1	 วิชำชีพครู	

	 	 2.1.1		วิชาชีพครูบังคับ	

		 	 2.1.2		วิชาปฏิบัติการสอน	

 2.2	 หมวดวิชำเอก	(วิชำเอกคู่)

	 	 2.2.1	 เอกเทคโนโลยีกำรศึกษำ 

	 	 	 วิชาบังคับเอก	

		 	 	 วิชาการสอนเอก	

		 	 	 วิชาเอกเลือก

		 	 2.2.2		เอกคอมพิวเตอร์ศึกษำ

		 	 	 วิชาบังคับเอก

		 	 	 วิชาการสอนเอก	

		 	 	 วิชาเอกเลือก	

ไม่น้อยกว่ำ

ไม่น้อยกว่ำ

ไม่น้อยกว่ำ

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

120

38

26

12

82

41

35

3

3

41

35

3

3

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

3.	หมวดวิชำเลือกเสรี	 ไม่น้อยกว่ำ	 6 หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่ำ 156 หน่วยกิต

หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำและคอมพิวเตอร์ศึกษำ

(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2562)
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รำยวิชำในหลักสูตร
	 1.	หมวดวิชำศึกษำทั่วไป		 ไม่น้อยกว่ำ		 30	หน่วยกิต

	 2.	หมวดวิชำเฉพำะ	 ไม่น้อยกว่ำ		 120	หน่วยกิต

	 	 2.1	วิชำชีพครู		 ไม่น้อยกว่ำ		 38	หน่วยกิต	

	 	 	 2.1.1	วิชำชีพครูบังคับ		 	

	 0510	301	 การพัฒนาโรงเรียน		 3(2-2-5)

	 	 School	Improvement

	 0520	101	 จิตวิทยาส�าหรับครู	 3(2-2-5)

	 	 Psychology	for	Teachers

	 0530	101	 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ	 3(2-2-5)

	 	 และการสื่อสารทางการศึกษา

	 	 Information	Technology	Innovation	

	 	 and	Educational	Communication

	 0540	201	 การวัดและประเมินผลการศึกษา	 2(1-2-3)

	 	 Measurement	and	Evaluation	in	Education	

	 0540	301	 การวิจัยทางการศึกษา		 3(2-2-5)

	 	 Research	in	Education

	 0560	101	 ประสบการณ์วิชาชีพครู	1	 2(1-2-3)

	 	 Practicum	1

	 0560	201	 ประสบการณ์วิชาชีพครู	2	 2(1-2-3)

	 	 Practicum	2

	 0560	202	 การเรียนรู้และการสอน	 3(2-2-5)

	 	 Learning	and	Teaching	

	 0560	203	 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร	 3(2-2-5)

	 	 Curriculum	Design	and	Development

	 0560	301	 ประสบการณ์วิชาชีพครู	3	 2(1-2-3)

	 	 Practicum	3

	 0560	401	 ปฏิบัติการสอน	1	 6(0-16-0)

	 	 Internship	1

	 0560	402	 ปฏิบัติการสอน	2	 6(0-16-0)

	 	 Internship	2

	 	 2.2	หมวดวิชำเอก		 	 ไม่น้อยกว่ำ	82	หน่วยกิต

	 	 	 2.2.1	วิชำบังคับเอก		 	 ไม่น้อยกว่ำ	70	หน่วยกิต

	 	 	 			1)	วิชำบังคับ

	 	 	 			เอกเทคโนโลยีกำรศึกษำ		 	 ไม่น้อยกว่ำ	35	หน่วยกิต

0537	113		 หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยี

	 และสื่อสารการศึกษา	 3(3-0-6)

	 Principles	and	Theories	of	Educational	

	 Technology	and	Communications

0537	114	 การผลิตสื่อกราฟิกเพื่อการศึกษา	 3(2-2-5)

	 Graphic	Media	Production	for	Education

0537	116		 การปฏิบัติการควบคุมและการใช้อุปกรณ์	 3(2-2-5)

	 การเรียนการสอน

	 Operation	of	Instructional	Equipment

0537	117		 กิจกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา	 3(2-2-5)

	 Activities	in	Educational	Technology

0537	211		 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา		 	3(2-2-5)

	 Innovation	in	Educational	Technology	

	 and	Communications	

0537	212		 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารทางการศึกษา	 3(2-2-5)

	 Photography	for	Educational	Communications

0537	213	 การออกแบบระบบการเรียนการสอน	 3(2-2-5)

	 เพื่อการผลิตสื่อการศึกษา

	 Instructional	System	Design	for	Instructional	

	 Media	Production

0537	214		 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน	 3(2-2-5)

	 และการน�าเสนอ	 		

	 Multimedia	Production	for	Instruction	

	 and	Presentation

0537	318	 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ดิจิทัล	 3(2-2-5)

	 เพื่อการศึกษา	 	

	 Production	of	Digital	Broadcasting	

	 Programs	for	Education

0537	319		 การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชัน	 3(2-2-5)

	 Multimedia	and	Animation	Courseware	Design

0537	332		 การบริหารและการจัดการเทคโนโลยี	 3(3-0-6)

	 และสื่อสารการศึกษา

		 Administration	and	Management	of	

	 Educational	Technology	and	Communication

0537	333		 ประเด็นและแนวโน้มทางเทคโนโลยีการศึกษา	 2(1-2-3)

	 Issues	and	Trends	in	Educational	Technology

	 	 	 2)	วิชำบังคับ

	 	 	 เอกคอมพิวเตอร์ศึกษำ	 	 	ไม่น้อยกว่ำ	35	หน่วยกิต

0537	112	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์		 3(2-2-5)

	 Computer	Fundamental

0537	115	 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก	 3(2-2-5)

	 เพื่อผลิตสื่อการศึกษา

		 Designing	Computer	Graphic	for	Instructional	

	 Media	Production	
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0537	320	 การเรียนการสอนแบบดิจิทัล	 3(2-2-5)

	 Digital	Learning

0537	334		 วิทยาการค�านวณและการออกแบบเทคโนโลยี		 3(2-2-5)

	 Computation	and	Design	Technology	

0537	335		 การโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่	 3(2-2-5)

	 ส�าหรับการศึกษา

	 Wireless	Mobile	Application	Programming	

	 for	Education

0537	336		 วิทยาการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น	 3(2-2-5)

	 Introduction	to	Robotics	and	Artificial	Intelligence

0537	337		 ประเด็นและแนวโน้มด้านคอมพิวเตอร์	 2(1-2-3)

	 เพื่อการศึกษา

	 Issues	and	Trends	in	Computer	Education	

1204	403		 การแก้ปัญหาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)

	 ส�าหรับศึกษาศาสตร์

		 Problem	Solving	of	Computer	Science	for	

	 Education

1204	406		 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับ	 3(2-2-5)

	 ศึกษาศาสตร์	

	 Principles	of	Computer	Programming	for	Education	

1204	407		 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)

	 ส�าหรับศึกษาศาสตร์

		 Data	Communication	Systems	and	Computer	

	 Network	for	Education

1204	408		 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล	 3(2-2-5)

	 ส�าหรับศึกษาศาสตร์	

		 Database	Design	and	Management	for	Education

1204	409		 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ	 3(3-0-6)

	 ส�าหรับศึกษาศาสตร์

		 System	Analysis	and	Design	for	Education

		 	 	 2.2.2	วิชำกำรสอนเอก		 	 ไม่น้อยกว่ำ	6	หน่วยกิต

	 	 	 1)	วิชำกำรสอน

	 	 	 เอกเทคโนโลยีกำรศึกษำ		 	 ไม่น้อยกว่ำ	3	หน่วยกิต

0537	342		 การฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีการศึกษา	 3(2-2-5)

	 Practicum	in	Educational	Technology

	 	 	 2)	วิชำกำรสอน

	 	 	 เอกคอมพิวเตอร์ศึกษำ		 	 ไม่น้อยกว่ำ	3	หน่วยกิต

0537	343	 วิธีวิทยาการสอนคอมพิวเตอร์		 3(2-2-5)

	 Methodology	in	Teaching	Computer

	 	 	 2.2.3	วิชำเอกเลือก		 	 ไม่น้อยกว่ำ	6	หน่วยกิต

		 	 	 1)	วชิำเลอืกเอกเทคโนโลยกีำรศึกษำ	ไม่น้อยกว่ำ	3	หน่วยกิต

0537	215		 อินเทอร์เน็ตส�าหรับสรรพสิ่งการเรียนรู้		 3(3-0-6)

	 Internet	of	thing

0537	216		 การออกแบบและพัฒนา	 3(2-2-5)

	 โสตทัศนวัสดุการศึกษา

		 Design	and	Development	Educational	Material

0537	322		 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา	 3(2-2-5)

		 Print	Media	Production	for	Education

0537	323		 เทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับเด็ก	 3(2-2-5)

	 บกพร่องทางการเรียนรู้

		 Educational	Assistive	Technology	for	

	 the	Learning	Disabilities

0537	325		 การจัดการการศึกษานอกสถานที่	 3(2-2-5)

	 และแหล่งเรียนรู้

		 Educational	Fieldtrip	Management	and	

	 Learning	Resources

0537	327		 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	 3(2-2-5)

	 Training	for	Educational	Human	Resource	

	 Development

0537	341		 การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ดิจิทัล		 3(2-2-5)

		 Digital	Learning	Environment	Design	

	 	 	 2)	วิชำเลือกเอก

	 	 	 คอมพิวเตอร์ศึกษำ	ไม่น้อยกว่ำ	3	หน่วยกิต

0537	217	 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นเพื่อการศึกษา		 3(2-2-5)

	 Foundation	of	Electronic	for	Education

0537	218	 คณิตศาสตร์พื้นฐานส�าหรับคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)

	 ทางการศึกษา

	 Fundamental	Mathematics	for	Computer	Education

0537	338	 การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้		 3(2-2-5)

	 Interface	Design	with	User

0537	339	 การบูรณาการโปรแกรมประยุกต์เพื่อการสอน		 3(2-2-5)

	 Application	Program	Integration	for	Instruction	

0537	340	 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา	 3(2-2-5)

	 Development	of	Computer	Games	for	Education

1204	320		 การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)

	 Computer	Network	Administration

1204	412		 การพัฒนาและการจัดการเว็บส�าหรับศึกษาศาสตร์		3(2-2-5)

	 Web	Development	and	Management	for	Education
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	 3.	หมวดวิชำเลือกเสรี		 	 ไม่น้อยกว่ำ	6	หน่วยกิต

	 	 	 	 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่มีการเปิดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคามทั้งภายในคณะฯ	 และภายนอกคณะฯ	 ได้ตามความสนใจ	 

อย่างน้อย	6	หน่วยกิต	ซ่ึงรายวิชาเลอืกเสรทีีเ่ปิดสอนโดยคณะศกึษาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	มีดังนี้

	 0510	201	 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 3(3-0-6)

	 	 Education	for	Sustainable	Development

	 0510	302	 การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา	 3(3-0-6)

	 	 School	administration	and	Management

	 0520	201	 การแนะแนวและการให้การปรึกษาในโรงเรียน	 3(3-0-6)

	 	 School	Guidance	and	Counseling

	 0520	202	 ปัญหาพฤติกรรมเด็กวัยเรียนและแนวทางแก้ไข	3(3-0-6)

	 	 Problems	on	Behavior	Disorder	of	School	

	 	 Child	and	Prevention

	 0540	302	 การวัดภาคปฏิบัติ	 3(3-0-6)

	 	 Performance	Measurement	

	 0550	301	 อนามัยโรงเรียน	 3(3-0-6)

	 	 School	Hygiene

	 0550	302	 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 3(2-2-5)	

	 	 Learner	Developing	Activities

	 0550	303		 กิจกรรมทางกายส�าหรับเด็กและเยาวชน		 3(2-2-5)

	 	 Physical	Activities	for	Children	and	Youth	

	 0560	102	 ภาษาและวัฒนธรรมส�าหรับครู	 3(3-0-6)

	 	 Language	and	Culture	for	Teachers

	 0560	103	 การศึกษาแบบเรียนรวม	 3(2-2-5)

	 	 Inclusive	Education

	 0560	104		 ความรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่อง	 3(3-0-6)

	 	 ทางการเรียนรู้	

	 	 Introduction	to	Learning	Disabilities

	 	 ทัง้นีต้้องเป็นไปตามข้อบงัคบัของมหาวทิยาลยัและให้เป็น

ไปตามสภาวิชาชีพครูก�าหนด
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แผนกำรศึกษำ	
หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต	สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำและคอมพิวเตอร์ศึกษำ

ปีที่	1	ภำคต้น

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต

0530	101 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา

Information	Technology	Innovation	and	Educational	Communication

3(2-2-5)

0537	112 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	Computer	Fundamental 3(2-2-5)

0537	113 หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

Principles	and	Theories	of	Educational	Technology	and	Communications

3(3-0-6)

0537	114 การผลิตสื่อกราฟิกเพื่อการศึกษา

Graphic	Media	Production	for	Education

3(2-2-5)

0537	115 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อผลิตสื่อการศึกษา	

Designing	Computer	Graphic	for	Instructional	Media	Production

3(2-2-5)

1204	403 การแก้ไขปัญหาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ส�าหรับศึกษาศาสตร์

Problem	Solving	of	Computer	Science	for	Education

3(2-2-5)

xxxx xxx วิชำศึกษำทั่วไป	2	รำยวิชำ 4

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 22

ปีที่	1	ภำคปลำย

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต

0537	116 การปฏิบัติการควบคุมและการใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน

Operation	of	Instructional	Equipment

3(2-2-5)

0537	117 กิจกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา

Activities	in	Educational	Technology

3(2-2-5)

0537	334	 วิทยาการค�านวณและการออกแบบเทคโนโลยี	

Computation	and	Design	Technology

3(2-2-5)

0560	101 ประสบการณ์วิชาชีพครู	1

Practicum	1

2(1-2-3)

1204	406 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับศึกษาศาสตร์

Principles	of	Computer	Programming	for	Education

3(2-2-5)

1204	407 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส�าหรับศึกษาศาสตร์

Data	Communications	Systems	and	Computer	Networks	for	Education

3(2-2-5)

xxxx xxx วิชำศึกษำทั่วไป	1	รำยวิชำ 2

xxxx xxx วิชำเลือกเสรี	1	รำยวิชำ 3

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 22
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ปีที่	1	ภำคกำรศึกษำพิเศษ	(ภำคฤดูร้อน)

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต

xxxx xxx วิชำศึกษำทั่วไป	5	รำยวิชำ 10

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 10

ปีที่	2	ภำคต้น

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต

0520	101 จิตวิทยาส�าหรับครู

Psychology	for	Teachers

3(2-2-5)

0537	211 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	

Innovation	in	Educational	Technology	and	Communications

3(2-2-5)

0537	212 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารทางการศึกษา

Photography	for	Educational	Communications

3(2-2-5)

0537	336 วิทยาการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น

Introduction	to	Robotics	and	Artificial	Intelligence

3(2-2-5)

1204	408 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูลส�าหรับศึกษาศาสตร์	

Database	Design	and	Management	for	Education	

3(2-2-5)

xxxx	xxx วิชาเลือกเอกเทคโนโลยีการศึกษา 3

xxxx	xxx วิชาเลือกเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3

xxxx xxx วิชำศึกษำทั่วไป	1	รำยวิชำ 2

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 23
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ปีที่	2	ภำคปลำย

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต

0540	201 การวัดและการประเมินผลการศึกษา

Measurement	and	Evaluation	in	Education

2(1-2-3)

0560	202 การเรียนรู้และการสอน	

Learning	and	Teaching

3(2-2-5)

0560	203 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร

Curriculum	Design	and	Development

3(2-2-5)

0537	213 การออกแบบระบบการเรียนการสอนเพื่อการผลิตสื่อการศึกษา

Instructional	System	Design	for	Instructional	Media	Production

3(2-2-5)

0537	214 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนและการน�าเสนอ

Multimedia	Production	for	Instruction	and	Presentation

3(2-2-5)

0537	318 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา

Production	of	Digital	Broadcasting	Programs	for	Education

3(2-2-5)

1204	409 การวิเคราะห์และออกแบบระบบส�าหรับศึกษาศาสตร์

System	Analysis	and	Design	for	Education

3(3-0-6)

xxxx xxx วิชำเลือกเสรี	1	รำยวิชำ 3

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 23

ปีที่	2	ภำคกำรศึกษำพิเศษ	(ภำคฤดูร้อน)

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต

xxxx xxx วิชำศึกษำทั่วไป	6	รำยวิชำ 12

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 12
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ปีที่	3	ภำคต้น

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต

0510	301 การพัฒนาโรงเรียน

School	Improvement

3(2-2-5)

0540	301 การวิจัยทางการศึกษา

Research	in	Education

3(2-2-5)

0560	201 ประสบการณ์วิชาชีพครู	2

Practicum	1

2(1-2-3)

0537	319 การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชัน	

Multimedia	and	Animation	Courseware	Design

3(2-2-5)

0537	332 การบริหารและการจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	

Administration	and	Management	of	Educational	Technology	and	Communication

3(3-0-6)

0537	320 การเรียนการสอนแบบดิจิทัล

Digital	Learning

3(2-2-5)

0537	335 การโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ส�าหรับการศึกษา

Wireless	Mobile	Application	Programming	for	Education

3(2-2-5)

0537	343 วิธีวิทยาการสอนคอมพิวเตอร์	

Methodology	in	Teaching	Computer

3(2-2-5)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 23

ปีที่	3	ภำคปลำย

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต

0560	301 วิชาชีพครู	3

Practicum	3

2(1-2-3)

0537	333 ประเด็นและแนวโน้มทางเทคโนโลยีการศึกษา

Issues	and	Trends	in	Educational	Technology

2(1-6-3)

0537	337 ประเด็นและแนวโน้มด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

Issues	and	Trends	in	Computer	Education

2(1-6-3)

0537	342 การฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีการศึกษา

Practicum	in	Educational	Technology

3(2-2-5)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 9
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ปีที่	4	ภำคต้น

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต

0560	401 ปฏิบัติการสอน	1	

Internship	1

6	(0-16-0)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 6

ปีที่	4	ภำคปลำย

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต

0560	402 ปฏิบัติการสอน	2	

Internship	2

6	(0-16-0)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 6
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ค�ำอธิบำยรำยวิชำ
	 1.	หมวดวิชำศึกษำทั่วไป		 ไม่น้อยกว่ำ		 30	หน่วยกิต

	 			เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 2.	หมวดวิชำเฉพำะด้ำน		 ไม่น้อยกว่ำ		 120	หน่วยกิต

	 	 2.1	วิชำชีพครู	 ไม่น้อยกว่ำ	 	38	หน่วยกิต

	 	 	 2.1.1	วิชำชีพครูบังคับ

0510	301	 กำรพัฒนำโรงเรียน		 3(2-2-5)

 School Improvement

ศึกษาความรู้เก่ียวกับบทบาทของโรงเรียน	ครอบครัวและ

ชมุชนในฐานะผูมี้ส่วนร่วมในการ	พฒันาโรงเรยีน	การพฒันาความสมัพนัธ์

ระหว่างโรงเรียน	 ผู้ปกครองและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

เพื่อส่งเสริมและแก้ปัญหาการเรียนรู ้ของผู ้เรียน	 ประยุกต์ใช้ความรู ้ 

ที่เรียนมาโดยการร่วมมือกับผู้ปกครองในการสนับสนุนการเรียนรู้ของ 

ผู้เรียน	 แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	ตลอดจนศึกษา

บริบทของชุมชนเก่ียวกับการอยู ่ร ่วมกันบนฐานความแตกต่างของ

วัฒนธรรม	การส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ศึกษาความรู้เกี่ยว

กับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	ได้แก่	ความหมาย	องค์ประกอบ	และ

หลกัการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพี	ทกัษะทีจ่�าเป็นต่อการเป็นผู้น�า

การสร้างชุมชนวิชาชีพ	 กลยุทธ์การเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้

ทางวิชาชีพ	 ฝึกปฏิบัติกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	 ศึกษา 

หลักการ	แนวคิด	การออกแบบและด�าเนนิการเกีย่วกบังานประกนัคณุภาพ

การศกึษาเพือ่พฒันาโรงเรยีน	มาตรฐานการศกึษาเพือ่การประกันคุณภาพ

ภายในและภายนอก	บทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครใูนการประกนั

คุณภาพการศึกษา	การจัดท�ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

Study	of	the	role	of	school,	 family,	and	community	

partnerships	 as	 a	 component	 of	 school	 improvement;	 

development	of	effective	and	sustainable	partnerships	among	

school	 staff,	 parents,	 and	 community	members;	 apply	 the	 

information	gained	from	this	class	by	working	with	parents	and	

care	 takers	 to	 support	 learners’	 learning,	 learners	 with	 

emotional	 and	 behavior	 problems	 as	well	 as	 investigate	 a	 

community	 context	 focusing	 on	 remaining	multi-cultural	 

society	 and	 developing	 local	wisdom;	 study	 of	 knowledge	 

associated	 to	 professional	 learning	 community:	 definition,	 

element,	and	principle	of	professional	learning	community;	skills	

required	for	leaders	of	professional	learning	community	creation;	

strategies	for	 implementing	professional	 learning	community;	

practice	on	professional	learning	community	activities;	study	of	

principles,	 concepts,	 designs	 and	 operation	 of	 educational	 

quality	 assurance;	 educational	 standards	 for	 internal	 and	 

external	 quality	 assurance;	 the	 role	 of	 administrator	 and	 

stakeholder	 in	 educational	 quality	 assurance;	writing	 school	

self-assessment	report

0520	101	 จิตวิทยำส�ำหรับครู	 3(2-2-5)

 Psychology for Teachers

ศึกษาแนวคิด	ทฤษฎีเกี่ยวกับพื้นฐานทางจิตวิทยา	จิตวิทยา

พัฒนาการ	 จิตวิทยาการศึกษา	 จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการให้ 

การปรกึษาในการวเิคราะห์และพฒันาผูเ้รยีนตามศกัยภาพ	การใช้จติวทิยา

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจส�าหรับผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้	 

การประยุกต์ใช้จิตวิทยาในการจัดการเรียนรู้	 และการจัดการชั้นเรียน	

ปฏิบัติการใช้หลักจิตวิทยาช่วยเหลือ	แก้ไขปัญหาพฤติกรรม	ส่งเสริมและ

พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน

Study	 of	 approaches	 and	 theories	 of	 psychology,	

developmental	psychology,	educational	psychology,	psychology	

of	learning	and	counseling	psychology	in	analyzing	potentials	

of	learners;	the	use	of	psychology	to	find	inspiration,	encourage	

motivation	and	reinforcement	that	promotes	learners’	curiosity;	

applying	psychology	in	 learning	and	classroom	management;	

practice	on	application	of	theories	of	psychology	to	help,	solve	

behavior	 problems,	 support	 and	 improve	 learning	 ability	 for	

learners	

0530 101	 นวัตกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 3(2-2-5)

	 และกำรสื่อสำรทำงกำรศึกษำ

 Information Technology Innovation and 

 Educational Communication

ศกึษาพัฒนาการ	ขอบข่าย	มโนทศัน์และทฤษฎทีางเทคโนโลยี

การศึกษา	 เทคโนโลยี	 สารสนเทศ	 และเทคโนโลยีดิจิทัลส�าหรับผู้สอน 

และบุคลากรทางการศึกษา	 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ข้ันพื้นฐาน 

เพื่อพัฒนาการเรียนรู ้และจัดการเรียนการสอน	 ประเภทและรูปแบบ

นวัตกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทางการศกึษา	การเลอืกใช้	

ออกแบบ	พัฒนา	ประเมิน	ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม

เทคโนโลยีและสารสนเทศ	 การแสวงหาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่าย 

การเรียนรู ้ ท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู ้เรียนและส่งเสริม 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต	 การพัฒนาการรู้ดิจิทัลเพื่อการส่งเสริมการศึกษา 

เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน	 การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้าง

นวัตกรรมการเรียนรู้	ฝึกปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

Study	of	development,	scopes,	concepts	and	theories	

in	educational	technology;	information	technology	and	digital	

technology	 for	 teachers	 and	 educational	 professional	 

practitioners;	 application	 of	 basic	 computer	 knowledge	 to	 

enhance	teaching	and	learning;	types	of	instructional	media	and	

educational	 technology	 innovation;	 selection,	 design,	 

development,	implementation,	evaluation	and	improvement	of	



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

124

instructional	media	 and	 educational	 information	 technology	

innovation;	analysis	of	problems	employing	innovation;	exploring	

various	 resources	and	 learning	networks	 to	develop	 learner’s	

competency	 and	promote	 life-long	 learning;	 development	 of	

digital	 literacy	 that	 promote	 education	 for	 sustainable	 

development;	integration	of	digital	technology	to	create	learning	

innovation;	practice	on	developing	learning	innovation

0540	201	 กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ		 2(1-2-3)

 Measurement and Evaluation in Education

ศึกษาหลักการ	 ทฤษฎี	 เทคนิคและประเภทการวัดและ 

ประเมินผลการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย	 การสร้างและการใช้เคร่ืองมือวัดผล

และประเมินผลการเรียนรู้	 การแปลความหมายของคะแนนและการให้

ระดับคะแนน	 การประยุกต์ใช ้ผลการวัดและประเมินการเรียนรู ้ 

เพือ่พฒันาการสอนและพฒันาผูเ้รยีน	ฝึกปฏบิตักิารสร้างเครือ่งมอืวดัและ

ประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน	

Study	of	principles,	theories,	techniques	and	types	

of	 learning	measurement	 and	 evaluation;	 construction	 and	 

utilization	 of	measurement	 and	 evaluation	 tools;	 scoring	 

interpreting	and	grading;	 application	 of	 assessment	data	 for	

developing	instruction	and	students	performance;	practice	on	

creating	measurement	 and	 evaluation	 tools	 for	 developing	 

learners

0540 301	 กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ		 3(2-2-5)

 Research in Education

ศึกษาทฤษฎี	 แนวคิด	หลักการวิจัยทางการศึกษาส�าหรับคร	ู

ประเภทการวิจัย	ระเบียบวิธีวิจัย	การวิจัยในชั้นเรียน	การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู ้เรียน	 การวางแผนและการออกแบบการวิจัย	 

การเสนอโครงการเพื่อท�าวิจัย	การพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย	การเก็บรวบรวม

ข้อมูล	สถิติเพื่อการวิจัย	การวิเคราะห์	 ข้อมูล	การอภิปรายผล	การเขียน

รายงานและน�าเสนอผลงานวจัิย	ฝึกปฏบิตักิารวเิคราะห์ผูเ้รยีนเพือ่ก�าหนด

สภาพปัญหาการเรียนรู ้ 	 ออกแบบและด�าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนา 

การเรียนรู้และยกระดับการเรียนการสอน

Study	 of	 theories,	 concepts	 and	 principles	 of	 

educational	 research;	 types	of	educational	 research,	methods	

and	methodology	of	research;	classroom	action	research;	research	

and	 innovation	 for	 learning	 development;	 research	 design;	

proposal	 development;	 research	 instrument	 development	 

process;	data	collection;	statistics	for	research;	data	analysis	and	

discussion;	writing	the	research	report	and	presentation;	practice	

on	learner	analysis	and	utilize	the	results	from	analysis	to	conduct	

research	for	enhancing	learning	and	teaching

0560 101	 ประสบกำรณ์วิชำชีพครู	1	 2(1-2-3)

 Practicum 1

ศึกษาแนวคิด	ทฤษฎี	 องค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู	 งานครู

และบทบาทหน้าท่ีในสถานศึกษา	 การพัฒนาค่านิยม	 และคุณลักษณะ 

ความเป็นครู	 จรรยาบรรณวิชาชีพครู	 คุณธรรมจริยธรรมส�าหรับคร	ู

อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู	 การประพฤติตนเป็นแบบอย่าง 

ที่ดี 	 การใช ้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส�าหรับคร	ู 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเน้นการปฏิบัติงานในสถานศึกษาโดยศึกษา

สังเกตนักเรียน	ครู	ผู้บริหาร	บุคลากร	สื่อการสอน	การจัดสภาพแวดล้อม

และอาคารสถานที่ในโรงเรียน	 วิเคราะห์สภาพการณ์จริงจากการศึกษา	

สงัเกตเช่ือมโยงกับแนวคดิทฤษฎ	ีเขียนสรุปและรายงานผลการปฏบัิติงาน

Study	 of	 approaches	 and	 theories	 of	 teaching	 

profession;	 teacher’s	 job	 description;	 professional	 value	 and	

attribute	development;	teachers’	code	of	ethics	and	standards	

of	conduct;	ethics	and	virtue	for	teachers;	teacher	ideology	and	

spirituality;	ways	to	become	a	role	model;	Thai	and	English	for	

communication	and	for	teacher’s	job;	field	experiences	focusing	

on	observing	students,	teachers,	administrators,	staff,	materials,	

learning	environment	and	buildings	then	analyze	the	information	

based	on	approaches	and	theories	of	teaching	profession	and	

write	a	report	on	the	practice

0560 201	 ประสบกำรณ์วิชำชีพครู	2	 2(1-2-3)

	 Practicum	2

 เงื่อนไขของรำยวิชำ		:		รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน

	 	 	 0560	101	ประสบกำรณ์วิชำชีพครู	1

	 Prerequisite		 :		0560	101	Practicum	1

ศึกษาหลักการ	 เทคนิคการบริหารจัดการช้ันเรียนและ 

สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้	 การวิเคราะห์ระบบการจัดการช้ันเรียนและ 

สิ่งแวดล้อม	 การออกแบบและจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 

โดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน	 การประเมินและน�าผลไปใช้ในการ

ปรับปรุงระบบการจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู ้	 

ฝึกการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารและปฏิบัตงานครู	 

ฝึกประสบการณ์วชิาชพีครโูดยปฏบิตังิานเป็นผูช่้วยคร	ูมหีน้าทีศ่กึษาและ/

หรือวิเคราะห์ผู้เรียนรายกรณี	ดูแล	 ช่วยเหลือ	 แก้ไข	 และพัฒนาผู้เรียน 

เป็นรายบุคคลและรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน	สังเกตเทคนิคการบริหาร

จัดการชั้นเรียน	 รวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินและเสนอแนะการปรับปรุง

ระบบการจดัการชัน้เรยีนและสภาพแวดล้อมเพือ่การเรยีนรู	้สะท้อนผลและ

เขียนบันทึกรายงานการปฏิบัติงานโดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีและข้อมูล 

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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Study	 of	 principles,	 techniques	 of	 classroom	 

management	and	learning	environment;	analysis	of	classroom	

and	 environment	management	 systems;	 designing	 learning	

environment	to	learning	and	well-being	of	learners;	evaluation	

and	the	use	of	the	results	of	evaluation	to	improve	classroom	

management	and	learning	environment	system;	practice	Thai	

and	 English	 in	 communication	 and	 in	 teacher’s	 jobs;	 field	 

experiences	 (working	as	a	 teaching	assistant)	 responsible	 for	

doing	a	case	study,	providing	one	on	one	support	for	students	

struggling	with	 learning,	 helping	 teacher	 on	 duties	 and	 

responsibilities,	observing	classroom	management	techniques	

and	collect	data	to	evaluate	classroom	management	and	learning	

environment	 as	well	 as	 providing	 suggestions	 for	 further	 

improvement;	capture	lessons	learned;	reflect	and	write	a	report	

on	the	practice	related	to	theories	and	data	from	learning	and	

sharing

0560	202	 กำรเรียนรู้และกำรสอน	 3(2-2-5)

 Learning and Teaching 

ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบและหน้าที่การท�างานของสมอง	

สมองกับการเรียนรู้	 ทฤษฎี	 แนวคิด	 รูปแบบการเรียนรู ้และการสอน	 

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีรูปแบบการสอน	 วิธีสอนและเทคนิคการสอน	 

การบูรณาการทักษะการคิดในชั้นเรียน	การออกแบบกิจกรรมการจัดการ

เรียนรู้และการจัดท�าแผนการเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการที่สอดคล้องกับ

ทกัษะผูเ้รียนในศตวรรษที	่21	และมาตรฐานหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ตามบริบทที่แตกต่างเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็น

นวัตกร	 ปฏิบัติการสอนตามแผนการเรียนรู ้ในชั้นเรียน	 และพัฒนา

นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้

Study	 of	 brain	 anatomy	 and	 functions,	 brain	 and	

learning;	theories,	approaches,	models	of	learning	and	teaching	

and	 their	 applications;	methods	 and	 techniques	 of	 teaching;	

incorporating	 thinking	 skills	 in	 the	 classroom;	 designing	 

activities	and	developing	appropriate	lesson	plans	aligned	with	

the	21st	century	skills	and	basic	curriculum	based	on	different	

context	 to	 develop	meta-cognition	 and	 innovativeness	 of	 

learners;	practice	on	implementing	the	developed	lesson	plans	

as	well	as	developing	learning	innovation	to	solve	problems	and	

to	improve	learning

0560 203	 กำรออกแบบและพัฒนำหลักสูตร	 3(2-2-5)

 Curriculum Design and Development

ศึ ก ษ า ป รั ชญ า ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ท ฤษฎี ที่ เ กี่ ย ว ข ้ อ ง	 

การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก	 สังคมและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง	 แผนพัฒนาการศึกษา	 กฎหมายการศึกษา	 ทฤษฎีหลักสูตร	 

องค์ประกอบ	 รูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร	 การวิเคราะห์

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	 

การบรูณาการปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในหลกัสตูรสถานศกึษา	ฝึกปฏบิตัิ

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

Study	of	philosophy	of	education	and	related	theories;	

globalizations,	 social	 movements	 and	 the	 concept	 of	 

sufficiency	 economy	 philosophy;	 national	 education	 plan;	 

educational	acts;	curriculum	theories;	elements	of	curriculum;	

models	and	processes	of	curriculum	development;	analysis	of	

basic	 education	 curriculum;	 developing	 school	 curriculum;	 

integrating	 sufficiency	 economy	 philosophy	 into	 school	 

curriculum;	practice	on	developing	school	curriculum

0560	301	 ประสบกำรณ์วิชำชีพครู	3	 2(1-2-3)

 Practicum 3

	 เงื่อนไขของรำยวิชำ	 :	รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน	

	 	 	 0560	201	ประสบกำรณ์วิชำชีพครู	2

	 Prerequisite		 :		0560	201	Practicum	2

ศึกษากฏหมายการศึกษา	 วินัย	 ระเบียบและแนวปฏิบัติงาน

ส�าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทาง	 การศึกษา	 หน้าที่พลเมืองและ 

การส่งเสริมความเป็นพลเมืองท่ีดี	หลักการส่งเสริมการเรียนรู้บนพื้นฐาน

ความเข้าใจและการสร้างการยอมรับในความแตกต่างท่ีหลากหลาย 

บนความเสมอภาคทางการศกึษา	การพฒันาปรบัปรงุตนเองให้มคีวามรอบรู้	

ทันสมัย	และทันต่อการเปลี่ยนแปลง	การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ

ให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู ้ใฝ่เรียนและสร้างนวัตกรรม	 การจัดกิจกรรมและ 

สร้างบรรยากาศการเรยีนรูใ้ห้ผูเ้รยีนมคีวามสขุในการเรยีน	ฝึกการใช้ภาษา

ไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารและปฏิบัติงานครู	 ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูในสถานศึกษาโดยช่วยปฏิบัติงานสอนในช้ันเรียนและงาน 

ในหน้าที่ครู	 สะท้อนความคิด	 ถอดบทเรียน	 บันทึกและเขียนรายงาน 

การปฏิบัติงานโดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีและข้อมูลจากการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้	ร่วมสัมมนาฝึกงานในสถานศึกษา

Study	of	education	laws,	rules	and	duties	for	teachers	

and	educational	staffs;	citizenship	and	promotion	of	citizenship;	

the	 principles	 of	 valuing	 and	 promoting	 individual	 learner	 

differences	and	promoting	awareness	of	diversity	and	education	

equality;	 improving	 teaching	 profession	 and	 personal	 and	 

professional	characteristics	of	effective	teaching,	maintaining	

and	 updating	 teaching	 profession;	motivating	 and	 raising	 
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aspirations	of	 learners	 to	 foster	 curiosity	 and	 innovativeness;	

creating	 activities	 and	 environment	which	 promote	 joyful	 

leaning;	 practice	Thai	 and	English	 in	 communication	 and	 in	

teacher’s	jobs;	field	experiences	including	student	teaching	as	

well	as	assisting	teacher	on	duties	and	responsibilities;	reflect,	

capture	lessons	learned;	record	and	write	a	report	on	the	practice	

related	 to	 theories	 and	 data	 from	 learning	 and	 sharing	 and	

participating	seminar	on	the	field	experiences	

0560	401	 ปฏิบัติกำรสอน	1	 6(0-16-0)

 Internship 1

ปฏิบัติการสอนและปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษาตาม 

สาขาวิชาเอกภายใต้การนิเทศ	 โดยแสดงถึงความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน 

ด้วยจติวญิญาณความป็นคร	ูมคีณุธรรมจรยิธรรมและมีความเป็นพลเมอืง

ทีเ่ข้มแขง็	ใช้หลกัจติวทิยาในการวเิคราะห์และพฒันาผูเ้รียนตามศักยภาพ	

บรูณาการความรู	้เนือ้หาวชิา	หลกัสตูร	ศาสตร์การสอนในการวางแผนและ

จดัประสบการณ์การเรยีนรู้ให้ผู้เรียนมีปัญญารู้คดิและมคีวามเป็นนวตักร	

จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู ้

อย่างมีความสุข	 บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก	 เลือกใช้	 ผลิตสื่อและ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิทิลัให้เกดิประโยชน์	วดัและประเมนิผล	ตลอดจน

รายงานผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ	ปฏิบัติการวิจัยและสร้างนวัตกรรม

เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	 ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

และปฏิบัติงานครู	 ร่วมมือกับผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแล	 

ช่วยเหลือ	 แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	 

น�าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างภูมิคุ ้มกันให้ผู ้ เรียน	 

ปฏบิตังิานร่วมกบัผูอ้ืน่อย่างสร้างสรรค์	เขยีนบนัทึกรายงานการปฏบิติังาน

โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎี	 ถอดบทเรียน	 และเขียนรายงาน	 ร่วมสัมมนา 

การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา

Teaching	 the	 content	 areas	 and	working	 as	 a	

teacher	under	supervision:	represent	strongly	willing	to	develop	

learners	with	 teacher	 spiritual,	moral,	 ethics	 and	citizenship;	

applying	 psychology	 in	 analyzing	 potentials	 of	 learners;	 

integrating	 content,	 curriculum,	pedagogy	 on	designing	 and	

providing	 experiences	 to	 enhance	 learners	 intellectual	 and	 

innovation	 mindset,	 organizing	 activities	 and	 learning	 

environment	to	support	learning	with	happiness;	using	positive	

classroom	management	 strategies;	 selecting/developing	 

materials,	 learning	 innovation	 and	 creating	 positive	 digital	

technology	 in	 classroom	 activities;	 utilizing	 knowledge	 of	 

measurement,	 evaluation	 and	 report	 on	 student	 progress;	 

conducting	research	to	solve	problems	and	create	educational	

innovation	 to	 develop	 learner	 achievement;	 using	Thai	 and	

English	in	communication	and	in	teacher’s	jobs;	working	with	

parents	and	care	takers	to	support	learners’	learning,	and	to	help	

learners	with	 emotional	 and	 behavior	 problems;	 applying	 

sufficiency	 economy	 philosophy	 to	 promote	 self-immunity;	 

working	collaboratively	with	creativity;	reporting	the	practice	

related	 to	 theories;	 synthesizing	 lessons	 learned	 and	writing	

report;	participating	in	seminar	on	the	internship

0560	402	 ปฏิบัติกำรสอน	2	 6(0-16-0)

	 Internship	2

	 เงื่อนไขของรำยวิชำ		:		รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน	

	 	 	 0560	401	ปฏิบัติกำรสอน	1

	 Prerequisite		 :		0560	401	Internship	1

ปฏิบัติการสอนและปฏิบัติหน้าท่ีครูในสถานศึกษาตาม 

สาขาวิชาเอกภายใต้การนิเทศต่อเนื่องจากปฏิบัติการสอน	1	 โดยแสดงถึง

ความมุ ่งมั่นพัฒนาผู ้เรียนด้วยจิตวิญญาณความป็นครู	 มีคุณธรรม

จริยธรรมและมีความเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง	 ใช้หลักจิตวิทยาในการ

วิเคราะห์และพัฒนาผู ้เรียนตามศักยภาพ	 บูรณาการความรู ้เนื้อหา 

วิชา	 หลักสูตร	 ศาสตร์การสอนในการวางแผนและจัดประสบการณ์ 

การเรยีนรูใ้ห้ผูเ้รียนมปัีญญารูค้ดิและมคีวามเป็นนวัตกร	จดักจิกรรมและ

สร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสรมิการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสขุ	บรหิาร

จัดการชั้นเรียนเชิงบวก	เลือกใช้	ผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ให้เกิดประโยชน์	 วัดและประเมินผล	 ตลอดจนรายงานผลการเรียนรู้ 

อย่างเป็นระบบ	 ปฏิบัติการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

ผู้เรียน	 ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและปฏิบัติงานครู	 

ร่วมมอืกบัผูป้กครองและผูท้ีเ่กีย่วข้องในการดแูล	ช่วยเหลอื	แก้ปัญหาและ

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์	 น�าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาสร ้ างภูมิคุ ้มกันให ้ผู ้ เ รียน	 ปฏิบัติ งานร ่วมกับผู ้ อื่น 

อย่างสร้างสรรค์	เขยีนบนัทกึรายงานการปฏบิตังิานโดยเชือ่มโยงกบัทฤษฎี	

ถอดบทเรียนและเขียนรายงาน	 ร ่วมสัมมนาการปฏิบัติงานสอน 

ในสถานศึกษา

Teaching	 the	 content	 areas	 and	working	 as	 a	

teacher	 under	 supervision	 in	 continuation	 of	 internship	 1	 :	

represent	 strongly	willing	 to	 develop	 learners	with	 teacher	

spiritual,	moral,	ethics	and	citizenship;	applying	psychology	in	

analyzing	potentials	of	learners;	integrating	content,	curriculum,	

pedagogy	on	designing	and	providing	experiences	to	enhance	

learners	 intellectual	 and	 innovation	mindset,	 organizing	 

activities	 and	 learning	environment	 to	 support	 learning	with	

happiness;	using	positive	 classroom	management	 strategies;	

selecting/developing	materials,	learning	innovation	and	creating	

positive	 digital	 technology	 in	 classroom	 activities;	 utilizing	

knowledge	of	measurement,	evaluation	and	report	on	student	

progress;	 conducting	 research	 to	 solve	problems	 and	 create	
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educational	innovation	to	develop	learner	achievement;	using	

Thai	 and	English	 in	 communication	 and	 in	 teacher’s	 jobs;	 

working	with	 parents	 and	 care	 takers	 to	 support	 learners’	 

learning,	 and	 to	 help	 learners	with	 emotional	 and	 behavior	

problems;	applying	sufficiency	economy	philosophy	to	promote	

self-immunity;	working	collaboratively	with	creativity;	reporting	

the	practice	related	to	theories;	synthesizing	lessons	learned	and	

writing	report;	participating	in	seminar	on	the	internship

	 2.2	วิชำเอก		 	 ไม่น้อยกว่ำ	81	หน่วยกิต

		 	 2.2.1	วิชำบังคับเอก		 	 ไม่น้อยกว่ำ	71	หน่วยกิต

	 	 1)	วิชำบังคับเอกเทคโนโลยีกำรศึกษำ		ไม่น้อยกว่ำ	34	หน่วยกิต

0537	113		 หลักกำรและทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยี	 3(3-0-6)*

	 และสื่อสำรกำรศึกษำ

 Principles and Theories of Educational Technology 

 and Communications

	 แนวคิด	หลักการและทฤษฎีพื้นฐานทางเทคโนโลยีการศึกษา	
ทฤษฎีระบบ	ทฤษฎีการส่ือสาร	ทฤษฎีการเรียนรู้	 และแนวคิดเกี่ยวกับ 
รูปแบบการสอน	แนวโน้มและความเปลี่ยนแปลงของหลักการและทฤษฎี
ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	 จรรยาบรรณของนักเทคโนโลย ี
การศึกษา
	 Concepts,	 principles	 and	 theories	 of	 educational	
technology,	general	systems	theory,	communication	theories,	
learning	 theories	 and	 the	 conceptual	models	 of	 instruction,	 
trends	and	changes	 in	principles	and	 theories	of	educational	 
technology	 and	 communication,	 ethics	 of	 educational	 
technologist

0537	114	 กำรผลิตสื่อกรำฟิกเพื่อกำรศึกษำ	 3(2-2-5)*

 Graphic Media Production for Education

	 แนวคดิเกีย่วกับสือ่กราฟิก	ความหมาย	ความเป็นมาและความ
ส�าคัญของส่ือกราฟิกต่อการเรียนการสอน	คุณสมบัติของวัสดุและเครื่อง
มือที่ใช้ในการผลิตสื่อกราฟิก	การจัดองค์ประกอบศิลป์	 ทฤษฎีสี	 เทคนิค
การออกแบบตวัอกัษร	การวาดการ์ตนูอย่างง่าย	การออกแบบและการผลติ
สื่อกราฟิกเพื่อการศึกษา	การประยุกต์ใช้สื่อกราฟิกในการเรียนการสอน	
การฝึกปฏบิตัอิอกแบบและผลติสือ่กราฟิกเพือ่การเรยีนการสอน	แนวโน้ม
การผลิตและการใช้สื่อกราฟิก	และอินโฟกราฟิกเพื่อการศึกษา
	 Concepts	of	the	graphic	media,	definition,	historical	
background	and	significance	of	the	graphic	media	for	education,	
properties	of	materials	and	equipment	for	used	in	the	production	
of	graphic	media,	elements	of	design,	principles	of	composition,	
color	 theory,	 learn	to	draw	a	basic	cartoon,	 the	production	of	
graphics	 for	 education.	Applications	 of	Graphic	media	 for	 
education,	practices	of	design	and	production	of	 the	graphic	
media	for	teaching	and	learning,	trends	in	production	and	use	

of	graphic	media	and	infographic	for	education

0537	116		 กำรปฏิบัติกำรควบคุมและกำรใช้อุปกรณ์	 3(2-2-5)*

	 กำรเรียนกำรสอน

 Operation of Instructional Equipment

	 แนวคิดเก่ียวกับอุปกรณ์การเรียนการสอน	 ความหมาย	 
ความเป็นมาและความส�าคัญของอุปกรณ์การเรียนการสอน	ประเภทของ
อุปกรณ์การเรียนการสอน	ได้แก่	เครื่องเสียง	เครื่องฉายและเครื่องแปลง/
ถ่ายทอดสญัญาณ	ส่วนประกอบ	หลกัการท�างานและคณุสมบตัขิองอปุกรณ์	
ประเภทและคุณสมบัติของสายไฟและสายสัญญาณ	 การการติดตั้ง	 
การควบคุม	 การใช้และการจัดเก็บอุปกรณ์	 การฝึกปฏิบัติควบคุมและ 
ใช้อุปกรณ์	แนวโน้มของอุปกรณ์การเรียนการสอนในอนาคต
	 Concepts	 of	 instructional	 equipment,	 definition,	
historical	 background	 and	 significance	 of	 Instructional	 
Equipment,	 types	 of	 Instructional	 Equipment	 include	 audio	
equipment,	 projector,	 and	 converter	 or	 the	broadcast	 signal,	
components	of	device,	operating	principles	and	characteristics	
of	 the	device,	 types	 and	properties	 of	wires	 and	 cables,	 the	 
installation,	 control	 utilize	 and	 storage	devices,	 practices	 of	
control	 and	 operate	 of	 Instructional	 equipment,	 trends	 in	 
Instructional	equipment	in	the	future

0537	117		 กิจกรรมทำงเทคโนโลยีกำรศึกษำ	 3(2-2-5)*

 Activities in Educational Technology

	 แนวคิดของกิจกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา	ความหมาย	
ความเป็นมาและความส�าคัญของกิจกรรมเทคโนโลยีการศึกษา	ประเภท
กิจกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา	 ได้แก่	 การจัดมุมความรู้	 การจัดงาน
นิทรรศการการประชุมวิชาการ	 การจัดสัมมนาและการจัดแสดงทางการ
ศึกษา	การแสดงละคร	การแสดงบทบาทสมมุติ	การใช้สื่อพื้นบ้านเพื่อการ
ศกึษา	การจดัสถานการณ์จ�าลองและการจดัเกม	เป็นต้น	วธิกีารและเทคนคิ
การออกแบบและการจัดกิจกรรมเทคโนโลยีการศึกษาประเภทต่างๆ	 
หลกัการเลอืกใช้สือ่และวัสดเุพือ่จดักจิกรรม	การออกแบบสภาพแวดล้อม	
การวางแผน	การด�าเนินการจัดกิจกรรม	การประเมินและสรุปผลกิจกรรม	
การประยกุต์ใช้กจิกรรมเทคโนโลยกีารศึกษาในการเรยีนการสอน	แนวโน้ม
ของกิจกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต
		 Concepts	 of	 activities	 in	 educational	 technology,	
definition,	historical	background	and	significance	of	activities	
in	 educational	 technology,	 types	 of	 activities	 in	 educational	
technology	 including	 knowledge	 corners,	 Academic	 
Conferences,	Educational	Meeting,	 Incentives,	Conferencing	
and	Exhibitions,	 theatrical	 ,	 role	 play,	 using	 folk	media	 for	 
education,	simulation	and	games,	the	methods	and	techniques	
of	 design	 and	conduct	 educational	 technology	 activities,	 the	
selection	 of	 media	 and	 materials	 for	 activities,	 design	 
environment,	planning	developing,	implementation,	assessment	
and	 summary	 of	 activities,	 applications	 to	 educational	 
technology	 activities	 in	 teaching	 and	 learning,	 trends	 in	 

educational	technology	activities	in	the	future 
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0537	211		 นวัตกรรมทำงเทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ		 	3(2-2-5)*

 Innovation in Educational Technology and 

 Communications 

	 แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษา	 ความหมาย	 ความ 

เป็นมาและความส�าคญัของนวัตกรรมทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา	

ประเภทของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	ขอบข่ายของ

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	 กระบวนการสร้างและ

พัฒนานวตักรรมทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา	การเผยแพร่และการ

ยอมรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	 แนวโน้มของ

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในอนาคต	

	 Concepts	 of	 innovative	 education,	 definition,	 

historical	 background	 and	 significance	 of	 innovation	 in	 

educational	technology	and	communication	,	types	and	scopes	

of	 innovation	 in	 educational	 technology	 and	communication,	

the	 process	 of	 creating	 and	 developing	 innovative	 in	 

educational	 technology	and	communication,	distribution	and	

adoption	 of	 innovation	 in	 educational	 technology	 and	 

communication,	trends	in	innovation	in	educational	technology	

and	communication	in	the	future

0537	212		 กำรถ่ำยภำพเพื่อกำรสื่อสำรทำงกำรศึกษำ	 3(2-2-5)*

 Photography for Educational Communications

	 แนวคิดเก่ียวกับการถ่ายภาพ	ความเป็นมาและความส�าคัญ

ของการถ่ายภาพ	ประเภทของกล้องถ่ายภาพทั้งแบบฟิล์มและแบบดิจิทัล	

ส่วนประกอบของกล้องถ่ายภาพ	ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์	 เสริมอื่นๆ	ที่ใช้

ในการถ่ายภาพ	 หลักการและทฤษฎีการถ่ายภาพทั้งในสตูดิโอและ 

นอกสถานที่ 	 วิ ธีการใช ้กล้อง	 การวัดแสงและการจัดแสง	 การจัด 

องค์ประกอบศิลป์	 เทคนิคการถ่ายภาพในสถานการณ์ต่างๆ	 เทคนิค 

การถ่ายภาพเพ่ือน�าไปใช้ในการผลิตสื่อการศึกษา	 การตกแต่งภาพ 

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 การอัดขยายภาพถ่าย	 การฝึกปฏิบัติการ 

ถ่ายภาพและการตกแต่งภาพ	 แนวโน้มของเทคโนโลยีการถ่ายภาพ 

ในอนาคต

	 Concepts	of	photography,	historical	background	and	

significance	of	 photography,	 types	 of	 cameras,	 both	 film	and	

digital,	 The	 components	 of	 the	 camera,	 Knowledge	 of	 other	 

accessories	that	are	used	in	the	shooting,	principles	and	theories	

of	photography	both	 in	 studio	 and	outdoors,	 how	 to	use	 film	

cameras	and	digital	cameras,	exposure	metering,	elements	of	

design,	principles	of	composition,	techniques	of	photography	in	

different	situations,	 techniques	of	photography	 to	be	used	 in	 

the	 production	 of	 instructional	media,	 The	 retouching	 by	 

computer	program,	pressing	the	photos,	Practice	photography	

and	retouching,	trends	in	photography	technology	in	the	future

0537	213	 กำรออกแบบระบบกำรเรียนกำรสอน	 3(2-2-5)*

	 เพื่อกำรผลิตสื่อกำรศึกษำ	

  Instructional System Design for Instructional 

 Media Production

	 แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบระบบการเรียนการสอน	 

ความหมาย	ความเป็นมาและความส�าคญัของการออกแบบระบบการเรียน

การสอน	ทฤษฎรีะบบ	ทฤษฎกีารสือ่สาร	ทฤษฎกีารเรยีนรู	้รปูแบบการสอน	

การผลิตสื่อการศึกษา	 กระบวนการวิเคราะห์	 การออกแบบ	การพัฒนา	

การน�าไปใช้	 และการประเมินสื่อการสอนอย่างเป็นระบบ	 โมเดลการ

ออกแบบระบบการเรียนการสอนเพื่อการผลิตสื่อการศึกษา	การฝึกปฏิบัติ

การออกแบบระบบการเรียนการสอนเพือ่การผลิตสือ่การสอน	แนวโน้มของ

การออกแบบระบบการเรียนการสอนเพื่อการผลิตสื่อการสอนในอนาคต

		 Concepts	 of	 the	 instructional	 system	 design,	 

definition,	 historicalbackground	 and	 significance	 of	 the	 

instructional	 system	 design,	 general	 systems	 theory,	 

communication	theories,	learning	theories,	conceptual	model	of	

instruction,	 instructional	media	production,	 the	 instructional	

system	design	process	including	analysis,	design,	development,	

implementation	and	evaluation	of	the	instructional	system	design	

model	 for	 the	 instructional	media	production,	 the	practice	of	

design	 the	 instructional	 system	 design	 model	 for	 the	 

instructional	media	production,	trends	in	the	instructional	system	

design	model	for	the	instructional	media	production	in	the	future

0537	214		 กำรผลิตมัลติมีเดียเพื่อกำรเรียนกำรสอน	 	3(2-2-5)*

	 และกำรน�ำเสนอ	

 Multimedia Production for Instruction 

 and Presentation

	 เงื่อนไขของรำยวิชำ	 :	 0537	212	กำรถ่ำยภำพเพื่อ

	 	 	 กำรสื่อสำรทำงกำรศึกษำ

	 Prerequisite	 :	 0537	212	Photography	for	

   Educational Communications

		 แนวคดิเกีย่วกบัมลัตมิเีดยี	ความหมาย	ความเป็นมาและความ

ส�าคัญของมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนและการน�าเสนอ	ประเภท	และ

การประยุกต์ใช้มัลติมีเดียในการเรียนการสอน	 หลักการออกแบบ	

กระบวนการผลิต	 หลักการน�าเสนอ	 และหลักการประเมินมัลติมีเดีย	

โปรแกรมส�าเรจ็รปูทีใ่ช้ในการผลติมลัตมิเีดยีเพือ่สร้างชิน้งาน	ตกแต่ง	และ

ใช้เทคนิคพิเศษในการน�าเสนอผลงาน	การออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์

ส�าหรับจัดเก็บผลงานมัลติมีเดีย	 การฝึกปฏิบัติการออกแบบและผลิต

มัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนและการน�าเสนอ	แนวโน้มของมัลติมีเดีย

เพื่อการเรียนการสอนและการน�าเสนอในอนาคต
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	 Concepts	 of	 multimedia,	 definition,	 historical	 

background	and	significance	of	multimedia	for	instruction	and	

presentations,	types	and	applications	of	multimedia	in	education,	

design	principles,	production	process,	principles	of	presentations	

and	 principles	 of	 multimedia	 assessment,	 production	 of	 

multimedia	by	 computer	programs	 to	 create,	 decoration	 and	

special	 effects	 in	 presentations,	 design	 and	 production	 of	 

packaging	 for	 storage	 of	multimedia,	 practice	 to	design	 and	

produce	multimedia	for	instruction	and	presentations,	trends	in	

multi-media	for	instruction	and	presentations	in	the	future

0537	318	 กำรผลิตรำยกำรวิทยุโทรทัศน์ดิจิทัล	 3(2-2-5)*

	 เพื่อกำรศึกษำ

 Production of Digital Broadcasting Programs 

 for Education

	 เงื่อนไขของรำยวิชำ	 :	 0537	212	กำรถ่ำยภำพเพื่อ

	 	 	 กำรสื่อสำรทำงกำรศึกษำ

	 Prerequisite		 :		0537	212	Photography	for	

   Educational Communications

	 แนวคิดเกี่ยวกับวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา	 ความหมาย	 

ความเป็นมาและความส�าคัญของวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา	 รูปแบบ

รายการวทิยโุทรทศัน์เพือ่การศกึษา	การออกแบบและผลติรายการวทิยแุละ

โทรทัศน์เพื่อการศึกษาทั้งแบบอะนาลอกและดิจิทัล	 การวางแผน	 

เตรียมการ	 การด�าเนินการผลิตและประเมินผลการผลิตรายการวิทยุ

โทรทัศน์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน	การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ดิจิทัล

ด้วยเคร่ืองมือและอปุกรณ์อย่างง่าย	การตดัต่อรายการวทิยโุทรทัศน์ดจิทิลั

เพ่ือการศึกษาด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์	การฝึกปฏบิตัอิอกแบบและผลติ

รายการวิทยุโทรทัศน์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา	 แนวโน้มของรายการวิทยุ

โทรทัศน์เพื่อการศึกษาในอนาคต

		 Concepts	of	broadcasting	for	education,	definition,	

historical	 background	 and	 significance	 of	 broadcasting	 for	 

education	 purposes,	 types	 of	 broadcasting	 programs	 for	 

education,	design	and	produce	of	broadcasting	for	education,	

planning,	 preparation,	 developing,	 implementation	 and	 

evaluation	of	the	production	of	broadcasting	to	use	in	education,	

broadcasting	 Production	with	 basic	 tools	 and	 equipment,	 

Editing	 broadcasting	programs	by	 computer	 programs,	 the	

practice	of	designing	and	production	broadcasting	programs,	

trends	in	broadcasting	programs	for	educational	in	the	future

0537	319		 กำรออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชัน	 3(2-2-5)*

  Multimedia and Animation Courseware Design

	 เงื่อนไขของรำยวิชำ		 :		0537	213	กำรออกแบบระบบกำรเรยีน 

	 	 	 กำรสอนเพื่อกำรผลิตสื่อกำรศึกษำ

	 Prerequisite		 :		0537	213	Instructional	System	

   Design for Instructional Media 

   Production

	 หลักการเกี่ยวกับบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชัน	หลักการ

ออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชัน	 แบบจ�าลองการออกแบบ 

บทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชัน	 โปรแกรมประยุกต์ส�าหรับพัฒนา 

บทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชัน	 การประเมินบทเรียนมัลติมีเดียและ

แอนิเมชัน

		 Principles	of	multimedia	and	animation	courseware;	

design	principles	 of	multimedia	 and	 animation	 courseware;	

multimedia	 and	 animation	 courseware	 design	 models;	 

application	programs	for	developing	multimedia	and	animation	

courseware;	multimedia	and	animation	courseware	evaluation

0537	332	กำรบริหำรและกำรจัดกำรเทคโนโลยี	 	3(3-0-6)*

	 และสื่อสำรกำรศึกษำ

 Administration and Management of 

 Educational Technology and Communication

	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสาร 

การศึกษา	ความหมาย	ความเป็นมาและความส�าคัญของการจัดการงาน

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	 หลักการจัดการ	 รูปแบบการจัดการ	 

แบบจ�าลองการจัดการ	 หลักการวางแผนงาน	 หลักการเขียนโครงการ	 

หลักการจัดหน่วยงานและบุคลากร	 การอ�านวยการ	 การประสานงาน	 

การควบคุม	การจัดสรรทรัพยากร	ติดตามผลและการประเมินการจัดการ

งานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา	แนวโน้มการจดัการงานเทคโนโลยแีละ

สื่อสารการศึกษาในอนาคต

	 The	 Concept	 of	 educational	 technology	 and	 

communication	management,	definition,	historical	background	

and	significance	of	educational	technology	and	communication	

management,	principles	of	management,	types	of	management,	

management	model,	principles	of	planning	a	project,	principles	

of	organization	and	personnel,	director,	to	coordinate,	the	control,	

resource	allocation,	monitoring	and	evaluation	 in	educational	

technology	 and	 communication	management,	 trends	 in	 

educational	technology	and	communication	management	in	the	

future
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0537	333		 ประเด็นและแนวโน้มทำงเทคโนโลยีกำรศึกษำ	 2(1-2-3)*

 Issues and Trends in Educational Technology

	 การศึกษาประเดน็ส�าคญัและแนวโน้มของเทคโนโลยกีารศกึษา	

จากสภาพ	ปัญหาและความต้องการด้านเทคโนโลยีการศึกษาในสถานศกึษา

และหน่วยงานอื่นๆ	 แล้วการจัดท�าโครงการทางเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อ

สร้างนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนา	แก้ปัญหา	หรือปรับปรุงงานด้านบริหาร	

ด้านวชิาการ	ด้านการบรกิารในสถานศกึษาหรอืหน่วยงานอืน่ๆ	โดยใช้หลกั

การและทฤษฎีทางเทคโนโลยีการศึกษาในการวิเคราะห์	 ออกแบบ	 

การพัฒนา	การน�าไปใช้และการประเมินนวัตกรรมที่สร้างขึ้น

	 The	 study	 issues	 and	 trends	 in	 educational	 

technology	 from	 state,	 problems	 and	 needs	 of	 educational	 

technology	 in	 schools	 and	 other	 agencies.	 The	 create	 of	 

educational	technology	project	for	produce	innovation	projects	

to	 develop	 solutions	 or	 improve	 academic,	 administrative,	 

services	function	in	schools	or	other	agencies.	The	Project	create	

by	principles	and	theories	of	educational	technology	including	

analysis	design,	development,	implementation	and	evaluation	

of	innovation	that	is	created

	 	 2)	วิชำบังคับเอกคอมพิวเตอร์ศึกษำ		 ไม่น้อยกว่ำ	37	หน่วยกิต

0537	112	 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์		 3(2-2-5)*

 Computer Fundamental

	 ววิฒันาการของคอมพวิเตอร์จากอดีตถึงปัจจุบนั	บทบาทของ

คอมพิวเตอร์ต่อวงการศึกษา	 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์	 หลักการ 

เบือ้งต้นเก่ียวกับการใช้คอมพวิเตอร์	หลกัการด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์

พืน้ฐานของระบบคอมพวิเตอร์	ประเดน็ทางกฎหมายและจรยิธรรมในด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศการคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาในด้าน

คอมพิวเตอร์การศึกษา	แนวโน้มของคอมพิวเตอร์ในอนาคต	

	 The	 evolution	 of	 computers	 from	 the	 past	 to	 the	

present,	 Role	 of	 computer	 in	 education,	Components	 of	 the	

computer,	Basic	principles	underlying	computer	in	use,	Basic	

principles	of	computer	hardware	and	software	;	Operating	system	

and	application	software,	Legal	and	ethical	issues	in	information	

technology,	Intellectual	property	right	in	computer	education,	

Trend	in	computer	education	in	the	future

0537	115	 กำรออกแบบคอมพิวเตอร์กรำฟิก	 	3(2-2-5)*

	 เพื่อผลิตสื่อกำรศึกษำ

 Designing Computer Graphic for Instructional

 Media Production 

		 ความหมายและความส�าคญัของคอมพวิเตอร์กราฟิก	ประเภท

สื่อการศึกษาท่ีสามารถน�าคอมพิวเตอร์กราฟิกไปประยุกต์ในการผลิตได	้

บทบาทคอมพิวเตอร์กราฟิกกับสื่อการศึกษา	การออกแบบและการพัฒนา

คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อผลิตสื่อทางการศึกษา	รวมทั้งอินโฟกราฟิก	ทั้ง	2	

มิติ	และ	3	มิติ	การประเมินสื่อการศึกษาที่ผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก	

	 Definition	 and	 significance	 of	 computer	 graphics,	

media	types	that	can	lead	to	applications	in	computer	graphics	

production,	the	role	of	computer	graphics	in	educational	media,	

The	design	and	development	of	computer	graphics	to	produce	

educational	 media,	 infographic	 2D	 and	 3D	 evaluation	 of	 

educational	media	produced	using	computer	graphics

0537	320	 กำรเรียนกำรสอนแบบดิจิทัล	 3(2-2-5)*

 Digital Learning

	 ความหมาย	วิวัฒนาการและความส�าคญัของการเรยีนการสอน

บนเว็บและอีเลิร์นนิงโครงสร้างหน่วยการเรียน	 หลักการแนวคิดการ

ออกแบบและการพัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนบนเว็บและอีเลิร์นนิง	

การน�าโปรแกรมการเรียนการสอนบนเว็บและอีเลิร์นนิงไปใช้	 และการ

ประเมินโปรแกรมการเรียนการสอนบนเว็บและอีเลิร์นนิง	

	 Definition,	evolution	and	significance	of	Web-Based	

Instruction	 (WBI)	 and	 e-Learning, structural	 lesson	 unit,	 

principle	 and	concept;	 design,	 development,	 implementation	

and	evaluation	of	educational	programs	on	web	and	e-Learning

0537	334		 วิทยำกำรค�ำนวณและกำรออกแบบเทคโนโลยี		 3(2-2-5)*

 Computation and Design Technology

	 การประยุกต์ใช้ความรู้	 ทักษะ	 ทรัพยากร	 ทางเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร	ครอบคลุมตัวช้ีวัดของการศึกษาข้ันพื้นฐาน	

การบู รณาการข ้อมูล 	 และประมวลผล	 การบู รณาการความรู ้	 

ทางคณิตศาสตร์	วทิยาศาสตร์	และการออกแบบเชงิวศิวกรรม	การออกแบบ 

อัลกอริทึม	เพื่อแก้ปัญหาในบริบทจริงอย่างสร้างสรรค์

	 Applications	of	knowledge,	skills,	and	resources	in	

computer	and	communication	system	based	on	Basic	Education	

indicators;	 data	 integration	 and	 processing;	 integration	 of	 

Mathematics,	Science,	and	Engineering	design;	algorithm	for	

contextual	creative	problem	solving.
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0537	335		 กำรโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่	 3(2-2-5)*

	 ส�ำหรับกำรศึกษำ

 Mobile Application Programming for Education

	 เงื่อนไขของรำยวิชำ	 :	 1204	406	หลักกำรโปรแกรม

	 	 	 คอมพิวเตอร์ส�ำหรับศึกษำศำสตร์	

	 Prerequisite		 :	 1204	104	Principles	of	

   Computer Programming for

   Education

 คลาสและเอพีไอที่ส�าคัญในการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์

เคลือ่นทีก่ารออกแบบส่วนการตดิต่อกบัผู้ใช้	การใช้งานคอมโพเนน็ต์ต่างๆ	

เพื่อสร้างโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่	การจัดการเหตุการณ์	การจัดการ

ฐานข้อมลูบนอปุกรณ์เคลือ่นท่ี	การเขยีนเกมบนอปุกรณ์เคลือ่นที	่การเขยีน

โปรแกรมส่งข้อความ	และติดต่อเซิฟเวอร์	 การพัฒนาโครงการโปรแกรม

บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ส�าหรับการศึกษา

 Classes	and	API	for	mobile	application	programming,	

user	 interface	 design,	 custom	 items	 for	mobile	 application,	

programming	with	event	handling,	programming	with	mobility	

database,	mobile	 game	programming,	 SMS	 and	 server	 side	

programming,	 The	 development	 project	 of	Wireless	Mobile	 

Application	Programming	for	Education

0537	336		 วิทยำกำรหุ่นยนต์และปัญญำประดิษฐ์	 	3(2-2-5)*

	 เบื้องต้นเพื่อกำรศึกษำ

	 Introduction	to	Robotics	and	Artificial	Intelligence

	 ความรูเ้บือ้งต้นวิทยาการหุน่ยนต์และปัญญาประดษิฐ์	พืน้ฐาน

องค์ประกอบของหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์	อันได้แก่	โครงสร้าง	กลไก	

อุปกรณ์ตรวจจับ	 การควบคุมระดับล่าง	 อุปกรณ์ขับเคลื่อน	 การเขียน

โปรแกรมเบื้องต้นผ่านทางตัวอย่าง	 การทดลองปฏิบัติ	 การประยุกต์ใช ้

หุ่นยนต์ใน	 รูปแบบการแสดงความรู้	 การแก้ปัญหา	 เทคนิคการค้นหา	 

การวางแผน	การเรียนรู้	การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ส�าหรับการศึกษา

	 Introduction	 to	 State	 of	 the	Art	 of	 Robotics	 and	 

Artificial	 Intelligence,	 Basic	 Robot	 Component	 including	

Mechanism,	 Sensors,	 Low	Level	Control	 System,	Actuators,	

Basic	 Programming;	 Learning	 by	 Examples	 and	Hand-on	 

Experiments;	Robot	Applications	Knowledge	Representation,	

Problem	 Solving,	 Search	 Techniques,	 Planning,	 Learning,	 

Applications	of	Artificial	Intelligence	for	Education

0537	337		 ประเด็นและแนวโน้มด้ำนคอมพิวเตอร์	 2(1-2-3)*

	 เพื่อกำรศึกษำ

 Issues and Trends in Computer Education

 การศกึษาประเดน็ส�าคญัและแนวโน้มด้านคอมพิวเตอร์ศกึษา	

จากสภาพ	ปัญหาและความต้องการด้านเทคโนโลยกีารศกึษาในสถานศกึษา

และหน่วยงานอืน่ๆ	แล้วการจดัท�าโครงการทางด้านคอมพวิเตอร์ศกึษาเพือ่

สร้างนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนา	แก้ปัญหา	หรือปรับปรุงงานด้านบริหาร	

ด้านวิชาการ	 ด้านการบริการในสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆ	 โดยใช้ 

หลักการและทฤษฎีทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาในการวิเคราะห์	 ออกแบบ	

การพัฒนา	การน�าไปใช้และการประเมินนวัตกรรมที่สร้างขึ้น	

	 The	study	issues	and	trends	in	Computer	Education	

from	state,	problems	and	needs	of	 educational	 technology	 in	

schools	and	other	agencies.	The	create	of	computer	education	

project	for	produce	innovation	projects	to	develop	solutions	or	

improve	academic,	administrative,	services	function	in	schools	

or	other	agencies.	The	Project	create	by	principles	and	theories	

of	computer	education	including	analysis,	design,	development,	

implementation	and	evaluation	of	innovation	that	is	created	

1204	403	กำรแก้ปัญหำทำงวิทยำกำรคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)

	 ส�ำหรับศึกษำศำสตร์

 Problem Solving of Computer Science for 

 Education

	 การวิเคราะห์ปัญหา	 การแสดงข้ันตอนวิธีแบบรหัสเทียม	 

การแสดงขั้นตอนวิธีแบบผังงาน	 นิพจน์	 การค�านวณและเปรียบเทียบ 

ทางคอมพิวเตอร์	 โครงสร้างโปรแกรมเบื้องต้น	 ข้อมูลและตัวแปร	 

การเขียนโปรแกรมส�าหรับโครงสร้างการท�างานแบบตามล�าดับ	 การเขียน

โปรแกรมส�าหรับโครงสร้างการท�างานแบบทางเลือก	การเขียนโปรแกรม

โครงสร้างการท�างานแบบท�าซ�้า	กรณีศึกษาการแก้ปัญหาทางสถานศึกษา

		 Problem	analysis,	pseudo-code,	flow	chart,	expression,	

computing	and	comparing	in	computer	science,	basic	program	

structure,	 data	 and	 variable	 declaration,	 sequence	 control	 

programming,	selection	control	programming,	iteration	control	

programming,	case	studies	for	education
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1204	406		 หลักกำรโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)

	 ส�ำหรับศึกษำศำสตร์

  Principles of Computer Programming for Education 

		 เงื่อนไขของรำยวิชำ	 :	 1204	403	กำรแก้ปัญหำทำงวทิยำกำร 

	 	 	 คอมพิวเตอร์ส�ำหรับศึกษำศำสตร์

		 Prerequisite	 :		1204	403	Problem	Solving	of	

   Computer Science for Education 

		 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัการเขยีนโปรแกรม	แนวคดิการเขยีน

โปรแกรมเชิงกระบวนการค�าสั่ง	 การสร้าง	 โครงสร้างโปรแกรม	ความคิด 

เชิงตรรกะ	ชนิดข้อมูล	การก�าหนดตัวแปร	ประโยคเงื่อนไข	ค�าสั่งควบคุม	

การอ่านและเขียนข้อมูลกับไฟล์	 การสอนเพื่อแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์

โอลิมปิก

		 Introduction	to	computer	programming,	concepts	of	

procedural	programming,	program	structure,	 logical	 thinking,	

data	types,	variable	declarations,	conditional	statement,	control	

statement,	 reading	 from	 file	 and	writing	 to	 file,	 Computer	 

Olympic	problem	solving	for	teaching

1204	407		 ระบบสื่อสำรข้อมูลและเครือข่ำยคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)

	 ส�ำหรับศึกษำศำสตร์

 Data Communication Systems and Computer 

 Network for Education

		 พื้นฐานการสื่อสารข้อมูล	เครือข่ายคอมพิวเตอร์	ประเภทของ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์	 โครงสร้างการเชื่อมต่อเครือข่าย	 ลักษณะการให้

บริการของเครือข่าย	แบบจ�าลอง	OSI	Model	พื้นฐานโปรโตคอลในการ

สือ่สารข้อมลู	สือ่น�าสญัญาณ	เครอืข่ายท้องถิน่พืน้ฐาน	เครอืข่ายอเีธอร์เนต็	

หมายเลข	IP	Address	หมายเลข	MAC	Address	เครือข่ายไร้สาย	ระบบ

ความปลอดภัยในเครือข่ายไร้สาย	 โครงสร้างการเชื่อมโยงของระบบเครือ

ข่ายไร้สาย	 เครือข่ายบริเวณกว้าง	 วงจรสวิตช์	 แพ็กเกจสวิตช์	 เครือข่าย

อินเทอร์เน็ต	ระบบเครือข่ายเบื้องต้น	และการประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา	

	 Fundamental	 of	 data	 communication	 systems,	 

computer	 networks,	 type	 of	 computer	 networks,	 structure	 of	

network	connection,	network	services,	OSI	model,	basic	network	

protocols,	medium,	 local	 area	network,	Ethernet,	 IP	 address,	

wireless	networks,	security	issues	in	wireless	networks,	wireless	

connection	 systems,	 switching,	 packet	 switching,	 Internet,	

basic	network	systems,	and	applications	for	education

1204	408		 กำรออกแบบและกำรจัดกำรฐำนข้อมูล	 3(2-2-5)

	 ส�ำหรับศึกษำศำสตร์

 Database Design and Management for Education

	 เงื่อนไขของรำยวิชำ	 :	 1204	406	หลักกำรโปรแกรม

	 	 	 คอมพิวเตอร์ส�ำหรับศึกษำศำสตร์	

	 Prerequisite		 :	 1204	406	Principles	of	

   Computer Programming for

   Education 

		 ความรู ้เบื้องต้นการจัดการฐานข้อมูล	 แบบจ�าลองข้อมูล 

เชิงสัมพันธ์	การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์	ภาษา	SQL	ส�าหรับจัดการ

ฐานข้อมลู	การป้องกนัความปลอดภยัฐานข้อมลู	การเขียนโปรแกรมจัดการ

ฐานข้อมูลส�าหรับศึกษาศาสตร์

	 Introduction	 to	 database	management	 systems,	 

relational	 data	 model,	 relational	 database	 design,	 SQL	 

languages	 for	 database	management,	 database	 security,	 

database	management	programming	for	education

1204	409		 กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบ	 	3(3-0-6)

	 ส�ำหรับศึกษำศำสตร์

 System Analysis and Design for Education

	 เงื่อนไขของรำยวิชำ	 :	 1204	408	กำรออกแบบและ

	 	 	 กำรจัดกำรฐำนข้อมูล

	 	 	 ส�ำหรับศึกษำศำสตร์

	 Prerequisite		 :	 1204	408	Database	Design	and	

   Management for Education 

	 วฏัจกัรการพฒันาระบบงาน	เทคนคิการเกบ็ความต้องการของ

ระบบ	การวิเคราะห์ความต้องการ	การออกแบบระบบ	แผนภาพการไหล

ของข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูล	 การอธิบาย	 กระบวนการประมวลผล	 

การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้	กรณีศึกษาในสถานศึกษา

	 Software	Development	Life	Cycle	(SDLC),	requirement	

gathering	 techniques,	 requirement	analysis,	 software	design,	

data	 flow	diagram	and	dictionary,	 process	 description,	 user	 

interface	design,	educational	case	studies

	 	 	 2.2.2	วิชำกำรสอนเอก		 	 ไม่น้อยกว่ำ	6	หน่วยกิต

	 	 	 1)	วิชำกำรสอน

	 	 	 เอกเทคโนโลยีกำรศึกษำ		 	 ไม่น้อยกว่ำ	3	หน่วยกิต

0537	342		 กำรฝึกปฏิบัติกำรเทคโนโลยีกำรศึกษำ	 3(2-2-5)

 Practicum in Educational Technology

		 การฝึกปฏบิตักิารด้านเทคโนโลยกีารศกึษาในสถานศึกษาหรอื

หน่วยงาน	 โดยเน้นด้านการออกแบบ	การผลิต	การใช้	 การเก็บและบ�ารุง

รกัษา	และการประเมนิสือ่ให้เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์	เนือ้หาและผูใ้ช้	การ

เขียนแผนการเรยีนรู้เพือ่ถ่ายทอดเนือ้หาและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี
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การศึกษา	 การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์หรือห้องปฏิบัติการ	 และการให้ 

ค�าแนะน�าด้านเทคโนโลยีการศึกษาแก่ผู ้ใช้บริการ	 การจัดโครงการ	 

การจัดกิจกรรม	หรือการฝึกอบรมทางเทคโนโลยีการศึกษาในหน่วยงาน	

การสรปุการฝึกปฏบิตังิานโดยประมวลผลความรู้และประสบการณ์จากการ

ฝึกปฏิบัติงาน	จรรยาบรรณนักเทคโนโลยีการศึกษา

	 Practice	of	 educational	 technology	 in	 schools	 and	

other	 agencies,	 with	 emphasis	 on	 the	 design,	 produce,	 

implement,	storage,	maintenance	and	assessment	instructional	

media	to	suit	the	purpose,	content	and	users,	writing	a	plan	to	

transfer	knowledge	and	experience	in	educational	technology,	

service	 and	providing	audio-visual	 or	 laboratory,	 technology	

advice	to	user,	create	projects	and	activities	or	training	project	

in	 educational	 technology	 for	 agency,	 the	 summary	 of	 the	 

practice	 by	 processing	 the	 knowledge	 and	 experience	 from	

practice,	ethics	of	educational	technologist

	 	 	 2)	วิชำกำรสอน

	 	 	 เอกคอมพิวเตอร์ศึกษำ		 	 ไม่น้อยกว่ำ	3	หน่วยกิต

0537	343	 วิธีวิทยำกำรสอนคอมพิวเตอร์		 3(2-2-5)

 Methodology in Teaching Computer

		 หลกัสตูรการสอนคอมพวิเตอร์ในสถานศึกษา	กลยุทธ์	เทคนิค

และวิ ธีการสอนคอมพิวเตอร ์ 	 การบูรณาการความรู ้และทักษะ 

ด้านคอมพวิเตอร์มาใช้ในการวเิคราะห์เน้ือหา	วเิคราะห์ผู้เรียน	การออกแบบ

การจัดการเรียนการสอน	การเขียนแผนจัดการเรียนรู้	การผลิต	การเลือก

และการใช้สื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหา	 ผู้เรียนและบริบท

ของสถานศึกษา	การฝึกสอนในของปฏิบัติการและการประเมินผลการการ

เรยีนสอนคอมพิวเตอร์	รวมทัง้	คุณธรรมและจริยธรรมของครูคอมพวิเตอร์

	 Computer	courses	in	schools,	strategies,	techniques	

and	methods	of	teaching	computer,	Integrating	knowledge	and	

skills	in	computer	content	analysis,	student	analysis,	for	design	

teaching	 and	 learning	 processes,	 instruction	 plan	writing,	 

production,	 choosing	and	using	 teaching	materials	 to	 fit	 the	

content/student	 and	 context	 of	 school.	 Training	 in	 the	 

laboratory	 and	 the	 evaluation	 of	 teaching	 and	 learning	 

computer,	morality	and	ethics	of	the	computer	teacher

	 	 	 2.2.3	วิชำเอกเลือก	ไม่น้อยกว่ำ	4	หน่วยกิต

		 	 	 1)	วิชำเลือกเอก

	 	 	 เทคโนโลยีกำรศึกษำ		 	 ไม่น้อยกว่ำ	2	หน่วยกิต

0537	215		 อินเทอร์เน็ตส�ำหรับสรรพสิ่งเพื่อกำรศึกษำ		 3(3-0-6)*

 Internet of thing for Education

	 หลักการของอินเทอร์เน็ตส�าหรับสรรพสิ่ง	 การออกแบบและ

เลือกใช้อินเทอร์เน็ตส�าหรับสรรพสิ่งกับบริบทแวดล้อม	 เทคโนโลยี 

การส่ือสารแบบมีสายและไร้สาย	 เครือข่ายเซ็นเซอร์ส�าหรับการถ่ายโอน

ข้อมูลระหว่างระบบปฏิบัติการแบบต่างๆ	และเทคโนโลยีส�าหรับประมวล

ผลข้อมูล	 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เบื้องต้นส�าหรับอินเตอร์เน็ต 

ของสรรพสิ่งกรณีศึกษาแอพพลิเคชันเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

	 Principles	of	The	Internet	of	thing,	Design	and	select	

the	 Internet	 of	 thing	 with	 context,	 wired	 and	 wireless	 

communication	 technologies,	 Sensor	 network	 for	 transfer	 

information	between	various	operating	systems	and	technology	

for	data	processing,	Development	of	basic	applications	for	the	

Internet	of	things,	A	case	study	of	the	application	related	to	the	

Internet	of	things

0537	216		 กำรออกแบบและพัฒนำ	 3(2-2-5)*

	 โสตทัศนวัสดุกำรศึกษำ

  Design and Development Educational Material 

	 แนวคิดเกี่ยวกับโสตทัศนวัสดุการศึกษา	 ความหมาย	 

ความเป็นมาและความส�าคัญของโสตทัศนวัสดุการศึกษา	 ประเภท 

โสตทัศนวัสดุ	การวิเคราะห์ผู้เรียน	การวิเคราะห์เนื้อหา	หลักการออกแบบ	

การผลติโสตทศันวสัดกุารศกึษา	ทัง้แบบไม่ใช้และใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์	

การน�าชิ้นงานส่งโรงพิมพ์	การออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์	การประยุกต์

ใช้โสตทัศนวัสดุในการเรียนการสอน	การประเมินโสตทัศนวัสดุการศึกษา	

การฝึกปฏิบัติออกแบบและผลิตโสตทัศนวัสดุการศึกษา	 แนวโน้มของ 

การผลิตและการใช้โสตทัศนวัสดุการศึกษาในอนาคต

	 Concepts	 of	 Educational	 Material,	 definition,	 

historical	background	and	significance	of	Educational	Material,	

types	 of	 Educational	Material,	 Learner	 Analysis,	 content	 

analysis,	 elements	 of	 design,	 principles	 of	 composition,	 

Production	 and	non-print	materials	 and	computer	 programs,	

process	of	deliver	to	a	commercial	printer,	design	and	produce	

of	packaging	for	storage	Educational	Material.	The	application	

of	 Educational	Material,	 Educational	Material	 assessment,	

Practice	of	design	and	produce	Educational	Material,	trends	in	

production	and	implement	of	Educational	Material	in	the	future

0537	322	กำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อกำรศึกษำ	 3(2-2-5)*

 Print Media Production for Education

		 แนวคดิเกีย่วกบัสิง่พมิพ์เพือ่การศกึษา	ความหมาย	ความเป็น

มาและความส�าคัญของสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา	 ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์	 

การวิเคราะห์ผู้เรียน	 การวิเคราะห์เนื้อหา	 หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์	 

การผลิตส่ือสิ่งพิมพ์ท้ังแบบไม่ใช้และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 การน�า 

ชิ้นงานส่งโรงพิมพ์	 การออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ส�าหรับจัดเก็บ 

สื่อสิ่งพิมพ์	 การพิมพ์	 2	 มิติและ	 3	 มิติ	 การประยุกต์ใช้สื่อสิ่งพิมพ์ใน 

การเรียนการสอน	การประเมินสือ่สิง่พมิพ์	การฝึกปฏิบัติออกแบบและผลิต

สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา	 แนวโน้มของการผลิตและการใช้สื่อสิ่งพิมพ ์

ในอนาคต
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	 Concepts	 of	 print	media	 for	Education,	definition,	

historical	background	and	significance	of	 the	print	media	 for	

Education,	types	of	print	media	for	Education	Media,	Learner	

Analysis,	 content	 analysis,	 elements	 of	 design,	 principles	 of	

composition,	Production	and	non-print	materials	and	computer	

programs,	process	of	deliver	to	a	commercial	printer,	design	and	

produce	 of	 packaging	 for	 storage	 print	media.	 2D	 and	 3D	 

Printing,	 The	 application	 of	 print	media	 for	 education,	 print	

media	assessment,	Practice	of	design	and	produce	print	media	

for	 education,	 trends	 in	 production	 and	 implement	 of	 print	

media	in	the	future

0537	323		 เทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับเด็ก	 3(2-2-5)*

	 บกพร่องทำงกำรเรียนรู้	

  Educational Assistive Technology for 

 the Learning Disabilities

	 แนวคิด	ความส�าคัญ	ความหมาย	ความเป็นมา	และแนวโน้ม
ของเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวกในอนาคต	หลักการออกแบบสภาพ
แวดล้อมการเรียนที่เป็นสากล	ส�าหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้	ริเริ่ม	ใช้	
พัฒนา	และประเมิน	กระบวนการและเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวก	
ที่เหมาะสมส�าหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้	 ด้วยการเคารพในลิขสิทธ์ิ
การใช้งาน	การเข้าถึงทรัพยากรแบบเปิด	อย่างเหมาะสม
	 Concepts	of	Assistive	Technology	(AT),	that	explores	
the	 definition,	 historical	 background	 and	 trend,	 learning	 
environment	in	Universal	Design	(UD)	for	children	with	Learning	
Disabilities	(LD),	creating,	using,	evaluating,	managing	AT	and	
processes	 that	 benefits	 for	 children	with	LD	and	 respect	 for	
copyright,	fair	use,	and	appropriate	open	access	to	resources.

0537	325		 กำรจัดกำรกำรศึกษำนอกสถำนที่	 3(2-2-5)*

	 และแหล่งเรียนรู้

  Educational Fieldtrip Management and 

 Learning Resources

		 หลักการ	 กระบวนการ	 แนวคิด	 และวิธีการจัดการศึกษา 
นอกสถานที่	 การศึกษานอกสถานที่เสมือน	 เทคนิคการจัดการและ 
การประเมินผลการจัดการศึกษานอกสถานที่	 การจัดการแหล่งการเรียนรู้
และแหล่งการเรียนรู้เสมือน	 ได้แก่	 พิพิธภัณฑ์	 แหล่งการเรียนรู้ชุมชน	 
การออกแบบ	 วางแผนและการด�า เนินงาน	 รวมทั้ งการประเมิน 
แหล่งการเรียนรู้ส�าหรับผู้เรียนแบบต่างๆ	
	 Principles,	procedures	and	concepts	and	methods	of	
fieldtrip	management	virtual	field	trip	technique	and	evaluation	
for	 fieldtrip	 and	virtual	 fieldtrip,	 learning	 resource	 and	virtual	
learning	resource	management;	Museum,	Community	Learning	
Resources	designing	planning,	conducting,	and	evaluation	of	
learning	resource	for	all	type	of	learners.

0537	327		 กำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 	3(2-2-5)*

 Training for Educational Human Resource 

 Development

	 แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม	ความหมาย	ความเป็นมาและ

ความส�าคัญของการฝึกอบรม	 รูปแบบการฝึกอบรม	การวิเคราะห์ความ

ต้องการจ�าเป็นในการฝึกอบรม	 การวิเคราะห์ผู ้เข้ารับการฝึกอบรม	 

การวิเคราะห์เนื้อหาการฝึกอบรม	 หลักการเขียนโครงการฝึกอบรม	 

การบริหารโครงการจัดฝึกอบรม	 เทคโนโลยีท่ีใช ้ในการฝึกอบรม	 

การออกแบบและพัฒนาโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม	การประเมิน

ในการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	 จรรยาบรรณของ 

นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 การฝึกปฏิบัติออกแบบและจัดโครงการ 

ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	 แนวโน้มของการฝึกอบรม 

เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในอนาคต

	 The	 concept	 of	 training,	 definition	 historical	 

background	and	significance	of	training,	training	Model,	training	

need	assessment,	 learner	 and	content	 analysis,	 Principles	 of	

training,	training	project	management,	the	technology	used	in	

training,	design	and	development	training	projects	or	training	

courses,	evaluation	of	training,	Ethics	of	human	resource	officer,	

Practice	 of	 design	 and	 developing	 training	 programs	 for	 

educational	personnel,	the	trend	of	training	in	the	future

0537	341		 กำรออกแบบสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ดิจิทัล		 3(2-2-5)*

  Digital Learning Environment Design 

	 หลักการ	 แนวคิด	 และทฤษฎีการออกแบบการจัดการเรียน 

การสอนแบบผสมผสานและห้องเรยีนเสมอืนจรงิ	การใช้ซอฟต์แวร์ส�าหรบั

การจัดระบบของห้องเรยีนในบริบทออนไลน์	บทบาทและสมรรถนะผู้สอน

ออนไลน์	 การออกแบบกลยุทธ์การเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู	้

การเลือกใช้สื่อ	ทรัพยากรการเรียนรู้	เครื่องมืออินเทอร์เน็ต	การพัฒนาสื่อ

ดิจิทัลส�าหรับกิจกรรมการเรียนรู ้และการประเมินผลการเรียนรู ้ใน 

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสมือนจริง

	 Principles,	 concepts,	 and	 theories	 of	 designing	

blended	instruction	and	Virtual	classrooms;	utilization	of	software	

to	 manage	 the	 classroom	 in	 online	 context;	 roles	 and	 

competencies	 of	 online	 instructors;	 designing	 instructional	

strategies	 and	 learning	 activities;	 selecting	media,	 learning	 

resources,	internet	tools;	developing	digital	media	for	learning	

activities	 and	 learning	 assessment	 in	 virtual	 learning	 

environment.
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	 	 	 2.2.3.2)	วิชำเลือก

	 	 	 เอกคอมพิวเตอร์ศึกษำ		 	 ไม่น้อยกว่ำ	2	หน่วยกิต

0537	217	 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นเพื่อกำรศึกษำ		 3(2-2-5)*

 Foundation of Electronic for Education

	 ทฤษฎีหลักการทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 ความรู้เบื้องต้น

เกีย่วกบัวสัด	ุอปุกรณ์	เครือ่งมอืพืน้ฐานด้านไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์	กลไก

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 ทฤษฎีแนวโน้มการศึกษาด้านไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์	 ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 กระบวนการออกแบบเชิง

วิศวกรรมเพือ่น�าไปใช้ในการปฏบิตังิานด้านเทคโนโลยกีารศกึษา	การศกึษา

ร่วมสมัย	 เน้นปฏิบัติการ	 การท�าโครงงาน	 การน�าความรู้ด้านไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานและนวัตกรรมทางการ

ศึกษา

	 Principles	 of	 electrical	 and	 electronics.	 Basic	 

knowledge	and	skills	of	electrical	equipment,	electronics	and	

mechanics	materials.	Trends	of	electrical	and	electronics.	System	

of	Technology.	Process	of	engineering	design	 for	educational	

technology	 user.	 Contemporary	 Studies	 of	 educational	 

technology	focus	on	practice	and	create	electronics	project,	Use	

knowledge	of	electronic-electronic	 to	apply	 to	create	projects	

and	innovations	in	education.

0537	218	 คณิตศำสตร์พื้นฐำนส�ำหรับคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)*

	 ทำงกำรศึกษำ

 Fundamental Mathematics for Computer Education

	 เซต	 ฟังก์ชัน	 ความสัมพันธ์และความสัมพันธ์เวียนเกิด	 

ตรรรกะ	กราฟและต้นไม้	 ความน่าจะเป็นดีสครีต	กราฟระบุทิศทางและ

เครือ่งสถานะจ�ากดัส�าหรับทฤษฎีการค�านวณ	การวเิคราะห์เชงิการจัด	ระบบ

เชงิพชีคณติและภาษารปูนยัส�าหรบัปัญญาประดษิฐ์	แคลคลูสัเชงิประพจน์

ส�าหรับปัญญาประดิษฐ์	เน้นกรณ๊ศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา

	 Set,	function,	relation	and	recurrence	function,	logic,	

graph	and	tree,	discrete	probability,	directed	graph	and	finite	

state	machines for	 theory	 of	 computation,	 combinatorial	 

analysis,	 algebraic	 systems	and	 formal	 language	 for	Artificial	

Intelligent	 (AI),	proposition	calculus	 for	AI,	Focusing	on	case	

study	in	computer	education

0537	338	 กำรออกแบบส่วนต่อประสำนกับผู้ใช้		 3(2-2-5)*

 User Interface Design 

	 หลักการและทฤษฎีด้านการออกแบบการโต้ตอบระหว่าง

โปรแกรมกับผู้ใช้ส่ือการเรียนการสอน	การใช้กราฟิกและเครื่องมือขั้นสูง

ส�าหรับการโต้ตอบระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์	 วิธีการออกแบบ

ปฏิสัมพันธ์	 การทดลองปฏิบัติและการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการ

ออกแบบการโต้ตอบ	แนวโน้มและงานวิจยัทีเ่กีย่วข้องกับการออกแบบส่วน

ต่อประสาน

		 Principles	 and	 Theories	 of	 Interactive	 designed	 

between	programs	and	instructional	Media	User,	Using	graphics	

and	advanced	tools	for	designed	the	interaction	between	human	

and	computers.	Interaction	Design	method,	Testing	and	using	

computer	 software	 to	 design	 interactive,	 Trends	 and	 

research-related	to	Interface	Design

0537	339	 กำรบูรณำกำรโปรแกรมประยุกต์เพื่อกำรสอน		 3(2-2-5)*

 Application Program Integration for Instruction 

	 ความหมายและประเภทของโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการสอน	

แนวคดิการบูรณาการโปรแกรม	ประยกุต์เพือ่การสอน	เน้นการใช้โปรแกรม

ประยุกต์เป็นเครื่องมือในการเรียนของผู้เรียน

	 Definition	 and	 type	 of	 application	 program	 for	 

instruction;	 concept	 of	 application	 program	 Integration	 for	 

Instruction;	focus	on	application	program	as	learning	tools.

0537	340	 กำรพัฒนำเกมคอมพิวเตอร์เพื่อกำรศึกษำ	 3(2-2-5)*

 Development of Computer Games for Education

	 ประวตัแิละววิฒันาการของเกมคอมพวิเตอร์	ประเภทของเกม	

ระดับของเกม	บทบาทของเกมคอมพิวเตอร์ในการศึกษา หลักการและ

แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา	

การประยกุต์ทฤษฎ	ีหลกัการและแนวคดิการพฒันาซอฟท์แวร์	การพฒันา

เกมกับทฤษฎีการเรียนรู้และทฤษฎีการสอนมาใช้ในการออกแบบและ

พัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

	 Historical	 background	 and	 evolution	 of	 computer	

game,	types	of	games,	game	ratings,	role	of	game	in	education,	

principle	and	concept	with	design	and	development	game	for	

education,	Application	of	the	theory,	principles	and	concepts	of	

software	development,	 game	development	with	 learning	 and	

teaching	theory	was	used	to	design	and	develop	computer	games	

for	education
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1204	320		 กำรบริหำรเครือข่ำยคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)

  Computer Network Administration

	 เงื่อนไขของรำยวิชำ	 :	 1204	407	ระบบสื่อสำรข้อมูลและ

	 	 	 เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ส�ำหรับ

	 	 	 ศึกษำศำสตร์	

	 Prerequisite		 :	 1204	407	Data	Communication	

   Systems and Computer 

   Network for Education

	 การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 การบริหารจัดการศูนย์

ข้อมูล	 การบริหารเคร่ืองแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย	การแก้ไข	 เพิ่มเติม	

อุปกรณ์และผู้ใช้ใหม่ในระบบ	การสร้างสคริปโพร์ไฟล์	 การส�ารองข้อมูล

และการคืนข้อมูล	 การแก้ไขปัญหาในเครือข่าย	 และปฏิบัติการด้านการ

บริหารจัดการเครือข่ายที่หลากหลาย	 (เช่น	 การติดต้ังเครื่องแม่ข่ายเว็บ	

ระบบพร็อกซี่	ดีเอชซีพี	เครื่องแม่ข่ายบริการไฟล์	และเครื่องแม่ข่ายบริการ

ดีเอ็นเอส	 เป็นต้น)	 การตั้งค ่าและปรับปรุงแต่งอุปกรณ์เครือข่าย	 

(เช่น	เร้าท์เตอร์	สวิทช์	เป็นต้น)	ปฏิบัติการดูแลเครือข่ายโดยใช้ซอฟท์แวร ์

และฮาร์ดแวร์แบบระบบเปิดเผยโค้ดต้นแบบและอุปกรณ์ทางพาณิชย์	

1204	412		 กำรพัฒนำและกำรจัดกำรเว็บ	 3(2-2-5)

	 ส�ำหรับศึกษำศำสตร์	Web	Development	and	

 Management for Education

		 เงื่อนไขของรำยวิชำ	 :	 1204	408	กำรออกแบบและ

	 	 	 กำรจัดกำรฐำนข้อมูลส�ำหรับ

	 	 	 ศึกษำศำสตร์

		 Prerequisite	 :	 1204	408	Database	Design	and	

   Management for Education

	 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต	 เวิลด์ไวด์เว็บและ 

โพรโทคอลทีซีพีไอพี	 การตั้งค่าและการจัดการระบบเว็บแม่ข่าย	ตัวแปร

ภาษาเว็บและแอพพลิเคชันที่เก่ียวข้องในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน	 

ภาษามาร์คอัพและสคริปท์	 การสร้างเว็บเพจในรูปแบบคงตัวและพลวัต 

ทัง้ในส่วนของฝ่ังลกูข่ายและแม่ข่าย	การเชือ่มโยงเว็บไซต์เข้ากบัฐานข้อมลู

ส�าหรับระบบธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์	การออกรายงานส�าหรับสถานศึกษา

		 Introduction	to	the	internet,	World-Wide-Web	(WWW)	

and	TCP/IP	protocols,	configuration	and	management	of	web	

server,	language	interpreter	and	relevant	applications	for	web	

development,	 markup	 and	 script	 languages,	 static	 and	 

dynamic	webpage	 for	 client	 and	 server	 sided,	 database	 

connected	website	for	e-business	systems,	report	for	education

	 3.	หมวดวิชำเลือกเสรี	 ไม่น้อยกว่ำ	6	หน่วยกิต

0510	201		 กำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	 3(3-0-6)

 Education for Sustainable Development

โครงสร้างการจัดการศึกษา	 บทบาทของการศึกษาเพื่อ 

การพัฒนาที่ยั่งยืน	 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจและ 

สิง่แวดล้อม	และบทบาทของสถานศกึษาในการจดัการกบัการเปลีย่นแปลง

ดังกล่าว	 การมีส่วนร่วมขององค์กรภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ในการจัดการศึกษา	 

การใช้ภมูปัิญญาท้องถิน่เพือ่พฒันาการศกึษาไปสูส่งัคมแห่งการเรียนรูแ้ละ

การพัฒนาที่ยั่งยืน

Structure	 of	 educational	management;	 roles	 of	 

education	 for	 sustainable	 development;	 social,	 cultural,	 

economic	and	environmental	changes	and	roles	of	educational	

institutions	 in	 responding	 to	 the	 changes;	 cooperation	 of	 

organization	and	various	sectors	on	educational	management;	

applying	local	wisdom	for	educational	development	leading	to	

the	learning	society	and	sustainable	development

0510	302	 กำรบริหำรและกำรจัดกำรในสถำนศึกษำ	 3(3-0-6)

 School administration and Management

แนวคิด	 ทฤษฎี	 และหลักการบริหารจัดการทางการศึกษา	 

ภาวะผู ้น�า	 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ	 การบริหารจัดการในชั้นเรียน	 

การประกันคุณภาพการศึกษา	โครงงานและโครงการทางการศึกษา	ระบบ

สารสนเทศ	การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน

Concepts,	 theories,	 and	principles	 of	 educational	

management;	 leadership;	 human	 relation	 in	 organization;	 

classroom	management;	educational	quality	assurance;	projects	

and	 educational	 projects;	 information	 system;	 education	 for	

community	development

0520	201	 กำรแนะแนวและกำรให้กำรปรึกษำในโรงเรียน	3(3-0-6)

 School Guidance and Counseling

ความหมาย	ปรชัญา	และหลกัการของการบรหิารการแนะแนว

การจัดการการแนะแนว	ทฤษฎีและเทคนิคการแนะแนว	การบริการการ

แนะแนวในโรงเรยีน	เทคนคิพืน้ฐานในการให้การปรกึษาและการฝึกปฏบิตัิ

การให้การปรึกษาส�าหรับการแก้ปัญหาวิกฤติ	บทบาทของบุคลากรของ

โรงเรียนในการแนะแนวและการให้การปรึกษาแก่ผู้ปกครองและชุมชน

Definitions,	philosophy	and	principles	 of	 guidance	

administration;	guidance	management;	guidance	theories	and	

techniques;	 guidance	 services	 in	 schools;	 simple	 techniques	

and	practice	of	counseling	for	crisis	problem	solution;	roles	of	

school	staff	in	guidance	and	parents	and	community	counseling	

services
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0520	202	 ปัญหำพฤติกรรมเด็กวัยเรียนและแนวทำงแก้ไข	 3(3-0-6)

 Problems on Behavior Disorder of School Child 

 and Prevention

สาเหตุและลักษณะของเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม	รวมทั้ง

เด็กที่มีความแปรปรวนทางความคิดและอารมณ์	 การสังเกตการทดสอบ

ลักษณะต่าง	ๆ	ทางจิตวิทยา	การปรับพฤติกรรม	การป้องกัน	การส่งเสริม

และการแก้ไขพฤตกิรรมเดก็วยัเรยีนไม่ให้เบีย่งเบนไปจากบรรทดัฐานของ

สังคม

Causes	 and	 nature	 of	 behavior	 disorder	 child	 

including	cognitive	and	emotional	disruption	;	observation,	types	

of	 psychological	 testing;	 behavior	modification;	 prevention;	

helping	school-age	children	adjust	to	social	norm

0540	302	 กำรวัดภำคปฏิบัติ	 3(3-0-6)

 Performance Measurement 

แนวคดิ	ทฤษฎกีารวดัภาคปฏบิตั	ิวธิกีารวิเคราะห์จุดมุง่หมาย

และลักษณะงานการพัฒนาเคร่ืองมือวัดทักษะการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ	 

การหาคุณภาพของเครื่องมือและแปลความหมายของการวัดเพ่ือพัฒนา 

การเรียนการสอน

Concept,	theories	of	performance	measurement;	task	

and	objective	analysis;	developing	performance-based	authentic	

assessment	instruments;	instrument	quality	analysis	and	data	

interpretation	for	teaching	and	learning	improvement

0550	301	 อนำมัยโรงเรียน	 3(3-0-6)

 School Hygiene

ความส�าคัญของสุขภาพ	การสาธารณสุข	การส่งเสริมสุขภาพ	

การบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะในโรงเรียน	 การสอน

สุขศึกษาและเพศศึกษา	 เน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านสุขภาพ	

ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ

นักเรียน

Importance	of	health;	public	health;	health	promotion;	

health	service	and	hygienic	environment	in	schools;	teaching	

of	 health	 education	 and	 sex	 education	 emphasize	 on	health	

behavior	 changing;	 relationship	 between	 school	 and	 

community;	promotion	of	students’	quality	of	life	

0550	302	 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน	 3(2-2-5)

 Learner Developing Activities

หลกัการและวธิกีารจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนโดยเช่ือมโยงกบั

ปรัชญาน�าไปสู ่การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบพัฒนาการ 

ของมนุษย์	 เพื่อน�าไปปรับปรุง	 ปรับตัว	 ควบคุม	พัฒนา	 และแก้ปัญหา 

ของตนเอง	อนัเป็นผลน�าไปสูม่นษุย์ภาวะท่ีสมบูรณ์	และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้

อย่างมีความสุข	 และจะต้องเข้าฝึกอบรมวิชาผู้ก�ากับหรือผู้น�า	 ขั้นความรู้

เบื้องต้น	1	กิจกรรมจาก4	กิจกรรม	ให้เลือกฝึกอบรมตามความเหมาะสม

และความพร้อมของทุกฝ่ายดังนี้คือ	 ลูกเสือ	 เนตรนารี	 ยุวกาชาด	 และ 

ผู้บ�าเพ็ญประโยชน์

Principles	 and	methods	 of	 creating	 activities	 for	

learners	development	based	on	philosophy	focusing	on	analysis	

and	 synthesis	 the	 human	 development	 process	 in	 order	 to	 

improve,	adapt,	control,	develop,	and	solve	problems	which	bring	

to	 be	perfect	 humanity	 and	 live	 a	 happy	 life	 in	 the	 society;	 

training	in	a	course	of	the	basic	or	preliminary	level	of	leaders	

in	either	of	4	activities	namely:	boy	scout,	girl	guide,	junior	red	

cross	and	volunteer	activity

0550	303		 กิจกรรมทำงกำยส�ำหรับเด็กและเยำวชน		 3(2-2-5)

  Physical Activities for Children and Youth 

ความหมาย	 ความส�าคัญ	 หลักการ	 ประเภทของกิจกรรม 

ทางกาย	ประโยชน์	 การเลือกและวิธีการจัดกิจกรรมทางกายท่ีเหมาะสม 

กบัวยัในรปูแบบต่างๆ	ทัง้ในชวีติประจ�าวนั	และชวิีตยามว่างส�าหรบัเด็กและ

เยาวชน	 และการฝึกปฏิบัติ	 การออกแบบกิจกรรมทางกาย	 การทดสอบ

สมรรถภาพทางกายที่สอดคล้องเหมาะสมกับกิจกรรมและกลุ่มวัย

Concepts,	 significance,	 principle,	 type	 of	 physical	

activities,	benefit,	selecting	and	organizing	physical	activities	

that	suit	the	age	in	various	ways	in	both	daily	life	and	leisure	

life	 for	 children	and	youth,	 and	practice,	design	 the	physical	

activities,	 physical	 fitness	 test	 suitable	 for	 activities	 and	age	

Group
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0560	102	 ภำษำและวัฒนธรรมส�ำหรับครู	 3(3-0-6)

 Language and Culture for Teachers

ความส�าคัญของภาษาและวัฒนธรรม	ความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาษาและวัฒนธรรม	 การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู ่ร่วมกัน 

อย่างสันติ	 การพัฒนาทักษะการฟัง	การดูการพูด	การอ่าน	และการเขียน

ภาษาไทยส�าหรับครูเพื่อสื่อความหมาย	การฟังและอ่านเนื้อหาวิชาเฉพาะ

สาขา	การอธบิายและการอภิปราย	การพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษเพือ่พฒันา

วิชาชีพครูเน้นการใช้ทักษะการฟังและการพูดเพื่อการสื่อสาร	 การอ่าน

บทความและต�าราที่เกี่ยวข้องกับสาขา	การเขียนบันทึกและจดหมาย

Significance	 of	 language	and	 culture;	 relationship	

between	language	and	culture;	using	language	and	culture	for	

peaceful	 coexistence;	developing	of	Thai	 listening,	 viewing,	

speaking,	 reading	and	writing	skills;	 listening	and	 reading	of	

specific	content	areas;	explanation	and	discussion;	developing	

of	 English	 skills	 to	 enhance	 professional	 development	 

emphasizing	 on	 listening	 and	 speaking	 for	 communication,	

reading	articles	and	textbooks,	note	taking	and	writing	letters	

0560	103	 กำรศึกษำแบบเรียนรวม	 3(2-2-5)

 Inclusive Education

ปรัชญาแนวคิด	ความจ�าเป็นและค�าจ�ากัดความของการจัด 

การศึกษาพิเศษและการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษประเภทของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	 

การคดักรองนกัเรยีนเบือ้งต้น	บทบาทครใูนการจดัการศกึษาแบบเรียนรวม

การจัดการเรียนการสอนส�าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

Philosophy,	 approaches,	 needs	 and	 definitions	 of	

special	education	and	inclusive	education;	special	needs	child	

law;	types	of	children	with	special	needs;	screening	for	at-risk	

children;	roles	of	teachers	in	inclusive	education;	instructional	

design	for	children	with	special	needs

0560	104		 ควำมรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีควำมบกพร่อง	 3(3-0-6)

	 ทำงกำรเรียนรู้

 Introduction to Learning Disabilities

โครงสร้างและหน้าท่ีของสมอง	 สาเหตุของความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ในเดก็	ความบกพร่องท่ีมผีลต่อการด�ารงชีวิตและการศกึษา	

การคัดกรองนักเรียน	 การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและคณิตศาสตร์	

กลวธีิการสอนและการจดักจิกรรมเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรยีนรู	้บทบาท

ของครอบครัวและโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอน

Structure	and	function	of	brain;	causes	of	 learning	

disabilities	 in	children;	 impairments	effected	to	daily	 life	and	

education;	screening	for	at-risk	children;	promotion	of	language	

and	 arithmetic;	 teaching	 techniques	 and	 activities	 

implementation	for	learning	process	promotion;	roles	of	family	

and	school	in	teaching	and	learning	management
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ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย		 	 	 :	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาจิตวิทยา

	 ภาษาอังกฤษ		 	 	 :		 Bachelor	of	Science	Program	in	Psychology	

ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ
	 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)		 	 :		 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(จิตวิทยา)

	 	 (ชื่อย่อ)		 	 :		 วท.บ.	(จิตวิทยา)

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)		 	 :		 Bachelor	of	Science	(Psychology)

	 	 (ชื่อย่อ)		 	 :		 B.Sc.	(Psychology)

หลักสูตร
		 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	136	หน่วยกิต	
 

โครงสร้ำงหลักสูตร

หมวดวิชำและกลุ่มวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต	

1.		หมวดวิชำศึกษำทั่วไป ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต

2.		หมวดวิชำเฉพำะ	

		 2.1		 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางจิตวิทยา	

		 2.2		 กลุ่มวิชาเอก

		 	 1)	วิชาเอกบังคับ

		 	 2)	วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่ำ

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

100

56

44

40

4

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

3.	หมวดวิชำเลือกเสรี ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่ำ 136 หน่วยกิต

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำจิตวิทยำ

(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)
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รำยวิชำในหลักสูตร
	 1.		หมวดวิชำศึกษำทั่วไป		 ไม่น้อยกว่ำ	30	หน่วยกิต

	 2.		หมวดวิชำเฉพำะ		 ไม่น้อยกว่ำ	100	หน่วยกิต	

	 		 2.1	กลุ่มวิชำพื้นฐำนทำงจิตวิทยำ		 ไม่น้อยกว่ำ	56	หน่วยกิต	

	 0512	101	 จิตวิทยาเบื้องต้น	 2(2-0-4)

	 	 Introduction	to	Psychology

	 0512	102	 สถิติเชิงพรรณนาเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล	 2(2-0-4)

	 	 Descriptive	Statistics	for	Data	Analysis	

	 0512	103	 จิตวิทยาพัฒนาการ	 3(3-0-6)	

	 	 Developmental	Psychology

	 0512	104	 สรีรจิตวิทยา	 3(3-0-6)

	 	 Physiological	Psychology

	 0512	105	 ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว	 3(3-0-6)

	 	 Theories	of	Personality	and	Adjustment

	 0512	106	 จิตวิทยาการรู้คิด		 3(3-0-6)	

	 	 Cognitive	Psychology

	 0512	201	 จิตวิทยาคลินิกเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Clinical	Psychology

	 0512	202	 หลักการแนะแนว	 3(3-0-6)

	 	 Principle	of	Guidance

	 0512	203	 จิตวิทยาสังคม	 2(2-0-4)

	 	 Social	Psychology

	 0512	204	 การรู้สึกและการรับรู้		 2(2-0-4)

	 	 Sensation	and	Perception

	 0512	205	 จิตวิทยาการเรียนรู้และการจูงใจ	 3(3-0-6)

	 	 Psychology	of	Learning	and	Motivation

	 0512	206	 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิชาชีพจิตวิทยา	 2(2-0-4)	

	 	 English	for	Psychology	Profession	

	 0512	207	 จิตวิทยาอปกติ	 3(3-0-6)	

	 	 Abnormal	Psychology

	 0512	208	 การทดสอบและการวัดทางจิตวิทยา	 2(2-0-4)

	 	 Psychological	Testing	and	Measurement

	 0512	209	 พลวัตกลุ่ม		 2(1-2-3)

	 	 Group	Dynamics	

	 0512	210	 ทฤษฎีและเทคนิคการให้การปรึกษา	 3(2-2-5)

	 	 Theories	and	Techniques	of	Counseling	

	 0512	301	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา		 3(3-0-6)

	 	 Research	Methodology	in	Psychology

	 0512	302	 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย	 2(2-0-4)

	 	 Statistics	for	Research	Data	Analysis	

	 0512	303	 กรณีศึกษา	 3(2-2-5)

	 	 Case	Study	

	 0512	304	 จิตวิทยาการทดลอง	 3(2-2-5)

	 	 Experimental	Psychology

	 0512	401	 โครงการวิจัยทางจิตวิทยา	 2(1-2-3)

	 	 Research	Project	in	Psychology

	 0512	402	 จิตวิทยาการฝึกอบรม	 2(1-2-3)

	 	 Psychology	for	Training

	 	 2.2		กลุ่มวิชำเอก	 ไม่น้อยกว่ำ		 44	หน่วยกิต

  1)	วิชำเอกบังคับ	

	 		-	 วิชำเอกจิตวิทยำคลินิก	 ก�ำหนดให้เรียน	 40	 หน่วยกิต	 

ในรำยวิชำต่อไปนี้

	 0512	221	 จรรยาบรรณและกฎหมายส�าหรับวิชาชีพ	 2(2-0-4)

	 	 จิตวิทยาคลินิก

	 	 Code	of	Ethics	and	Law	for	Clinical	

	 	 Psychology	Profession

	 0512	222	 ประสาทจิตวิทยา	 3(3-0-6)

	 	 Neuropsychology

	 0512	321	 จิตบ�าบัดรายบุคคล	 3(2-2-5)

	 	 Individual	Psychotherapy

	 0512	322	 การตรวจวินิจฉัยและการประเมินเชาวน์ปัญญา	 3(2-2-5)

	 	 และความสามารถเฉพาะทางอื่นๆ	

	 	 Diagnosis	and	Assessment	of	Intelligence	

	 	 and	Other	Specific	Ability	

	 0512	323	 การตรวจวินิจฉัยและการประเมินประสาท	 3(2-2-5)

	 	 จิตวิทยา	

	 	 Diagnosis	and	Assessment	

	 	 of	Neuropsychology

	 0512	324	 นิติจิตเวชศาสตร์	 2(2-0-4)

	 	 Forensic	Psychiatry

	 0512	325	 การตรวจวินิจฉัยและการประเมินบุคลิกภาพ	 3(2-2-5)

	 	 Diagnosis	and	Assessment	of	Personality	

	 0512	326	 จิตบ�าบัดกลุ่ม	 3(2-2-5)

	 	 Group	Psychotherapy

	 0512	327	 เภสัชวิทยาส�าหรับจิตวิทยาคลินิก	 2(2-0-4)

	 	 Pharmacology	for	Clinical	Psychology

	 0512	341	 จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	 3(3-0-6)

	 	 Psychology	of	Children	with	Special	Needs

	 0512	342	 การให้การปรึกษาครอบครัว	 2(1-2-3)

	 	 Family	Counseling

	 0512	343	 การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน	 3(3-0-6)

	 	 Prevention	and	Promotion	of	Mental	

	 	 Health	in	Community	
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	 0512	421	 งานฝึกปฏิบัติทางจิตวิทยาคลินิก		 6(0-12-6)	

	 	 Practicum	in	Clinical	Psychology

	 0512	422	 การสัมมนาทางจิตวิทยาคลินิก	 2(1-2-3)

	 	 Seminar	in	Clinical	Psychology

  -	วิชำเอกจิตวิทยำกำรปรึกษำและกำรแนะแนว	ก�ำหนดให้

เรียน	40	หน่วยกิต	ในรำยวิชำต่อไปนี้

	 0512	231	 จรรยาบรรณและกฎหมายส�าหรับวิชาชีพ	 2(2-0-4)

	 	 จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว

	 	 Code	of	Ethics	and	Law	for	Counseling	

	 	 Psychology	and	Guidance	Profession	

	 0512	232	 การประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 3(3-0-6)

	 	 ในการแนะแนว

	 	 Application	of	Computer	Program	in	Guidance

	 0512	331	 การให้การปรึกษารายบุคคล	 3(2-2-5)

	 	 Individual	Counseling

	 0512	332	 การปรับพฤติกรรม	 3(3-0-6)

	 	 Behavior	Modification

	 0512	333	 การทดสอบและการประเมิน	 3(3-0-6)

	 	 เพื่อการแนะแนวและการปรึกษา

	 	 Testing	and	Assessment	in	Guidance	

	 	 and	Counseling

	 0512	334	 ทฤษฎีและพัฒนาการอาชีพ		 2(2-0-4)

	 	 Theories	and	Career	Development	

	 0512	335	 การให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤติ	 3(3-0-6)

	 	 Crisis	Intervention	

	 0512	336	 การให้การปรึกษากลุ่ม	 3(2-2-5)

	 	 Group	Counseling

	 0512	337	 การให้การปรึกษาเด็กและวัยรุ่น	 2(1-2-3)

	 	 Child	and	Adolescent	Counseling	

	 0512	341	 จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	 3(3-0-6)

	 	 Psychology	of	Children	with	Special	Needs

	 0512	342	 การให้การปรึกษาครอบครัว		 2(1-2-3)

	 	 Family	Counseling

	 0512	343	 การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน	 3(3-0-6)

	 	 Prevention	and	Promotion	of	Mental	Health	

	 	 in	Community	

	 0512	431	 งานฝึกปฏิบัติทางจิตวิทยาการปรึกษา	 6(0-12-6)

	 	 และการแนะแนว	

	 	 Practicum	in	Counseling	Psychology	

	 	 and	Guidance	

	 0512	432	 การสัมมนาทางจิตวิทยาการปรึกษา	 2(1-2-3)

	 	 และการแนะแนว

	 	 	Seminar	in	Counseling	Psychology	and	Guidance

 2)	 วิชำเอกเลือก	 ก�ำหนดให้เลือกเรียนในรำยวิชำต่อไปนี้	 

ไม่น้อยกว่ำ	4	หน่วยกิต

	 0512	351	 จิตวิทยาการติดสารเสพติด	 2(2-0-4)

	 	 Psychology	of	Drugs	Addiction

	 0512	352	 จิตวิทยาการกระท�าผิดของเด็กและเยาวชน	 2(2-0-4)

	 	 Psychology	of	Child	and	Youth	Offenders

	 0512	353	 การออกแบบและวิเคราะห์แผนการจัด	 2(2-0-4)

	 	 กิจกรรมแนะแนว

	 	 Design	and	Analysis	of	Guidance	

	 	 Activities	Plan	

	 0512	451	 จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น	 2(2-0-4)

	 	 Psychology	of	Childhood	and	Adolescence	

	 0512	452	 จิตวิทยาสัมพันธภาพมนุษย์	 2(2-0-4)

	 	 Psychology	of	Human	Relationship

	 0512	453	 จิตวิทยาประยุกต์	 2(2-0-4)

	 	 Applied	Psychology

	 0512	454	 จิตวิทยาการสื่อสาร	 2(2-0-4)

	 	 Psychology	of	Communication

	 0512	455	 การบ�าบัดทางเลือก	 2(2-0-4)

	 	 Alternative	Therapy

	 0512	456	 สุขภาพจิต	 2(2-0-4)

	 	 Mental	Health

	 0512	457	 จิตวิทยาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ	 2(2-0-4)

	 	 Psychology	of	Sexual	Disorder

	 0512	458	 จิตวิทยาความรุนแรงและความก้าวร้าว	 2(2-0-4)

	 	 ในสังคม

	 	 Psychology	of	Violence	and	Aggression

	 	 in	Society

	 0512	459	 อาชญาวิทยา	 2(2-0-4)

	 	 Criminology

	 0512	460	 จิตวิทยาความสุข	 2(2-0-4)

	 	 Psychology	of	Happiness

	 0512	461	 การให้การปรึกษาในภาวะสูญเสีย		 2(1-2-3)

	 	 Grief	Counseling

	 0512	462	 การแนะแนวชุมชน	 2(2-0-4)

	 	 Community	Guidance

	 0512	463	 การคิดทางบวก	 2(2-0-4)

	 	 Positive	Thinking

	 0512	464	 สุขภาพจิตในโรงเรียน	 2(2-0-4)

	 	 Mental	Health	in	School

	 0512	465	 กิจกรรมบ�าบัด	 2(1-2-3)

	 	 Activity	Therapy



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

142

	 0512	466	 ศาสนากับการแนะแนว	 2(2-0-4)

	 	 Religions	and	Guidance

	 0512	467	 จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคล	 2(2-0-4)

	 	 Psychology	of	Individual	Difference

	 0512	468	 การให้การปรึกษาอาชีพ	 2(1-2-3)

	 	 Career	Counseling

	 0512	469	 จิตวิทยาการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 2(2-0-4)

	 	 Psychology	of	Human	Resource	Management

	 0512	470	 จิตวิทยาผู้บริโภค	 2(2-0-4)

	 	 Consumer	Psychology

	 0512	471	 การให้การปรึกษาพหุวัฒนธรรมเบื้องต้น	 2(2-0-4)

	 	 Introduction	to	Multicultural	Counseling

	 0512	499	 งานฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก		 6(0-12-6)

	 	 Internship	in	Clinical	Psychology	Profession

	 3.	หมวดวิชำเลือกเสรี		 ไม่น้อยกว่ำ	6	หน่วยกิต

	 	 	 	 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่มีการเปิดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคามทั้งภายในคณะฯ	 และภายนอกคณะฯ	 ได้ตามความสนใจ	 

อย่างน้อย	6	หน่วยกิต	ซึง่รายวิชาเลอืกเสรทีีเ่ปิดสอนโดยคณะศกึษาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	มีดังนี้

	 0510	201	 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 3(3-0-6)

	 	 Education	for	Sustainable	Development

	 0510	302	 การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา	 3(3-0-6)

	 	 School	administration	and	Management

	 0520	201	 การแนะแนวและการให้การปรึกษาในโรงเรียน	 3(3-0-6)

	 	 School	Guidance	and	Counseling

	 0520	202	 ปัญหาพฤติกรรมเด็กวัยเรียนและแนวทางแก้ไข	3(3-0-6)

	 	 Problems	on	Behavior	Disorder	of	School	

	 	 Child	and	Prevention

	 0540	302	 การวัดภาคปฏิบัติ	 3(3-0-6)

	 	 Performance	Measurement	

	 0550	301	 อนามัยโรงเรียน	 3(3-0-6)

	 	 School	Hygiene

	 0550	302	 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 3(2-2-5)	

	 	 Learner	Developing	Activities

	 0550	303		 กิจกรรมทางกายส�าหรับเด็กและเยาวชน		 3(2-2-5)

	 	 Physical	Activities	for	Children	and	Youth	

	 0560	102	 ภาษาและวัฒนธรรมส�าหรับครู	 3(3-0-6)

	 	 Language	and	Culture	for	Teachers

	 0560	103	 การศึกษาแบบเรียนรวม	 3(2-2-5)

	 	 Inclusive	Education

	 0560	104		 ความรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่อง	 3(3-0-6)

	 	 ทางการเรียนรู้	

	 	 Introduction	to	Learning	Disabilities

	 	 ท้ังนีต้้องเป็นไปตามข้อบังคบัของมหาวิทยาลยัและให้เป็น

ไปตามสภาวิชาชีพครูก�าหนด
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แผนกำรศึกษำ	
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต	สำขำวิชำจิตวิทยำ

ปีที่	1	ภำคต้น

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

xxxx xxx รำยวิชำศึกษำทั่วไป	 14

0512	101 จิตวิทยาเบื้องต้น

Introduction	to	Psychology

2(2-0-4)	

0512	102 สถิติเชิงพรรณนาเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

Descriptive	Statistics	for	Data	Analysis	

2(2-0-4)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 18

ปีที่	1	ภำคปลำย

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

xxxx xxx รำยวิชำศึกษำทั่วไป	 6

xxxx	xxx รายวิชาเลือกเสรี 4

0512	103 จิตวิทยาพัฒนาการ

Developmental	Psychology

3(3-0-6)

0512	104 สรีรจิตวิทยา

Physiological	Psychology

3(3-0-6)

0512	105 ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว

Theories	of	Personality	and	Adjustment

3(3-0-6)

0512	106 จิตวิทยาการรู้คิด	

Cognitive	Psychology

3(3-0-6)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 22

ปีที่	2	ภำคต้น

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

xxxx xxx รำยวิชำศึกษำทั่วไป 8

0512	201 จิตวิทยาคลินิกเบื้องต้น
Introduction	to	Clinical	Psychology

3(3-0-6)

0512	202 หลักการแนะแนว
Principle	of	Guidance

3(3-0-6)

0512	203 จิตวิทยาสังคม
Social	Psychology

2(2-0-4)

0512	204 การรู้สึกและการรับรู้	
Sensation	and	Perception

2(2-0-4)

0512	205 จิตวิทยาการเรียนรู้และการจูงใจ
Psychology	of	Learning	and	Motivation

3(3-0-6)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 21
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ปีที่	2	ภำคปลำย	(ส�ำหรับนิสิตวิชำเอกจิตวิทยำคลินิก)

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

xxxx xxx รำยวิชำศึกษำทั่วไป 2

0512	206 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิชาชีพจิตวิทยา

English	for	Psychology	Profession	

2(2-0-4)

0512	207 จิตวิทยาอปกติ

Abnormal	Psychology

3(3-0-6)

0512	208 การทดสอบและการวัดทางจิตวิทยา

Psychological	Testing	and	Measurement

2(2-0-4)

0512	209 พลวัตกลุ่ม	

Group	Dynamics	

2(1-2-3)

0512	210 ทฤษฎีและเทคนิคการให้การปรึกษา

Theories	and	Techniques	of	Counseling	

3(2-2-5)

0512	221 จรรยาบรรณและกฎหมายส�าหรับวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก

Code	of	Ethics	and	Law	for	Clinical	Psychology	Profession

2(2-0-4)

0512	222 ประสาทจิตวิทยา

Neuropsychology

3(3-0-6)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 19

ปีที่	2	ภำคปลำย	(ส�ำหรับนิสิตวิชำเอกจิตวิทยำกำรปรึกษำและกำรแนะแนว)

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

xxxx xxx รำยวิชำศึกษำทั่วไป 2

0512	206 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิชาชีพจิตวิทยา

English	for	Psychology	Profession	

2(2-0-4)

0512	207 จิตวิทยาอปกติ

Abnormal	Psychology

3(3-0-6)

0512	208 การทดสอบและการวัดทางจิตวิทยา

Psychological	Testing	and	Measurement

2(2-0-4)

0512	209 พลวัตกลุ่ม	

Group	Dynamics	

2(1-2-3)

0512	210 ทฤษฎีและเทคนิคการให้การปรึกษา

Theories	and	Techniques	of	Counseling	

3(2-2-5)

0512	231 จรรยาบรรณและกฎหมายส�าหรับวิชาชีพจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว

Code	of	Ethics	and	Law	for	Counseling	Psychology	and	Guidance	Profession	

2(2-0-4)

0512	232 การประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแนะแนว

Application	of	Computer	Program	in	Guidance

3(3-0-6)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 19
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ปีที่	3	ภำคต้น	(ส�ำหรับนิสิตวิชำเอกจิตวิทยำคลินิก)

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

xxxx xxx รำยวิชำเลือกเสรี 2

0512	301 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา	

Research	Methodology	in	Psychology

3(3-0-6)

0512	302 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย

Statistics	for	Research	Data	Analysis	

2(2-0-4)

0512	321 จิตบ�าบัดรายบุคคล

Individual	Psychotherapy

3(2-2-5)

0512	322 การตรวจวินิจฉัยและการประเมินเชาวน์ปัญญาและความสามารถเฉพาะทางอื่นๆ	

Diagnosis	and	Assessment	of	Intelligence	and	Other	Specific	Ability	

3(2-2-5)

0512	323 การตรวจวินิจฉัยและการประเมินประสาทจิตวิทยา	

Diagnosis	and	Assessment	of	Neuropsychology

3(2-2-5)

0512	324 นิติจิตเวชศาสตร์

Forensic	Psychiatry

2(2-0-4)

0512	341 จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

Psychology	of	Children	with	Special	Needs

3(3-0-6)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 21

ปีที่	3	ภำคต้น	(ส�ำหรับนิสิตวิชำเอกจิตวิทยำกำรปรึกษำและกำรแนะแนว)

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

xxxx xxx รำยวิชำเลือกเสรี 2

0512	301 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา	

Research	Methodology	in	Psychology

3(3-0-6)

0512	302 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย

Statistics	for	Research	Data	Analysis	

2(2-0-4)

0512	331 การให้การปรึกษารายบุคคล

Individual	Counseling

3(2-2-5)

0512	332 การปรับพฤติกรรม

Behavior	Modification

3(3-0-6)

0512	333 การทดสอบและการประเมินเพื่อการแนะแนวและการปรึกษา

Testing	and	Assessment	in	Guidance	and	Counseling

3(3-0-6)

0512	334 ทฤษฎีและพัฒนาการอาชีพ

Theories	and	Career	Development	

2(2-0-4)

0512	341 จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

Psychology	of	Children	with	Special	Needs

3(3-0-6)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 21
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ปีที่	3	ภำคปลำย	(ส�ำหรับนิสิตวิชำเอกจิตวิทยำคลินิก)

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

0512	303 กรณีศึกษา

Case	Study	

3(2-2-5)

0512	304 จิตวิทยาการทดลอง

Experimental	Psychology

3(2-2-5)

0512	325 การตรวจวินิจฉัยและการประเมินบุคลิกภาพ

Diagnosis	and	Assessment	of	Personality	

3(2-2-5)

0512	326 จิตบ�าบัดกลุ่ม

Group	Psychotherapy

3(2-2-5)

0512	327 เภสัชวิทยาส�าหรับจิตวิทยาคลินิก

Pharmacology	for	Clinical	Psychology

2(2-0-4)

0512	342 การให้การปรึกษาครอบครัว

Family	Counseling

2(1-2-3)

0512	343 การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน

Prevention	and	Promotion	of	Mental	Health	in	Community	

3(3-0-6)

0512	3xx วิชาเลือกทางจิตวิทยา 2(x-x-x)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 21

ปีที่	3	ภำคปลำย	(ส�ำหรับนิสิตวิชำเอกจิตวิทยำกำรปรึกษำและกำรแนะแนว)

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

0512	303 กรณีศึกษา

Case	Study	

3(2-2-5)

0512	304 จิตวิทยาการทดลอง

Experimental	Psychology

3(2-2-5)

0512	335 การให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤติ

Crisis	Intervention

3(3-0-6)

0512	336 การให้การปรึกษากลุ่ม

Group	Counseling

3(2-2-5)

0512	337 การให้การปรึกษาเด็กและวัยรุ่น

Child	and	Adolescent	Counseling

2(1-2-3)

0512	342 การให้การปรึกษาครอบครัว

Family	Counseling

2(1-2-3)

0512	343 การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน

Prevention	and	Promotion	of	Mental	Health	in	Community	

3(3-0-6)

0512	3xx วิชาเลือกทางจิตวิทยา 2(x-x-x)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 21
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ปีที่	4	ภำคต้น	(ส�ำหรับนิสิตวิชำเอกจิตวิทยำคลินิก)

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

0512	421 งานฝึกปฏิบัติทางจิตวิทยาคลินิก	

Practicum	in	Clinical	Psychology

6(0-12-6)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 6

ปีที่	4	ภำคต้น	(ส�ำหรับนิสิตวิชำเอกจิตวิทยำกำรปรึกษำและกำรแนะแนว)

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

0512	431 งานฝึกปฏิบัติทางจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว

Practicum	in	Counseling	Psychology	and	Guidance	

6(0-12-6)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 6

ปีที่	4	ภำคปลำย	(ส�ำหรับนิสิตวิชำเอกจิตวิทยำคลินิก)

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

0512	401 โครงการวิจัยทางจิตวิทยา

Research	Project	in	Psychology

2(1-2-3)

0512	402 จิตวิทยาการฝึกอบรม

Psychology	for	Training

2(1-2-3)

0512	422 การสัมมนาทางจิตวิทยาคลินิก

Seminar	in	Clinical	Psychology

2(1-2-3)

0512	4xx วิชาเลือกทางจิตวิทยา 2(x-x-x)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 8

ปีที่	4	ภำคปลำย	(ส�ำหรับนิสิตวิชำเอกจิตวิทยำกำรปรึกษำและกำรแนะแนว)

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

0512	401 โครงการวิจัยทางจิตวิทยา

Research	Project	in	Psychology

2(1-2-3)

0512	402 จิตวิทยาการฝึกอบรม

Psychology	for	Training

2(1-2-3)

0512	432 การสัมมนาทางจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว

Seminar	in	Counseling	Psychology	and	Guidance

2(1-2-3)

0512	4xx วิชาเลือกทางจิตวิทยา 2(x-x-x)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 8
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ค�ำอธิบำยรำยวิชำ
	 ผู้ที่เรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาจิตวิทยา	 

ทุกคนต้องเรียนในรายวิชา	ดังนี้

	 1.		หมวดวิชำศึกษำทั่วไป	 ไม่น้อยกว่ำ	30	หน่วยกิต

   ค�าอธิบายรายวิชา	 เป ็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 2.		หมวดวิชำเฉพำะ	 ไม่น้อยกว่ำ	100	หน่วยกิต

		 		 2.1		กลุ่มวิชำพื้นฐำนทำงจิตวิทยำ

0512	101	 จิตวิทยำเบื้องต้น	 2(2-0-4)

 Introduction to Psychology

	 ประวัติและความหมายของจิตวิทยา	พฤติกรรมและรากฐาน

พฤติกรรมของมนุษย์	 วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา	 พัฒนาการของมนุษย์	

อทิธพิลของพันธุกรรมและสิง่แวดล้อม	การรับรู	้แรงจูงใจ	การเรยีนรู	้ความ

แตกต่างระหว่างบุคคล	สถานภาพ	บทบาท	เจตคติ	และพฤติกรรมกลุ่ม

	 History	and	definition	of	psychology;	behavior	and	

roots	 of	 human	 behavior	methods	 of	 psychological	 study,	 

human	 development,	 heredity	 and	 environment	 influence,	

perception,	motivation,	 learning,	individual	difference,	status,	

role,	attitude,	and	group	behavior

0512	102	 สถิติเชิงพรรณนำเพื่อกำรวิเครำะห์ข้อมูล	 2(2-0-4)

 Descriptive Statistics for Data Analysis 

 พื้นฐาน	 ความส�าคัญ	 ความมุ ่งหมาย	 ประเภทของสถิติ 

เชิงพรรณนา	 ธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์	การเก็บรวบรวม

ข้อมูล	การน�าเสนอข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข	ต�าแหน่งของข้อมูล	 

ค่ากลาง	 การกระจายและการแจกแจงของข้อมูล	ความเบ้และความโด่ง	

ความน่าจะเป็นและการสุ่ม

	 Foundations,	significances,	objectives,	classification	

of	 descriptive	 statistics,	 natural	 and	mathematical	 structure,	

data	collection,	data	presentation,	data	analysis,	data	position,	

central	 tendency,	dispersion	and	distribution,	 skewness	and	

kurtosis,	elementary	probability,	and	sampling	

0512	103	 จิตวิทยำพัฒนำกำร	 3(3-0-6)

 Developmental Psychology

 พัฒนาการของมนุษย์ทุกระยะตั้งแต่วัยทารกแรกเกิดจนถึง 

วยัสงูอาย	ุพฒันาการทางด้านร่างกาย	พฒันาการทางสตปัิญญา	พฒันาการ

ทางอารมณ	์พัฒนาการจิตใจและสังคม	อิทธิพลที่มีผลต่อพัฒนาการของ

มนุษย์	 การส่งเสริมพัฒนาการของทุกช่วงวัย	 บทบาทของนักจิตวิทยา 

ในการส่งเสริมพัฒนาการ

	 Stages	of	human	development	 from	 infancy	 to	old	

age,	 physical	 development,	 intelligence	 development,	 

emotional	development,	psychological	and	social	development,	

including	 effects	 of	 human	 development,	 promoting	 the	 

development	of	all	ages,	psychologist’s	role	in	aiding	stages	of	

human	development

0512	104	 สรีรจิตวิทยำ	 3(3-0-6)

 Physiological Psychology

 ปัจจัยพื้นฐานทางสรีระท่ีมีผลต่อพฤติกรรม	 ระบบอวัยวะ 

รับสัมผัส	 ระบบประสาท	 ระบบกล้ามเนื้อ	 ระบบต่อม	 และระบบอื่นๆ	 

ของมนุษย์ที่ส�าคัญในการด�ารงชีวิต

	 Physiological	fundamental	factors	affecting	behaviors;	

sensational	organs,	nervous	system,	muscle,	gland	systems,	and	

other	system	of	human	that	are	necessary	for	life

0512	105	 ทฤษฎีบุคลิกภำพและกำรปรับตัว	 3(3-0-6)

 Theories of Personality and Adjustment

	 ความหมายของบุคลิกภาพและการปรับตัว	 พัฒนาการ

บคุลกิภาพ	ทฤษฎบีคุลกิภาพ	ความส�าคญัของการปรบัตวั	ลกัษณะของการ

ปรับตัวที่ดี	 และปัญหาของการปรับตัว	การเข้าใจ	 และการพัฒนาตนเอง	 

การประยุกต์ทฤษฎีเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ	 และการดูแลรักษา 

สุขภาพกายและสุขภาพจิต

	 Definitions	 of	 personality	 and	 adjustment,	 

personality	development,	theories	of	personality,	significances	

of	adjustment,	characteristics	of	completed	adjustments	as	well	

as	 problems	 of	 adjustment,	 self-understanding	 and	 self- 

development,	applications	of	 the	 theories	 in	cultivating	good	

personality	and	maintaining	physical	and	mental	health

0512	106	 จิตวิทยำกำรรู้คิด		 3(3-0-6)

 Cognitive Psychology

 พฒันาการและกระบวนการทางการรูค้ดิและปัญญาของมนษุย์	

การรบัรู	้การได้มาซึง่ภาษา	การใส่ใจ	การจ�าและการลมื	ทักษะการคิดข้ันสงู	

อภิมหาปัญญา	 และการเน้นให้มีการท�าความเข้าใจทางวาทกรรม	 

และการอ่าน	

	 Cognitive	development	and	human	cognitive	process,	

perception,	 language	 acquisition,	 attention,	memory	 and	 

forgetting,	 higher	 order	 thinking	 skills,	 metacognition,	 

and	 special	 emphasis	 is	 given	 to	 the	 study	 of	 discourse	 

comprehension	and	reading

0512	201	 จิตวิทยำคลินิกเบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Clinical Psychology

 ความรูเ้บ้ืองต้นทางจติวิทยาคลนิกิ	มาตรฐานวชิาชีพจติวิทยา

คลินิก	บทบาทของนักจิตวิทยาคลินิก	 ระเบียบวิธีการศึกษาบุคคลเฉพาะ
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รายโดยใช้วิธีการที่มีระเบียบแบบแผนในการเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ 

รวมถึงปัญหาทางสุขภาพจิต	 สาเหตุและการป้องกันรักษา	 กระบวนการ 

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ	 สาขาจิตวิทยาคลินิก	 และกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง

	 Foundations	 of	 clinical	 psychology,	 professional	

standards	of	clinical	psychology,	roles	of	clinical	psychologist,	

and	case	study	diagnoses	through	such	systematic	methods	to	

understand	human	behaviors,	 seek	 the	 causes	 of	 behaviors,	

prevent	and	provide	treatments	of	mental	disorders;	process	of	

registration	to	be	health	professionals	and	relevant	laws

0512	202	 หลักกำรแนะแนว	 3(3-0-6)

 Principle of Guidance

	 ความหมาย	ความส�าคัญ	ความมุ่งหมาย	ประเภท	ปรัชญา	 

หลักการ	 ขอบข่ายของบริการแนะแนว	ปัญหาและบริการต่างๆ	 ของงาน

แนะแนว	 รูปแบบของการจัดและการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษา	

การใช้หลักการแนะแนวเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ	 ระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน	การศึกษานอกสถานที่

	 Definition,	 significances,	 objectives,	 classification,	

philosophy,	principles,	purposes	and	scope	of	guidance	service,	

problems	and	services	in	guidance,	model	of	organization	and	

administration	 of	 guidance	 service	 in	 educational	 setting, 

application	of	guidance	principles	on	developmental,	students	

supporting	system, and	field	trip

0512	203	 จิตวิทยำสังคม	 2(2-0-4)

 Social Psychology

	 ความหมาย	และความเป็นมาของจิตวทิยาสงัคม	ทฤษฎต่ีางๆ	

งานวจิยัทางจติวทิยาทีเ่กีย่วกับสงัคมและชุมชน	พฤตกิรรมกลุม่	พฤตกิรรม

การท�างาน	และพฤติกรรมเชิงจริยธรรม	ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน

สังคมและชุมชน	 ปัจจัยทางสังคม	 ชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิด

พฤติกรรมของคนในสังคม	

	 Definitions	 and	background	 of	 social	 psychology;	

theories,	 psychological	 research	 related	 to	 society	 and	 

community,	group	behaviors,	work	performance	behavior,	and	

moral	behavior;	human	relations	in	social	and	community;	social	

factors,	community	factors,	and	environmental	factors	that	lead	

to	performing	of	human	behavior	in	society

0512	204	 กำรรู้สึกและกำรรับรู้		 2(2-0-4)

 Sensation and Perception

 ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบประสาทสัมผัสต่างๆ	กระบวนการจัด

ระบบข้อมูลการบันทึกข้อมูล	 และการแปลความหมายของข้อมูลที่ได้จาก

ประสาทสัมผัสต่างๆ	อิทธิพลของร่างกาย	จิตใจ	และสังคมที่มีผลต่อการ

รูส้กึและรบัรู	้ชนดิและรปูแบบของการการรบัรูข้องมนษุย์	และการรูส้กึและ

รับรู้ท่ีผิดปกติชนิดต่างๆ	 การประยุกต์ใช้จิตวิทยาการรู้สึกและการรับรู ้

ในการด�าเนินชีวิต

	 Theories	of	sensory	nervous	systems,	data	processing	

system,	data	recording,	analyzing	and	interpreting	of	data	from	

sensory	organs,	influence	each	of	biological	psychological	socio-

cultural	factors	that	affect	sensation	and	perception,	kind	and	

type	of	human	perception,	abnormal	sensations	and	perceptions,	

application	of	psychology	of	sensation	and	perception	in	daily	

life

0512	205	 จิตวิทยำกำรเรียนรู้และกำรจูงใจ	 3(3-0-6)

 Psychology of Learning and Motivation

	 ความหมายและองค์ประกอบในการเรียนรู้	ทฤษฎีการเรียนรู้	

ปัจจัยท่ีส่งเสริมการเรียนรู้	 ความหมายและความส�าคัญของการจูงใจ	 

มโนทัศน์พืน้ฐานเกีย่วกบัการจงูใจ	กระบวนการเกดิการจงูใจ	ประเภทของ

การจูงใจ	ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจูงใจ	และการน�าไปประยุกต์ใช้

	 Definitions	and	components	of	learning,	theories	of	

learning,	 factors	 promoting	 learning,	 definitions	 and	 

significances	 of	motivation,	 basic	 concepts	 of	motivation,	 

procedures	to	cultivate	motivation,	types	of	motivation,	theories	

of	motivation	as	well	as	their	implications

0512	206	 ภำษำอังกฤษส�ำหรับวิชำชีพจิตวิทยำ	 2(2-0-4)

 English for Psychology Profession 

	 ศึกษาค�าศัพท์ภาษาอังกฤษทางจิตวิทยา	 การแปลเอกสาร

วิชาการท่ีเป็นภาษาอังกฤษ	การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารในวิชาชีพจิตวิทยา	 และการน�าเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้า 

เป็นภาษาอังกฤษ

	 Study	 of	 psychological	 terminologies	 in	 English,	

translation	of	academic	paper	written	in	English,	reading	and	

writing	in	English	for	communicative	purposes	in	psychological	

profession,	and	presentation	of	the	reports	in	English

0512	207	 จิตวิทยำอปกติ	 3(3-0-6)

 Abnormal Psychology

	 ศึกษาพฤติกรรมผิดปกติต่างๆ	 ของมนุษย์	 เช่น	 โรคจิต	

โรคประสาท	 และบุคลิกภาพผิดปกติ	 โดยศึกษาถึงลักษณะอาการ 

ท่ีแสดงออกของโรค	 เกณฑ์การวินิจฉัย	 รวมไปถึงสาเหตุ	 การวิเคราะห	์ 

การป้องกัน	 และการช่วยเหลือแก้ไข	 โดยครอบคลุมทั้งในด้านร่างกาย	 

จิตใจ	สังคม	
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	 Study	of	a	variety	of	human	behavioral	disorders	such	

as	 psychosis,	 neurosis,	 and	 personality	 disorders	 including	

presents	 and	 criteria,	 symptom	 etiology	 and	 outlines	 

recommended	treatments	and	prevention,	including	biological,	

psychological,	and	socio-cultural	aspects

0512	208	 กำรทดสอบและกำรวัดทำงจิตวิทยำ	 2(2-0-4)

 Psychological Testing and Measurement

	 มโนทัศน์เบื้องต้นเกี่ยวกับการทดสอบและการวัดผลทาง

จิตวิทยา	 แนวทางการสร้างแบบสอบถามทางจิตวิทยา	 สถิติพื้นฐาน 

ที่เกี่ยวข้องกับการวัดและการทดสอบ	ความหมายของคะแนน	การแปล

ความหมายของคะแนนจากแบบทดสอบความสามารถด้านต่างๆ	และ

จรรยาบรรณในการใช้แบบทดสอบ

	 Basic	 concepts	 of	 psychological	 tests	 and	 

measurement,	 guidelines	 for	 creating	 a	 psychological	 

questionnaire,	 basic	 statistics	 in	 related	 to	measuring	 and	 

testing,	scores	interpretation,	interpretation	of	different	potential	

test	scores	as	well	as	ethical	considerations	in	using	the	tests

0512	209	 พลวัตกลุ่ม		 2(1-2-3)

 Group Dynamics 

	 ความหมายของพลวัตกลุ ่ม	 ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับ

ธรรมชาติของกลุ่ม	 กระบวนการพลวัตกลุ่ม	 เทคนิคและวิธีการในการ

จัดการกลุ่ม	ภาวะผู้น�า	การท�างานเป็นทีม	การพัฒนาทักษะกิจกรรมกลุ่ม

กับการเรียนรู้	 การส่ือสารการแก้ปัญหา	 และการตัดสินใจเป็นกลุ ่ม	 

การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับพลวัตกลุ่ม	

	 Definitions	of	group	dynamics,	theories	and	principles	

concerning	 nature	 of	 groups,	 group	 dynamics	 process,	 

techniques	 and	methods	 of	 group	 arrangement,	 leadership,	

teamwork,	 group	 activity	 skills	 for	 cultivating	 learning,	 

communication,	group	problem-solving	and	decision	making,	

and	application	of	knowledge	relating	to	group	dynamics

0512	210	 ทฤษฎีและเทคนิคกำรให้กำรปรึกษำ	 3(2-2-5)

 Theories and Techniques of Counseling 

	 การศึกษาทางด้านปรัชญาและทฤษฎีกระบวนการให้การช่วย

เหลือ	ความหมาย	ความส�าคัญ	และความมุ่งหมายของการให้การปรึกษา	

การศึกษา	 ทฤษฎีหลักทางการปรึกษา	 คุณลักษณะของผู้ให้การปรึกษา	

เทคนิคการให้การปรึกษาเบื้องต้น	 การฝึกปฏิบัติการให้การปรึกษา	การ

ทบทวนประเด็นทางด ้านวิชาชีพและจรรยาบรรณที่ เกี่ยวข ้องกับ

กระบวนการปรึกษา

	 A	study	of	the	philosophical	and	theoretical	bases	of	

the	 helping	 process	 including	 definitions,	 significance,	 and	

objectives;	a	study	and	practice	of	major	counseling	theories,	

basic	helping	skills	and	counselor	characteristics;	a	review	of	

professional	 and	 ethical	 issues	 related	 specifically	 to	 the	 

counseling	process

0512	301	 วิทยำระเบียบวิธีวิจัยทำงจิตวิทยำ		 3(3-0-6)

 Research Methodology in Psychology

	 กระบวนการในการแสวงหาองค์ความรูต้ามวิธีการทางจิตวิทยา	

วิธีการวิจัยทางปริมาณและทางคุณภาพ	 การวิจัยเชิงส�ารวจ	 การวิจัย 

เชิงความสัมพันธ์	 และการวิจัยเชิงการทดลอง	 โดยใช้กลุ ่มตัวอย่าง 

ขนาดใหญ่	และกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก	การศึกษารายกรณี

	 Procedures	to	gain	the	body	of	knowledge	through	

the	 psychological	 research	methodology,	 quantitative	 and	

qualitative	research	methodology,	survey	research,	correlation	

research,	as	well	as	experimental	research	using	large	and	small	

sample	sizes	including	a	case	study

0512	302	 สถิติเพื่อกำรวิเครำะห์ข้อมูลวิจัย	 2(2-0-4)

 Statistics for Research Data Analysis 

	 แนวคดิเกีย่วกบัการวิเคราะห์ข้อมูล	การวิจยัเชิงปรมิาณ	สถติิ

เชิงพรรณนา	สถิติอนุมาน	เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐานแบบต่างๆ	เช่น

การทดสอบค่าที	 การทดสอบค่าเอฟ	 การวิเคราะห์ความแปรปรวน	 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม	การวิเคราะห์แนวโน้ม

	 Concept	of	statistics	for	data	analysis,	quantitative	

research,	descriptive	statistics,	inferential	statistics	for	various	

hypothesis	testing	uses;	t-test,	F-test,	ANOVA,	ANCOVA;	and	

trend	analysis

0512	303	 กรณีศึกษำ	 3(2-2-5)

 Case Study 

 ความหมาย	ความส�าคญั	และความมุง่หมายของการเกบ็ข้อมลู

เป็นรายบุคคล	 หลักการเครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการเก็บข้อมูล	 

การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล	การอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาและ

กระบวนการในการปรกึษา	การฝึกให้ท�ากรณศีกึษา	การเขียนรายงานกรณี

ศึกษา	 การเลือกกรณีศึกษาท่ีเหมาะสม	 การทบทวนองค์ประกอบของ

รายงานกรณีศกึษา	วิธกีารทบทวนวรรณกรรมท่ีเหมาะสมในการอ้างองิและ

การท�ารายงานกรณีศึกษาอย่างเป็นระบบ

	 Definition,	significance,	and	objectives	of	individual	

inventory;	 principles,	 tools	 and	 techniques	 used	 for	 data	 

collection;	analysis	and	synthesis	of	collected	data;	discussion	

on	problems	and	counseling	process	through	real	case	study;	

prepare	a	written	case	study,	 the	selection	of	an	appropriate	

case,	a	thorough	review	of	the	elements	of	a	case	study	report,	



151

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

how	to	review	the	appropriate	literature	for	the	reference	section,	

and	the	systematic	construction	of	the	report

0512	304	 จิตวิทยำกำรทดลอง	 3(2-2-5)

 Experimental Psychology

	 แนวคดิพืน้ฐาน	กระบวนการและเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการทดลอง

ทางจิตวิทยา	 ลักษณะของตัวแปรชนิดต่างๆ	 และการควบคุมตัวแปร	

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง	 การฝึกปฏิบัติการทดลอง 

ในห้องปฏบิตักิารหรอืภาคสนาม	การออกแบบการทดลองและจรรยาบรรณ

ของการทดลองทางจิตวิทยา	ตลอดจนการฝึกปฏิบัติทดลองทางจิตวิทยา

	 Basic	 concepts,	 processes	 and	 tools	 used	 in	 

experimental	 psychology,	 characteristics	 of	 various	 types	 of	

variables	and	control	variables,	population	and	samples	used	in	

the	 experiment,	 experiment	 in	 the	 laboratory	 or	 field	 study,	 

experimental	 design	 and	professional	 ethics	 of	 experimental	

psychology,	 as	well	 as	 practice	 to	 conduct	 a	 psychological	 

experiment

0512	401	 โครงกำรวิจัยทำงจิตวิทยำ	 2(1-2-3)

 Research Project in Psychology

 การน�าปัญหาในสังคมมาด�าเนินการศึกษาวิจัยทางจิตวิทยา

เพื่อหาแนวทางแก้ไข	 การศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการทางจิตวิทยา	 เช่น	 

การวิจัยแบบภาคตัดขวาง	 การวิจัยเชิงส�ารวจ	 การวิจัยเชิงความสัมพันธ์	 

เพื่อสะท้อนข้อมูลให้กับสังคม

	 Investigating	 social	 problems	 for	 conducting	 a	 

research	 project	 to	 pave	 the	 way	 of	 solution,	 including	 

psychological	 research	methodology	 such	 as	 cross-sectional	

research,	survey	 research,	correlation	 research,	 for	 reflect	 the	

information	to	society

0512	402	 จิตวิทยำกำรฝึกอบรม	 2(1-2-3)

 Psychology for Training

 หลักการและวิธีการการฝึกอบรมทางจิตวิทยา	การเชื่อมโยง

หลักปรัชญาและหลักการทางจิตวิทยา	เพื่อน�าไปปรับปรุง	ปรับตัว	ควบคุม	

พัฒนา	และแก้ปัญหาของบุคคล	อันเป็นผลน�าไปสู่มนุษย์ท่ีสมบูรณ์	 และ

อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	

	 Principles	and	methods	of	 implementing	activities	

for	personal	training	psychology	with	the	linking	to	philosophy	

and	 psychological	 principle	 in	 order	 to	 be	 able	 to	 personal	 

problem	solving	which	bring	to	the	perfect	humanity	and	happy	

life	in	the	society

 

	 	 2.2		กลุ่มวิชำเอก

	 	 		 1)	วิชำเอกบังคับ

	 	 		 -	วิชำเอกจิตวิทยำคลินิก

0512	221	 จรรยำบรรณและกฎหมำยส�ำหรับวิชำชีพ	 2(2-0-4)

	 จิตวิทยำคลินิก

 Code of Ethics and Law for Clinical 

 Psychology Profession

 ความหมายและความส�าคญัของจรรยาบรรณวชิาชพีจติวทิยา

คลินิก	 การรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบโรคศิลปสาขา

จิตวิทยาคลินิก	การพัฒนาวิชาชีพ	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพจิตวิทยา

คลินิก	 การแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับจรรยาบรรณและ

กฎหมายส�าหรับวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก	

	 Definition	and	significances	of	professional	ethics	in	

clinical	psychology,	retaining	the	professional	ethics	of	clinical	

psychologist,	professional	development,	 laws	and	legal	issues	

regarding	clinical	psychology	profession,	and	solving	problems	

relating	 to	 code	 of	 ethics	 and	 law	 for	 clinical	 psychology	 

profession

0512	222	 ประสำทจิตวิทยำ	 3(3-0-6)

 Neuropsychology

 ศึกษาระบบประสาทที่มีความเกี่ยวข้องกับวิชาชีพจิตวิทยา

คลินิก	 ความผิดปกติทางประสาท	 โรคต่างๆ	 ทางระบบประสาท	 

การตรวจสอบสภาพทางร่างกายและจิตใจที่เกี่ยวข้องกับการท�างานของ

ระบบประสาท	หลักการกระตุ้นและฟื้นฟูระบบประสาทและสมองให้เกิด

ศกัยภาพทีด่ใีนการด�าเนนิชีวติ	การป้องกนัความเสยีหายของระบบประสาท

	 Study	 of	 nervous	 system	 involving	 clinical	 

psychology	profession,	abnormality	of	nervous	system,	disease	

of	 nervous	 system,	physical	 and	mental	 examination	 involve	

function	of	nervous	system,	the	activation	and	recovery	brain	

and	nervous	system	for	life	quality,	and	prevention	of	nervous	

system	damage

0512	321	 จิตบ�ำบัดรำยบุคคล	 3(2-2-5)

 Individual Psychotherapy

	 การบ�าบัดทางจิตวิทยาและการฟื้นฟูสภาวะทางจิตวิทยาตาม

มาตรฐานวชิาชพี	เทคนคิ	การบ�าบัดทางจติวทิยาตามทฤษฎต่ีาง	ๆ 	กบับุคคล

ทีม่ปัีญหาสขุภาพจติในการบ�าบดัรายบคุคล	เช่น	ทฤษฎจีติวเิคราะห์	ทฤษฎี

มนุษยนิยม	 ทฤษฎีภวนิยม	 ทฤษฎี วิ เคราะห ์ปฏิสัมพันธ ์ 	 ทฤษฎี 

เกสตัลท์	 ทฤษฎีการรู้การคิด	 และพฤติกรรมบ�าบัด	การพัฒนาศักยภาพ

ของมนุษย์ในการด�าเนินชีวิต	หลักจรรยาบรรณในการบ�าบัดทางจิตวิทยา	

และฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ
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	 Psychotherapy	 and	psychological	 rehabilitation	 of	

professional	 standards,	 techniques	 and	 procedures	 in	 

psychotherapy	 theories	 for	 individual	 therapy	 such	 as	 

psychoanalytic	 theories,	 humanistic	 theories,	 existentialism	

theories,	 transactional	 analysis	 theories,	 gestalt	 theories,	 

cognitive	 theories,	 and	 behavior	 therapy;	 human	 potential	 

development,	 ethics	 for	 psychotherapy	 and	 practice	 in	 

psychotherapy

0512	322	 กำรตรวจวินิจฉัยและกำรประเมินเชำวน์ปัญญำ	 3(2-2-5)

	 และควำมสำมำรถ	เฉพำะทำงอื่นๆ	

 Diagnosis and Assessment of Intelligence

	 and	Other	Specific	Ability	

	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก	

การประเมินทางจิตวิทยา	 รวมถึงการใช้เคร่ืองมือและแบบทดสอบ 

ทางจิตวิทยาคลินิก	ซึ่งประกอบด้วยความรู้ภาคทฤษฎี	และประสบการณ์

ภาคปฏิบติั	โดยมุง่เน้นเทคนคิการทดสอบเชาวน์ปัญญาและความสามารถ

เฉพาะทางอื่นๆ	 พัฒนาการทางร่างกาย	 จิตใจ	 และสังคมที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมของมนุษย์ในทุกช่วงวัย	 ทั้งบุคคลปกติและอปกติอย่างม ี

จรรยาบรรณ	 การเขียนรายงานทางจิตวิทยาคลินิก	 และน�าไปใช้อย่าง 

ถูกต้องตามหลักวิชาชีพภายใต้การนิเทศ

	 The	 foundations	 of	 diagnosis	 and	 assessment	 in	

clinical	 psychology	 and	 the	 use	 of	 clinical	 psychological	 

instrument	 and	 tests	 together	with	 theoretical	 knowledge	 

and	practical	experiences	focusing	on	techniques	in	intelligence	

and	 other	 specific	 abilities,	 physical	 and	 psycho-social	 

developments	that	influence	human	behaviors	in	all	ages,	under	

ethical	standards	in	assessing,	testing	and	measurement	normal	

and	dysfunctional	people,	psychological	report	and	appropriate	

applications	of	professional	principles	under	supervision

0512	323	 กำรตรวจวินิจฉัยและกำรประเมนิประสำทจิตวิทยำ	3(2-2-5)

 Diagnosis and Assessment of Neuropsychology

	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก	

การประเมินทางจิตวิทยา	 รวมถึงการใช้เครื่องมือและแบบทดสอบทาง

จิตวิทยาคลินิก	ซึ่งประกอบด้วยความรู้ภาคทฤษฎี	และประสบการณ์ภาค

ปฏิบัติ	 โดยมุ ่งเน้นเทคนิคการทดสอบประสาทจิตวิทยาที่ส ่งผลต่อ

พฤติกรรมของมนุษย์ในทุกช่วงวัย	 ทั้งบุคคลปกติและอปกติอย่างม ี

จรรยาบรรณ	 การเขียนรายงานทางจิตวิทยาคลินิก	 และการน�าไปใช้ 

อย่างถูกต้องตามหลักวิชาชีพภายใต้การนิเทศ

	 The	 foundations	 of	 diagnosis	 and	 assessment	 in	

clinical	 psychology	 and	 the	 use	 of	 clinical	 psychological	 

instrument	and	tests	together	with	theoretical	knowledge	and	

practical	 experiences	 focusing	 on	 techniques	 in	 neuropsy 

chology	 that	 influence	 human	 behaviors	 in	 all	 ages,	 under	 

ethical	standards	in	assessing,	testing	and	measurement	normal	

and	dysfunctional	people,	psychological	report	and	appropriate	

applications	of	professional	principles	under	supervision

0512	324	 นิติจิตเวชศำสตร์	 2(2-0-4)

 Forensic Psychiatry

	 แนวคดิและทฤษฎีทางจติวิทยาท่ีมคีวามเกีย่วข้องกบักฎหมาย	

การตรวจและการดูแลผู้ป่วยทางจิตที่เป็นผู้ต้องหาหรือผู้ที่ต้องโทษ	ความ

ส�าคญัและบทบาทของนักจติวิทยาในหน่วยงานทางนติจิิตเวช	ระบบในการ

ท�างานของงานนติิจิตเวชศาสตร์	การด�าเนนิคดกีบัผู้ป่วยทางจติท่ีกระท�าผิด

กฎหมาย	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	 Concepts	and	theories	of	psychological	 relevant	to	

the	law,	Assessment	and	treatment	of	the	patients	who	have	

been	accused	or	convicted	of	a	crime,	Importance	and	role	of	

the	psychologist	 in	 forensic	psychiatry,	 Systems	within	 the	

auspices	 of	 psychiatry,	Actions	 against	 an	offender	who	has	

been	diagnosed	with	a	mental	ill,	Related	laws

0512	325	 กำรตรวจวินิจฉัยและกำรประเมินบุคลิกภำพ		 3(2-2-5)

 Diagnosis and Assessment of Personality 

	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก	

การประเมินทางจิตวิทยา	 รวมถึงการใช้เครื่องมือและแบบทดสอบทาง

จิตวิทยาคลินิก	ซึ่งประกอบด้วยความรู้ภาคทฤษฎี	และประสบการณ์ภาค

ปฏิบัติ	 โดยมุ่งเน้นการทดสอบด้วยเทคนิคแบบปรนัยและฉายภาพจิต	 

เพื่อทดสอบชนิดของบุคลิกภาพ	 กลไกในการปรับตัว	 สภาพอารมณ์	 

แนวความคิด	และพฤติกรรม	กับมนุษย์ในทุกช่วงวัย	ทั้งบุคคลปกติและ 

อปกติอย่างมีจรรยาบรรณ	การเขียนรายงานทางจิตวิทยาคลินิก	 และการ 

น�าไปใช้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาชีพ	

	 Foundations	of	diagnosis	and	assessment	in	clinical	

psychology	and	the	use	of	clinical	psychological	instrument	and	

tests	 together	 with	 theoretical	 knowledge	 and	 practical	 

experiences	focusing	on	objective	and	projective	techniques	in	

personality	 testing	 for	 diagnosing	 types	 of	 personality,	 

personality	 adjustment,	 affective,	 cognitive	 and	 behavioral	 

assessment	 in	 all	 ages,	 testing	 and	measurement	 normal	 

and	 abnormal	 people	 under	 ethical	 standards	 in	 assessing,	

psychological	 report	 and	 appropriate	 applications	 of	 

professional	principles	under	supervision
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0512	326	 จิตบ�ำบัดกลุ่ม	 3(2-2-5)

 Group Psychotherapy

	 การบ�าบัดทางจิตวิทยาและการฟื้นฟูสภาวะทางจิตวิทยาตาม

มาตรฐานวิชาชีพ	ประวัติของจิตบ�าบัดกลุ่ม	ลักษณะผู้น�ากลุ่มและสมาชิก

กลุ่ม	 เทคนิคและกระบวนการบ�าบัดทางจิตวิทยาตามทฤษฎีต่างๆ	 ของ

จิตบ�าบัดกลุ่ม	 เช่น	กลุ่มจิตบ�าบัดแบบประคับประคอง	ครอบครัวบ�าบัด	

กลุ่มภาพสะท้อน	กลุ่มละครจิตบ�าบัด	และอื่นๆ	 เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

มนุษย์ในการด�าเนินชีวิต	การวางแผนและการประเมินผลการท�าจิตบ�าบัด

กลุ่ม	 รวมทั้งมีการศึกษาหลักจรรยาบรรณในการบ�าบัดทางจิตวิทยาแบบ

กลุ่ม	และฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ

	 Psychotherapy	 and	psychological	 rehabilitation	 of	

professional	 standards,	 history	 of	 group	 psychotherapy,	 

characteristics	of	group	leader	and	group	members,	techniques	

and	 procedures	 in	 psychotherapy	 theories	 for	 group	 

psychotherapy	such	as	group	supportive	psychotherapy,	family	

therapy,	projective	technique	in	group	therapy,	psychodrama	

therapy	and	others	for	human	potential	development,	planning	

and	evaluation	 of	 group	psychotherapy,	 and	 study	ethics	 for	

group	psychotherapy	and	practice	in	group	psychotherapy

0512	327	 เภสัชวิทยำส�ำหรับจิตวิทยำคลินิก	 2(2-0-4)

 Pharmacology for Clinical Psychology

	 ความรู้พื้นฐานทางเภสัชวิทยา	ความส�าคัญของยาที่มีต่อการ

รกัษาอาการทางจติประสาท	กลไกการออกฤทธิข์องยาทางจิตเวช	หลกัของ

การใช้ยาและผลข้างเคียงของการใช้ยา	ยากลุ่มต่างๆ	ทางด้านจิตเวช	และ

การให้ความรู้ทางด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับยาจิตเวช

	 Fundamentals	 of	 Pharmacology,	 Importance	 of	

medicine	to	treat	the	psychiatric	symptoms,	Mechanism	action	

of	 psychotropic	medication	drugs,	 drugs	 and	 the	main	 side	 

ef fects 	 of 	 drugs, 	 group	 of 	 psychiatr ic 	 drugs, 	 and	 

psycho-education	about	psychiatric	drugs

0512	341	 จิตวิทยำเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ	 3(3-0-6)

 Psychology of Children with Special Needs

	 ความหมาย	ความส�าคญัและแนวคิดทางจติวทิยาเก่ียวกบัเดก็

ท่ีมีความต้องการพเิศษ	ประเภทของเด็กทีมี่ความต้องการพเิศษ	และเกณฑ์

ในการประเมินเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	 เครื่องมือและกิจกรรมที่ใช้ใน

การพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

	 Definitions,	significances	and	psychological	concepts	

of	 children	with	 special	 needs,	 classification	 of	 special	 need	

students,	and	criteria	to	assess	the	children	with	special	needs,	

tools	and	activities	for	developing	the	children	with	special	needs

0512	342	 กำรให้กำรปรึกษำครอบครัว	 2(1-2-3)

 Family Counseling

	 สภาพปัญหาของครอบครัวในปัจจุบัน	 แหล่งข้อมูลในการ

ศึกษาค้นคว้า	การฝึกทักษะให้กับคู่สมรส	การเป็นบิดามารดาที่ดี	แนวคิด

ในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก	แนวคิด	ทฤษฎี	และเทคนิคที่ผู้บ�าบัดหรือผู้ให้การ

ปรึกษาสามารถน�าไปใช้ในการให้การปรึกษาคู่สมรส

	 Present	 problems	 faced	by	 families,	 resource	 and	

skills	of	parenting,	good	parenting	and	parent	education,	theories	

and	 techniques	 that	 the	 therapist	 or	 counselor	 can	 use	 in	 

helping	clients	deal	with	these	problems

0512	343	 กำรป้องกันและส่งเสริมสุขภำพจิตในชุมชน		 3(3-0-6)

 Prevention and Promotion of Mental Health

 in Community 

	 สถานการณ์ปัญหาสขุภาพจติในชมุชนและสงัคม	นโยบายด้าน

สุขภาพจิตของประเทศไทย	มาตรฐานการบริการทางสุขภาพจิตประเภท

ต่างๆ	 การสืบค้นปัญหาสุขภาพจิต	การถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพจิต 

แก่ชุมชน	 การส่งเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพจิตและป้องกัน

ปัญหาสุขภาพจิต	

	 Situations	of	mental	health	problems	in	community	

and	society,	Thailand	mental	health	policy,	standard	of	mental	

health	service,	mental	health	problem	findings,	mental	health	

knowledge	propagation	for	community,	mental	health	promotion	

and	prevention

0512	421	 งำนฝึกปฏิบัติทำงจิตวิทยำคลินิก		 6(0-12-6)

 Practicum in Clinical Psychology

 กระบวนการฝึกปฏบิตัด้ิานวชิาชพีจิตวทิยาคลนิกิในหน่วยงาน

ของภาครฐัหรอืเอกชนทีเ่กีย่วข้องกบัการท�างานทางด้านจติวทิยาคลินกิตาม

มาตรฐานวิชาชีพ	ประกอบด้วย	การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก	การ

บ�าบัดทางจิตวิทยาและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิต	การประยุกต์จิตวิทยา

คลนิกิเข้าสูง่านด้านสขุภาพจติชุมชนและศาสตร์	อืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง	การสอน

ฝึกอบรมและเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการจิตวิทยาคลินิกและจิตวิทยา	 สาขา

อื่นที่เกี่ยวข้อง	และการพัฒนาด้านต่าง	ๆ	และการวิจัยทางจิตวิทยาคลินิก	

ท้ังจากในสถานการณ์จ�าลอง	 และในสถานการณ์จริง	 รวมท้ังการประชุม

ปรึกษาหารือเพื่อการช่วยเหลือผู้รับบริการกับสหวิชาชีพ	ภายใต้การดูแล

ของนักจิตวิทยาคลินิกและอาจารย์นิเทศก์

	 Practicing	 professional	 clinical	 psychology	 in	 

governmental	or	private	sector	units	under	professional	standards	

of	clinical	psychological	practice	that	are	described	as	clinical	

psycho-diagnostic	 assessment,	 psychological	 treatment	 and	

rehabilitation,	application	of	clinical	psychology	for	community	

mental	health	services	and	related	fields,	clinical	psychological	



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

154

training	 and	 consultation,	 and	 professional	 technological	 

development	and	clinical	psychological	research,	experiencing	

in	real	situation	and	simulation,	working	with	professional	care	

multidisciplinary	 and	participate	 in	 case	 conferences	 under	

clinical	psychologists	and	supervisor

0512	422	 กำรสัมมนำทำงจิตวิทยำคลินิก	 2(1-2-3)

 Seminar in Clinical Psychology

	 การค้นคว้าและบรูณาการองค์ความรู	้ผลงานวจิยั	สถานการณ์	

และปัญหาต่าง	 ๆ	 ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางจิตวิทยาคลินิก	 

รวมทัง้การน�าเสนอและอภปิรายผลการค้นคว้าและบูรณาการอย่างถูกต้อง

ตามมาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยาคลินิกเพื่อการบริการวิชาการ	

	 Investigating	and	integrating	of	knowledge,	research	

findings,	 current	 issues	 and	problems	 relating	 to	 the	 area	 of	

clinical	psychology,	presenting	and	discussing	 the	 results	 of	

investigation	 and	 integration	 of	 knowledge	 under	 the	 

professional	standards	in	clinical	psychology	for	academic	service

 -	วิชำเอกจิตวิทยำกำรปรึกษำและกำรแนะแนว

0512	231	 จรรยำบรรณและกฎหมำยส�ำหรับวิชำชีพ	 2(2-0-4)

	 จิตวิทยำกำรปรึกษำและ	กำรแนะแนว

 Code of Ethics and Law for Counseling

  Psychology and Guidance Profession 

 ความหมาย	 ความส�าคัญและแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรม	 

จรรยาบรรณวิชาชีพ	และกฎหมายที่ส�าคัญส�าหรับใช้ในการให้บริการทาง

จิตวิทยาในวิชาชีพการให้การปรึกษาและแนะแนว	 คุณลักษณะและ

บุคลิกภาพของนักจิตวิทยาที่ดี	 การศึกษาและอภิปราย	 กรณีศึกษาท่ี

เก่ียวข้องกับประเด็นคลุมเครือทางด้านจริยธรรม	 รวมถึงการจัดการกับ

ประเด็นทางด้านจรรยาบรรณและกฎหมายส�าหรับวิชาชีพจิตวิทยาการ

ปรึกษาและการแนะแนว

	 Definitions,	 significance	and	concepts	of	 ethical	

and	 legal	 issues	 for	 delivering	 psychological	 services	 in	

counseling	and	guidance	professions;	 characteristics	 and	

personality	 of	 a	 professional	 psychologist;	 learning	 and	 

discussing	 case	 studies	 related	 to	 ethical	 dilemmas	 and	 

resolving	ethical	and	legal	issues	in	counseling	psychology	

and	guidance	profession

0512	232	 กำรประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 3(3-0-6)

	 ในกำรแนะแนว	

 Application of Computer Program in Guidance

 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐานส�าหรับการใช้ในงาน

แนะแนว	การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	 การใช้เวิลด์ไวด์เว็บ	 การใช้

สังคมออนไลน์	 การค้นฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ระดับเบื้องต้น	การใช้แบบวัดออนไลน์	 และการใช้โปรแกรม

การบริหารจัดการทางจิตวิทยาส�าหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย

คอมพิวเตอร์

	 Fundamental	computer	application	for	guidance	

service	use,	e-mail	receiving	and	sending,	world	wide	web	

application,	using	social	online	,searching	of	computer	data	

and	application	of	 basic	 computer	program,	use	 of	 online	

psychological	tests	and	organizer	program	

0512	331	 กำรให้กำรปรึกษำรำยบุคคล	 3(2-2-5)

 Individual Counseling

	 ทฤษฎีและกระบวนการในการให้การปรึกษารายบุคคล	

บทบาทผูใ้ห้การปรกึษารายบคุคลคล	การวเิคราะห์และประเมนิปัญหาความ

ต้องการของผู้รับการปรึกษา	การบูรณาการทักษะและทฤษฎท่ีีเหมาะสมใน

การปรึกษา	การวางแผนเกี่ยวกับกระบวนการปรึกษา	การติดตามและการ

ประเมินผลการให้การปรึกษา

		 Theories	 and	processes	 on	 individual	 counseling	 ,	

roles	of	individual	counselor,	analysis	and	appraisal	of	counselee’s	

problems	and	needs	and	planning,	integrating	and	theories	on	

individual	counseling,	plan	of	individual	counseling	processes,	

assessment	and	follow	of	counseling

0512	332	 กำรปรับพฤติกรรม	 3(3-0-6)

	 Behavior	Modification

 ความหมาย	และความส�าคัญของการปรับพฤติกรรม	ทฤษฎี

พื้นฐานที่ส�าคัญในการปรับพฤติกรรม	 เทคนิคในการปรับพฤติกรรมท่ี

ส�าคัญและการน�าไปประยุกต์ใช้

	 Definitions	and	significances	of	behavior	modification,	

essential	 basic	 theories	 on	 behavior	modification,	 crucial	 

behavior	modification	techniques	and	their	application

0512	333	 กำรทดสอบและกำรประเมินเพื่อกำรแนะแนว		 3(3-0-6)

	 และกำรปรึกษำ

 Testing and Assessment in Guidance

  and Counseling

 การใช้แบบทดสอบและแบบประเมินทางจิตวิทยาแบบต่างๆ

เพือ่น�ามาใช้ประโยชน์ในการแนะแนว	เช่นแบบวดัสตปัิญญา	แบบวัดความ

ถนัด	แบบวัดความสนใจ	แบบวัดบุคลิกภาพ	 เป็นต้น	การฝึกปฏิบัติการ

ทดสอบ	การให้คะแนน	การแปลผล	และการเขียนรายงานผลการทดสอบ	

และการวางแผนช่วยเหลือภายในการให้การปรึกษา

	 The	 use	 of	 various	 psychological	 tests	 and	 

assessments	for	guidance	services,	such	as,	intelligence	tests	,	
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aptitude	tests	,	interest	tests	and	personality	tests,	practice	in	

test	administration,	scoring,	interpretation	and	report	writing	of	

test	results	and	planning	intervention	in	counseling	

0512	334	 ทฤษฎีและพัฒนำกำรอำชีพ	 2(2-0-4)

 Theories and Career Development 

	 ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพ	 กระบวนการให้การปรึกษา 

ทางอาชีพ	ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเกี่ยวกับเลือกอาชีพ	การวางแผน 

การศึกษาเพื่อการเลือกอาชีพ	การประยุกต์ทฤษฎีและพัฒนาการอาชีพใน

การด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

	 Career	 development	 theories,	 processes	 in	 career	

counseling,	 theories	 of	 social	 learning	 for	 career	 decision,	 

planning	models	 for	 career	 decision,	 application	 of	 career	 

development	theories	processes	in	daily	life

0512	335	 กำรให้ควำมช่วยเหลือในภำวะวิกฤติ	 3(3-0-6)

 Crisis Intervention 

	 ความรู ้ เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีการให้ความช่วยเหลือ 

ในสถานการณ์วิกฤติ	 ระบบการให้ความช่วยเหลือที่หลากหลาย	 แนวทาง

การให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤติของบุคคลในสังคม	 และการจัดการ

กับภาวะวิกฤติส�าหรับสถานศึกษา

		 Fundamental	 knowledge	 of	 theories	 of	 situational	

crises;	 a	 variety	 of	 service	 systems;	procedures	 for	 assisting	

people	who	encounter	the	situational	crises	in	the	society;	crisis	

intervention	management	for	school

0512	336	 กำรให้กำรปรึกษำกลุ่ม	 3(2-2-5)

 Group Counseling

 ความหมาย	หลกัการ	ทฤษฎ	ีและขัน้ตอนในการให้การปรกึษา

กลุ่ม	บทบาทของผู้น�ากลุ่ม	และสมาชิกกลุ่ม	ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการ

ให้การปรึกษากลุ่ม

	 Definitions	,	principle	,	theories	and	steps	on	group	

counseling	,	roles	of	group	leader	and	group	member,	as	well	as	

practice	in	group	counseling

0512	337	 กำรให้กำรปรึกษำเด็กและวัยรุ่น	 2(1-2-3)

 Child and Adolescent Counseling

	 ความหมาย	 หลักการ	 ทฤษฎี 	 และขั้นตอนในการให ้ 

ค�าปรกึษาเดก็	และวยัรุน่	การฝึกทกัษะพืน้ฐาน	และเทคนคิต่างๆ	ในการให้ 

การปรึกษาเด็กและวัยรุ่น	การเลือกวิธีการให้การปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ	

การวเิคราะห์ประเมนิปัญหาความต้องการของผู้ขอรบัค�าปรกึษา	การบรูณา

การเทคนิคที่เหมาะสมในการให้การปรึกษาเด็ก	และวัยรุ่น

		 Definitions,	principle,	theories	and	steps	on	child	and	

adolescent	counseling.	Practice	of	basic	child	and	adolescent	

counseling	skills	and	techniques,	selecting	effective	intervention,	

analysis	and	appraisal	of	counselee’s	problems	and	needs	and	

planning	 and	 integrating	 effective	 techniques	 in	 child	 and	 

adolescent	counseling

0512	341	 จิตวิทยำเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ	 	3(3-0-6)

 Psychology of Children with Special Needs

 ความหมาย	ความส�าคญัและแนวคิดทางจติวทิยาเก่ียวกบัเดก็

ท่ีมคีวามต้องการพเิศษ	ประเภทของเด็กท่ีมีความต้องการพเิศษ	และเกณฑ์

ในการประเมินเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	 เคร่ืองมือและกิจกรรมที่ใช ้

ในการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

	 Definitions,	significances	and	psychological	concepts	

of	 children	with	 special	 needs,	 classification	 of	 special	 need	

students,	and	criteria	to	assess	the	children	with	special	needs,	

tools	and	activities	for	developing	the	children	with	special	needs

0512	342	 กำรให้กำรปรึกษำครอบครัว	 2(1-2-3)

 Family Counseling

	 สภาพปัญหาของครอบครัวในปัจจุบัน	 แหล่งข้อมูลในการ

ศึกษาค้นคว้า	การฝึกทักษะให้กับคู่สมรส	การเป็นบิดามารดาที่ดี	แนวคิด

ในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก	แนวคิด	ทฤษฎี	และเทคนิคที่ผู้บ�าบัดหรือผู้ให้การ

ปรึกษาสามารถน�าไปใช้ในการให้การปรึกษาคู่สมรส

	 Present	 problems	 faced	by	 families,	 resource	 and	

skills	of	parenting,	good	parenting	and	parent	education,	theories	

and	 techniques	 that	 the	 therapist	 or	 counselor	 can	 use	 in	 

helping	clients	deal	with	these	problems

0512	343	 กำรป้องกันและส่งเสริมสุขภำพจิตในชุมชน	 3(3-0-6)

 Prevention and Promotion of Mental Health

  in Community 

	 สถานการณ์ปัญหาสขุภาพจติในชมุชนและสงัคม	นโยบายด้าน

สุขภาพจิตของประเทศไทย	มาตรฐานการบริการทางสุขภาพจิตประเภท

ต่างๆ	 การสืบค้นปัญหาสุขภาพจิต	การถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพจิต 

แก่ชุมชน	 การส่งเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพจิตและป้องกัน

ปัญหาสุขภาพจิต	

	 Situations	of	mental	health	problems	in	community	

and	society,	Thailand	mental	health	policy,	standard	of	mental	

health	service,	mental	health	problem	findings,	mental	health	

knowledge	propagation	for	community,	mental	health	promotion	

and	prevention



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

156

0512	431	 งำนฝึกปฏิบัติทำงจิตวิทยำกำรปรึกษำ	 6(0-12-6)

	 และกำรแนะแนว

 Practicum in Counseling Psychology 

 and Guidance 

 กระบวนการฝึกปฏิบัติด้านวิชาชีพจิตวิทยาและการสอน

แนะแนวในหน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท�างานทาง

ด้านจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนวตามมาตรฐานวิชาชีพ	ประกอบ

ด้วย	บริการส�ารวจข้อมูลรายบุคคล	บริการเผยแพร่ข่าวสาร	บริการให้การ

ปรึกษา	บริการจัดวางตัวบุคคล	บริการวิจัย	ติดตามผล	และประเมินผล	

ความคิดรวบยอดในการให้การปรึกษา	การช่วยเหลือ	 และการช่วยเหลือ

ทางด้านการศึกษาในระบบของโรงเรียน	ทั้งจากในสถานการณ์จ�าลอง	และ

ในสถานการณ์จริง	 รวมทั้งการประชุมปรึกษาหารือเพื่อการช่วยเหลือผู้รับ

บริการกับสหวิชาชีพ	 ภายใต้การดูแลของนักจิตวิทยา	 อาจารย์ผู ้สอน

แนะแนว	และอาจารย์นิเทศ

	 Practicing	 professional	 psychology	 and	 guidance	

teaching	 in	 governmental	 or	 private	 sector	 units	 under	 

professional	standards	of	counseling	psychology	and	guidance	

practice	 that	 are	 described	 as	 individual	 inventory	 service,	 

information	service,	counseling	service,	placement	service,	and	

research	 and	 follow	 up	 Service,	 conception	 of	 counseling,	 

consultation,	and	educational	 intervention	 in	school	settings,	

experiencing	 in	 real	 situation	 and	 simulation,	working	with	

professional	 care	multidisciplinary	 and	 participate	 in	 case	 

conferences	 under	 psychologists	 or	 guidance	 teachers	 and	

faculty	supervision

 

0512	432	 กำรสัมมนำทำงจิตวิทยำกำรปรึกษำ	 2(1-2-3)

	 และกำรแนะแนว

 Seminar in Counseling Psychology 

 and Guidance

 การค้นคว้าและบรูณาการองค์ความรู	้ผลงานวจิยั	สถานการณ์	

และปัญหาต่างๆ	ในปัจจบุนัทีเ่กีย่วข้องกบัประเดน็ทางจิตวทิยาการปรกึษา

และการแนะแนว	 รวมทั้งการน�าเสนอและอภิปรายผลการค้นคว้าและ 

บรูณาการอย่างถกูต้องตามมาตรฐานวชิาชพีจติวทิยาเพือ่การบรกิารวชิาการ

	 Investigating	 and	 integrating	body	 of	 knowledge,	

research	findings,	current	issues	and	problems	relating	to	the	

area	of	counseling	psychology	and	guidance,	presenting	and	

discussing	 the	 results	 of	 investigation	 and	 integration	 of	 

knowledge	under	the	professional	standards	in	psychology	for	

academic	service

	 	 2.2		วิชำเอกเลือก

0512	351	 จิตวิทยำกำรติดสำรเสพติด	 2(2-0-4)

 Psychology of Drugs Addiction

 ความหมายของแอลกอฮอล์และสารเสพติด	การใช้ยาในทาง

ท่ีผิด	 และการติดสารเสพติด	 ประเภทของสารเสพติด	 สาเหตุของการ 

ติดสารเสพติด	 กลไกการเสพติด	 ลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติด	 

โรคท่ีสัมพันธ์กับการใช้สารเสพติด	 รวมไปถึงโทษของการใช้สารเสพติด 

ที่มีต่อตัวบุคคล	ครอบครัว	และสังคม	อีกทั้งแนวทางการบ�าบัดและฟื้นฟู

ผู้ติดสารเสพติด

	 Definitions	of	alcohol	and	drug,	abuse	and	addiction,	

type	 of	 addictive	 substance,	 cause	 of	 addiction,	 addiction	

mechanism,	 identification	and	progression	 of	 symptoms	and	

disease	including	the	impact	on	individuals,	family	and	society,	

substance-related	disorders	with	an	overview	of	contemporary	

treatment	modalities	and	substance-abuse	rehabilitation

0512	352	 จิตวิทยำกำรกระท�ำผิดของเด็กและเยำวชน		 2(2-0-4)

 Psychology of Child and Youth Offenders

	 ความหมายของการกระท�าผิด	 ลักษณะการกระท�าความผิด 

ในเด็กและเยาวชน	บทลงโทษทางกฎหมายในเด็กและเยาวชน	สิทธิเด็ก

และเยาวชนผู้กระท�าผิด	บทบาทหน้าที่ของนักจิตวิทยาในการให้การดูแล

และให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผู้กระท�าผิด	การป้องกันการกระท�า

ผิดในเด็กและเยาวชน

	 Definitions	of	offense,	type	of	children	and	juvenile	

offense,	children	and	juvenile	legal	punishment,	right	of	children	

and	juvenile	offender;	psychologist	roles	in	helping	and	caring	

for	children	and	juvenile	offenders,	offense	prevention	in	children	

and	juvenile

0512	353	 กำรออกแบบและวิเครำะห์แผนกำรจัดกิจกรรม	 2(2-0-4)

	 แนะแนว

 Design and Analysis of Guidance Activities Plan 

 หลกัการและวธิกีารในการจดักจิกรรมแนะแนว	การออกแบบ

จัดท�าแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวการเลือกและพัฒนาเครื่องมือในการ

เรียนรู้	 การประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางการศึกษาให้มีความเหมาะสมกับ 

ช่วงอายุ	และระดับของการเรียนรู้

	 Principles	 and	methods	 of	 guidance	 activities	 

designing	 and	making	 lesson	 plans,	 facilitating	 learning,	 

selecting	 and	 developing	 learning	 materials,	 applying	 

appropriate	education	innovation	for	different	ages	and	learning	

levels,	 application	 of	 curriculum,	 current	 basic	 education	 

management	 and	 trends	 of	 both	 elementary	 and	 secondary	 

curriculum
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0512	451	 จิตวิทยำเด็กและวัยรุ่น	 2(2-0-4)

 Psychology of Childhood and Adolescence 

	 ความส�าคัญของเด็กและวัยรุ่น	 โดยเน้นพัฒนาการด้านต่างๆ	

ตัง้แต่วยัก่อนคลอด	วยัแรกคลอด	วยัทารก	วยัเด็ก	วยัแรกรุ่น	จนถึงวัยรุ่น

	 Significance	of	childhood	and	adolescence	with	an	

emphasis	 on	different	 aspects	 of	 development	 from	prenatal,	

neonatal,	infant,	childhood,	early	adolescent	and	adolescent	ages

0512	452 จิตวิทยำสัมพันธภำพมนุษย์	 2(2-0-4)

 Psychology of Human Relationship

	 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล	

เน้นการเข้าใจตัวเองและบุคคลอื่น	 พื้นฐานการแสดงออกของบุคคลใน

สังคม	การพัฒนาตนเอง	การสื่อสาร	การปรับตัวในสังคม	ความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล	และเจตคติต่อบุคคลในกลุ่ม	การใช้หลักจิตวิทยาเพื่อมนุษ

สัมพันธ์ที่เหมาะสม

	 Concepts	and	theories	related	to	human	relationships,	

focusing	on	understanding	intrapersonal	and	interpersonal,	the	

expression	 of	 the	 individual	 in	 society,	 self-development,	 

communication,	 social	 adjustment,	 individual	 differences,	 

attitudes	toward	others	in	the	group,	and	using	psychology	to	

develop	and	promote	relationships

0512	453	 จิตวิทยำประยุกต์	 2(2-0-4)

 Applied Psychology

	 การบรูณาการแนวคดิและทฤษฎีทางจิตวทิยาในการท�าความ

เข้าใจพฤติกรรมมนุษย์	การประยุกต์หลักจิตวิทยาในการด�าเนินชีวิต	เพื่อ

การปรับตัวท่ีดี	 และเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สังคมพึงปรารถนา	 รวมทั้ง

สามารถถ่ายทอดองค์ความรูท้างด้านจิตวทิยาได้อย่างถกูต้อง	เหมาะสมกบั

ผู้รับบริการกลุ่มต่างๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	Integration	of	psychology	approaches	and	theories	

in	order	to	understand	human	behavior,	applying	the	principles	

of	 psychology	 for	 everyday	 living,	 adjusting	 one’s	 self,	 and	 

becoming	a	human	resource	required	by	the	society,	as	well	as	

being	 able	 to	 convey	 the	 body	 of	 knowledge	 to	 clients	 

effectively	and	efficiently

0512	454	 จิตวิทยำกำรสื่อสำร	 2(2-0-4)

 Psychology of Communication

 แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ

ส่ือสารของมนุษย์การท�างานของสมองในแง่ระบบการรับรู้และแปลความ

ข่าวสาร	พฤตกิรรมสือ่สารภายในตวับคุคลและระหว่างบคุคล	การใช้ภาษา

และสญัลกัษณ์ต่างๆ	ค่านยิมและพฤตกิรรมการสือ่สารในปัจจุบนั	อทิธพิล

ของการส่ือสาร	การถ่ายทอดนวตักรรมด้านการสือ่สาร	และหลกัการสือ่สาร

เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

	 Psychological	 concepts	 and	 theories	 influencing	 

human	communication	behavior	including	brain	functions	as	a	

system	of	perception,	encode	information,	memory	and	actions	

involving	 intrapersonal	 /	 interpersonal	 analysis,	 the	 use	 of	 

language	 and	 symbols,	 current	 value	 of	 communication,	 the	

effects	 of	 communication,	 the	 communicational	 diffusion	 of	

innovations	and	social	heritage	and	principles	of	efficiency	and	

effectiveness	commutation	in	living

0512	455	 กำรบ�ำบัดทำงเลือก	 2(2-0-4)

 Alternative Therapy

	 ความหมายและความส�าคัญของการบ�าบัดทางเลือก	 รูปแบบ	

เทคนคิ	และการเลอืกใช้การบ�าบดัทางเลอืกในแบบต่างๆ	การใช้เทคนคิการ

เคลื่อนไหว	การบ�าบัดด้วยกลิ่น	สื่อ	อุปกรณ์ที่ใช้ในการท�าบ�าบัดทางเลือก	

ขั้นตอน	และการประเมินผลการบ�าบัดทางเลือก

	 Definitions	and	 significance	of	 alternative	 therapy,	

type,	 technique	and	alternative	 therapy	selection;	movement	

technique	and	aroma	therapy,	equipment,	process	of	alternative	

therapy	and	alternative	therapy	assessment

0512	456	 สุขภำพจิต	 2(2-0-4)

 Mental Health

	 ความเป็นมาของการศึกษาสขุภาพจติ	ปัจจยัทีมี่ผลต่อสขุภาพ

จิตของบุคคลและสังคม	 สุขภาพจิตแต่ละช่วงวัย	 การแก้ไขและป้องกัน	 

การส่งเสริมสุขภาพจิต	การบริการทางสุขภาพจิตในหน่วยงานต่างๆ

		 Backgrounds	 of	 mental	 health	 studies,	 factors	 

influence	 the	mental	health	of	 individuals	 and	 social,	mental	

health	in	every	age	group,	treatment,	prevention	and	promotion	

in	mental	health,	mental	health	services

0512	457	 จิตวิทยำพฤติกรรมเบี่ยงเบนทำงเพศ	 2(2-0-4)

 Psychology of Sexual Disorder

	 ความหมายและแนวคดิเกีย่วกบัพฤติกรรมทางเพศ	พฒันาการ

ทางเพศ	ประเภทของพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศ	สาเหตุและปัจจัยส่งเสรมิ

ให้เกิดพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบน	 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง	 กรณีศึกษา

ต่างๆ	รวมไปถงึแนวทางการให้การปรกึษาผู้มพีฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศ

และครอบครัว

		 Definition	 of	 terms	 and	 concepts	 related	 to	 sex,	 

gender,	 and	 sexual	 behavior,	 sexual	 development,	 type	 of	 

sexual	deviation,	causes	and	factors	of	sexual	deviation,	related	

theory	 including	case	 study	and	guidelines	 for	 counseling	 to	

sexual	deviation	person	and	their	family



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

158

0512	458	 จิตวิทยำควำมรุนแรงและควำมก้ำวร้ำวในสังคม	 2(2-0-4)

 Psychology of Violence and Aggression in Society

 ความหมายของความรุนแรงและความก้าวร้าว	ปัจจัยการเกดิ

ความรุนแรงและความก้าวร้าว	ประเภทและรูปแบบของความรุนแรงและ

ความก้าวร้าว	 สภาพสังคมที่เอื้อต่อความรุนแรงและความก้าวร้าว	 

ผลกระทบจากความรุนแรงและความก้าวร้าว	 วิธีการป้องกันและการให้

ความช่วยเหลือแก่เหยื่อความรุนแรงและความก้าวร้าวในสังคม

	 Definitions	 of	 violence	 and	 aggression,	 factors	 

influencing	violence	and	aggression,	types	and	styles	of	violence	

and	 aggression,	 social	 circumstances	 in	which	 violence	 and	

aggression	easily	happen,	effects	of	violence	and	aggression,	

prevention	and	intervention	for	violent	and	aggressive	victims	

in	the	society

0512	459	 อำชญำวิทยำ	 2(2-0-4)

 Criminology

	 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับปัญหา	 สาเหตุ	 และการ

ป้องกันอาชญากรรม	รวมถึงการศึกษาพฤติกรรมของผู้ที่ละเมิดกฎหมาย	

สถานการณ์ของการเกิดอาชญากรรมในปัจจุบัน	 ปัจจัยที่น�าไปสู่การเกิด

อาชญากร	 หลักคุณธรรม	 จริยธรรมและกฎหมาย	 การด�าเนินงานของ

กระบวนการยุติธรรม	บคุลากรและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงาน

อาชญาวิทยา

	 Concepts	 and	 theories	 related	 to	 the	 causes	 and	

prevention	of	crime,	behaviors	of	criminals,	circumstances	of	

the	crime	when	committed,	factors	that	lead	to	criminal,	moral	

and	ethical	principles	of	criminal	law,	operation	of	a	fair	justice	

system,	personnel	and	agencies	involved	in	the	implementation	

of	criminology

0512	460	 จิตวิทยำควำมสุข	 2(2-0-4)

 Psychology of Happiness

	 ความหมายและมโนทศัน์ของความสุขในมุมมองทางจติวทิยา	

พ้ืนฐานแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความสุข	 ลักษณะของ

อารมณ์เชิงบวก	 ศิลปะของความสุข	 ความอยู่ดีมีสุข	 การรู ้และเข้าใจ 

ในศักยภาพของตนเอง	และแนวทางการสร้างความสุข

	 Definitions	 and	 concepts	 of	 happiness	 from	 a	 

psychological	 perspective,	 basic	 approaches	 and	 theories	 of	

psychology	 relating	 to	happiness,	 characteristics	 of	 positive	

emotion,	arts	of	happiness,	well-being,	self-actualization,	and	

interventions	to	increase	happiness

0512	461	 กำรให้กำรปรึกษำในภำวะสูญเสีย		 2(1-2-3)

 Grief Counseling

	 ความหมายและหลกัการของการให้การปรกึษาบุคคล	จติวิทยา

ส�าหรับบุคคลในสภาวะสูญเสีย	 ทฤษฎีและกระบวนการให้ค�าปรึกษา	 

การประเมินสภาวะทางจิตใจของบุคคล	กระบวนการปรึกษาและเยียวยา

การสูญเสียกรณีเป็นกลุ่มใหญ่ในสังคมและแหล่งสนับสนุนทางสังคม

	 Definitions	 and	 principle	 of	 personal	 counseling;	

psychology	 of	 individuals	 in	 grief	 and	 loss,	 theories	 and	 

techniques	 of	 counseling	 for	 the	 individual	 of	 group	of	 grief;	

assessing	individual’s	mental	health	state,	counseling	process	

and	helping	procedure	and	supporting	resources	for	individual	

and	group	of	grief	in	society

0512	462	 กำรแนะแนวชุมชน	 2(2-0-4)

 Community Guidance

	 วิเคราะห์และประเมินสภาพปัญหาทางสุขภาพจิตของชุมชน	

การให้บริการแนะแนวเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลในชุมชนทั้งด้าน 

การศึกษา	 อาชีพ	 สังคมและส่วนตัว	 ป้องกันปัญหา	 และแก้ไขปัญหา 

ที่เกิดขึ้นในชุมชน	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลในชุมชน

		 Analyzing	and	estimating	the	mental	health	problems	

of	people	in	a	community;	providing	a	guidance	service	in	order	

to	promote	the	people’s	competence	in	education,	occupation	

and	social	and	personal	issues,	prevent	problems,	and	resolve	

problems	in	the	community,	so	as	to	improve	the	quality	of	their	

lives

0512	463	 กำรคิดทำงบวก	 2(2-0-4)

 Positive Thinking

	 การเข้าใจธรรมชาติของการคิด	ความส�าคัญของพลังการคิด

ทางบวก	กลยทุธ์ในการคดิทางบวก	การประยกุต์ใช้การคดิทางบวกในการ

ด�าเนินชีวิต	 การเห็นคุณค่าในตนเอง	 การสื่อสารทางร่างกาย	 จิตใจ	 

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	 เพ่ือสร้างความสุขในการด�ารงชีวิตและ 

การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น

	 Understanding	the	nature	of	thought,	significances	

of	power	of	positive	thinking,	strategies	for	positive	thinking,	

implications	of	positive	thinking	in	everyday	living	experience,	

self-esteem,	the	mind-body	connection,	creative	ways	to	solve	

problems	so	as	to	increase	happiness	in	living	and	interacting	

with	others
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0512	464	 สุขภำพจิตในโรงเรียน	 2(2-0-4)

 Mental Health in School

 ความหมายและความส�าคญัของสขุภาพจิตในโรงเรยีน	ปัจจัย

ที่มีผลต่อสุขภาพจิตในโรงเรียน	การป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในโรงเรียน

Definitions	and	significance	of	mental	health	in	school,	factors	

effected	to	mental	health	in	school,	protection	from	mental	health	

problems

0512	465	 กิจกรรมบ�ำบัด	 2(1-2-3)

 Activity Therapy

	 ความหมาย	หลกัการ	ทฤษฎแีละแนวปฏบิตัทิางกจิกรรมบ�าบดั	

การใช้เกม	ดนตรี	ศิลปะ	ละคร	และการเล่น	เพื่อแก้ปัญหาของพฤติกรรม

Definition,	principles,	theories	and	guidelines	of	activity	therapy,	

games,	music,	 arts,	 drama	 and	 play	 for	 behavior	 problems	 

solution

0512	466	 ศำสนำกับกำรแนะแนว	 2(2-0-4)

 Religions and Guidance

	 การศึกษาหลักศาสนาต่างๆ	 แง่มุมทางด้านจิตวิญญาณ	 

การแนะแนวโดยใช้หลักทางศาสนา	 การป้องกัน	 และการแก้ไขปัญหา 

โดยการใช้หลักทางศาสนา	

	 A	 study	 of	 principles	 of	 religions;	 aspects	 of	 

spirituality;	delivery	of	guidance	services	implementing	religious	

principles;	 preventing	 and	 solving	 problems	 based	 on	 the	 

religious	principles

0512	467	 จิตวิทยำควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล	 2(2-0-4)

 Psychology of Individual Difference

	 ความหมาย	ความส�าคัญ	และแนวคิดเกี่ยวกับความแตกต่าง

ระหว่างบคุคลในด้านต่างๆ	ตามมมุมองทางจิตวทิยา	เพศ	ชาตพินัธุ	์ศาสนา	

สัมพันธภาพของมนุษย์	 เน้นการเข้าใจตัวเองและบุคคลอื่น	 พื้นฐานการ

แสดงออกของบุคคลในสังคม	การส�ารวจพัฒนาการมนุษย์ตลอดช่วงชีวิต

และรปูแบบของมมุมองทีม่ต่ีอโลกและชวีติ	ประสบการณ์ชวีติ	วธิกีารสร้าง

มุมมองชีวิตของตนเอง

	 Definitions,	significance	and	concepts	of	individual	

differences	 from	 a	 psychological	 perspective,	 gender,	 race,	 

religion,	 human	 relationships,	 focusing	 on	 understanding	 

intrapersonal	 and	 interpersonal,	 the	 expression	 of	 the	 

individual	in	society,	Exploring	the	nature	of	human	development	

throughout	the	life	cycle,	and	how	we	form	the	world	and	life	

views	by	which	we	live,	the	life	experiences	and	how	his	life	

view	was	formed

0512	468	 กำรให้กำรปรึกษำอำชีพ	 2(1-2-3)

 Career Counseling

	 ทฤษฎพีฒันาการทางอาชพี	หลกัการ	และวธิกีารวางแผนอาชพี	

ทฤษฎีและเทคนิคการให้การปรึกษาด้านอาชีพ	การฝึกปฏิบัติการให้การ

ปรึกษาด้านอาชีพ

	 Theories	 of	 career	development,	 the	principle	 and	

method	 of	 career	 planning,	 theory	 and	 technique	 of	 career	

counseling,	practicing	in	career	counseling

0512	469	 จิตวิทยำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์	 2(2-0-4)

 Psychology of Human Resource Management

	 ความหมาย	ความส�าคัญ	แนวคิดทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 ประเภทและวิธีการต่างๆ	ที่เก่ียวกับการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์	 การฝึกอบรม	 การพัฒนาภาวะผู้น�า	 การพัฒนาอาชีพ 

ในสายงาน	 การท�างานเป็นทีม	 โครงสร้างองค์การ	 วัฒนธรรมองค์การ	

กระบวนทัศน์ใหม่ๆ	ในการพัฒนาบุคคลและองค์การ

	 Definitions,	significance	and	psychological	concept	

of	 human	 resource	 development,	 types	 and	 methods	 

related	 human	 resource	 development,	 training,	 leadership	 

development,	 professional	 career	 development,	 teamwork,	 

organizational	structure,	organizational	culture,	new	approach	

to	organizational	and	personal	development

0512	470	 จิตวิทยำผู้บริโภค	 2(2-0-4)

 Consumer Psychology

	 ความหมาย	 ความส�าคัญ	 และแนวคิดของลักษณะและ

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค	เจตคต	ิการตดัสนิใจ	และปัจจยัต่างๆ	ทีก่่อให้เกดิความ

พึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการ

	 Definit ions, 	 s ignificance	 and	 concepts 	 of	 

characteristic	 and	 consumer	 behaviors,	 attitude,	 decision,	 

and	 factors	 influencing	 consumers’s	 product	 and	 service	 

satisfaction

0512	471	 กำรให้กำรปรึกษำพหุวัฒนธรรมเบื้องต้น	 2(2-0-4)

 Introduction to Multicultural Counseling

	 การศึกษาความต่างวัฒนธรรม	 และความหลากหลายในโลก	

ลักษณะส�าคัญและความต ้องการพิ เศษของกลุ ่มพหุวัฒนธรรม	 

ความตระหนักในความแตกต่างด้าน	วัฒนธรรม	ประเพณี	เชื้อชาติ	ศาสนา	

เพศ	อายุ	เป็นต้น	ความเข้าใจในแนวคิดหลักและกระบวนทัศน์ที่ใช้ในการ

ปรึกษาประชากรหลากวัฒนธรรม	 หลักการพื้นฐานของการปรึกษาพหุ

วัฒนธรรม	การพัฒนาสมรรถนะพหุวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานกับผู้รับ

บริการที่มีความหลากหลายทางภูมิหลัง
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	 A	 study	of	 cultural	differences	and	global	diverse;	

main	 characteristics	 and	 needs	 of	multicultural	 groups;	 an	

awareness	of	the	differences	i.e.	cultures,	traditions,	nationalities,	

religions,	 genders,	 ages;	 understanding	 of	 concepts	 and	 

paradigms	 used	 in	 counseling	 diverse	 populations;	 basic	 

principle	 of	multicultural	 counseling;	 the	 development	 of	 

multicultural	competencies	in	working	with	clients	from	diverse	

backgrounds

0512	499	 งำนฝึกปฏิบัติกำรทำงวิชำชีพจิตวิทยำคลินิก		 6(0-12-6)

 Internship in Clinical Psychology Profession

	 กระบวนการฝึกปฏบิตัด้ิานวชิาชพีจติวทิยาคลนิกิในหน่วยงาน

ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิกโดยการ

อบรมการท�างานทางด้านจิตวิทยาคลินิกตามมาตรฐานวิชาชีพ	 การขึ้น

ทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ	 สาขาจิตวิทยาคลินิก	 และกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง	ภายใต้การดูแลของนักจิตวิทยาคลินิกและอาจารย์นิเทศก์

	 Practicing	professional	clinical	psychology	in	units	

accredited	by	professional	 clinical	 psychology	committee	

under	 professional	 standards	 of	 clinical	 psychological	 

training,	registration	to	be	clinical	psychologist	professionals	

and	relevant	laws	under	clinical	psychologists	and	supervisor

  

	 3.	หมวดวิชำเลือกเสรี	 ไม่น้อยกว่ำ	6	หน่วยกิต

0510	201		 กำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	 3(3-0-6)

 Education for Sustainable Development

โครงสร้างการจัดการศึกษา	 บทบาทของการศึกษาเพื่อ 

การพัฒนาที่ย่ังยืน	 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจและ 

ส่ิงแวดล้อม	และบทบาทของสถานศกึษาในการจัดการกบัการเปลีย่นแปลง

ดังกล่าว	 การมีส่วนร่วมขององค์กรภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ในการจัดการศึกษา	 

การใช้ภมูปัิญญาท้องถ่ินเพือ่พฒันาการศกึษาไปสูส่งัคมแห่งการเรียนรูแ้ละ

การพัฒนาที่ยั่งยืน

Structure	 of	 educational	management;	 roles	 of	 

education	 for	 sustainable	 development;	 social,	 cultural,	 

economic	and	environmental	changes	and	roles	of	educational	

institutions	 in	 responding	 to	 the	 changes;	 cooperation	 of	 

organization	and	various	sectors	on	educational	management;	

applying	local	wisdom	for	educational	development	leading	to	

the	learning	society	and	sustainable	development

0510	302	 กำรบริหำรและกำรจัดกำรในสถำนศึกษำ	 3(3-0-6)

 School administration and Management

แนวคิด	 ทฤษฎี	 และหลักการบริหารจัดการทางการศึกษา	 
ภาวะผู ้น�า	 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ	 การบริหารจัดการในชั้นเรียน	 
การประกันคุณภาพการศึกษา	โครงงานและโครงการทางการศึกษา	ระบบ
สารสนเทศ	การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน

Concepts,	 theories,	 and	principles	 of	 educational	
management;	 leadership;	 human	 relation	 in	 organization;	 
classroom	management;	educational	quality	assurance;	projects	
and	 educational	 projects;	 information	 system;	 education	 for	
community	development

0520	201	 กำรแนะแนวและกำรให้กำรปรึกษำในโรงเรียน	3(3-0-6)

 School Guidance and Counseling

ความหมาย	ปรชัญา	และหลกัการของการบรหิารการแนะแนว
การจัดการการแนะแนว	ทฤษฎีและเทคนิคการแนะแนว	การบริการการ
แนะแนวในโรงเรยีน	เทคนคิพืน้ฐานในการให้การปรกึษาและการฝึกปฏบิตัิ
การให้การปรึกษาส�าหรับการแก้ปัญหาวิกฤติ	บทบาทของบุคลากรของ
โรงเรียนในการแนะแนวและการให้การปรึกษาแก่ผู้ปกครองและชุมชน

Definitions,	philosophy	and	principles	 of	 guidance	
administration;	guidance	management;	guidance	theories	and	
techniques;	 guidance	 services	 in	 schools;	 simple	 techniques	
and	practice	of	counseling	for	crisis	problem	solution;	roles	of	
school	staff	in	guidance	and	parents	and	community	counseling	
services

0520	202	 ปัญหำพฤติกรรมเด็กวัยเรียนและแนวทำงแก้ไข	 3(3-0-6)

 Problems on Behavior Disorder of School Child 

 and Prevention

สาเหตุและลักษณะของเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม	รวมทั้ง
เด็กที่มีความแปรปรวนทางความคิดและอารมณ์	 การสังเกตการทดสอบ
ลักษณะต่าง	ๆ	ทางจิตวิทยา	การปรับพฤติกรรม	การป้องกัน	การส่งเสริม
และการแก้ไขพฤตกิรรมเดก็วยัเรยีนไม่ให้เบีย่งเบนไปจากบรรทดัฐานของ
สังคม

Causes	 and	 nature	 of	 behavior	 disorder	 child	 
including	cognitive	and	emotional	disruption	;	observation,	types	
of	 psychological	 testing;	 behavior	modification;	 prevention;	
helping	school-age	children	adjust	to	social	norm

0540	302	 กำรวัดภำคปฏิบัติ	 3(3-0-6)

 Performance Measurement 

แนวคดิ	ทฤษฎกีารวดัภาคปฏบิตั	ิวธิกีารวิเคราะห์จดุมุง่หมาย
และลักษณะงานการพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะการเรียนรู ้ภาคปฏิบัติ	 
การหาคุณภาพของเคร่ืองมือและแปลความหมายของการวัดเพ่ือพัฒนา 

การเรียนการสอน
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Concept,	theories	of	performance	measurement;	task	

and	objective	analysis;	developing	performance-based	authentic	

assessment	instruments;	instrument	quality	analysis	and	data	

interpretation	for	teaching	and	learning	improvement

0550	301	 อนำมัยโรงเรียน	 3(3-0-6)

 School Hygiene

ความส�าคัญของสุขภาพ	การสาธารณสุข	การส่งเสริมสุขภาพ	

การบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะในโรงเรียน	 การสอน

สุขศึกษาและเพศศึกษา	 เน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านสุขภาพ	

ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ

นักเรียน

Importance	of	health;	public	health;	health	promotion;	

health	service	and	hygienic	environment	in	schools;	teaching	

of	 health	 education	 and	 sex	 education	 emphasize	 on	health	

behavior	 changing;	 relationship	 between	 school	 and	 

community;	promotion	of	students’	quality	of	life	

0550	302	 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน	 3(2-2-5)

 Learner Developing Activities

หลกัการและวธิกีารจดักจิกรรมพฒันาผู้เรยีนโดยเช่ือมโยงกบั

ปรัชญาน�าไปสู ่การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบพัฒนาการ 

ของมนุษย์	 เพื่อน�าไปปรับปรุง	 ปรับตัว	 ควบคุม	พัฒนา	 และแก้ปัญหา 

ของตนเอง	อนัเป็นผลน�าไปสูม่นษุย์ภาวะทีส่มบรูณ์	และอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นได้

อย่างมีความสุข	 และจะต้องเข้าฝึกอบรมวิชาผู้ก�ากับหรือผู้น�า	 ขั้นความรู้

เบื้องต้น	1	กิจกรรมจาก4	กิจกรรม	ให้เลือกฝึกอบรมตามความเหมาะสม

และความพร้อมของทุกฝ่ายดังนี้คือ	 ลูกเสือ	 เนตรนารี	 ยุวกาชาด	 และ 

ผู้บ�าเพ็ญประโยชน์

Principles	 and	methods	 of	 creating	 activities	 for	

learners	development	based	on	philosophy	focusing	on	analysis	

and	 synthesis	 the	 human	 development	 process	 in	 order	 to	 

improve,	adapt,	control,	develop,	and	solve	problems	which	bring	

to	 be	perfect	 humanity	 and	 live	 a	 happy	 life	 in	 the	 society;	 

training	in	a	course	of	the	basic	or	preliminary	level	of	leaders	

in	either	of	4	activities	namely:	boy	scout,	girl	guide,	junior	red	

cross	and	volunteer	activity

0550	303		 กิจกรรมทำงกำยส�ำหรับเด็กและเยำวชน		 3(2-2-5)

  Physical Activities for Children and Youth 

ความหมาย	ความส�าคัญ	หลักการ	ประเภทของกิจกรรมทาง

กาย	ประโยชน์	การเลือกและวิธีการจัดกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับวัย

ในรูปแบบต่างๆ	ทั้งในชีวิตประจ�าวัน	 และชีวิตยามว่างส�าหรับเด็กและ

เยาวชน	 และการฝึกปฏิบัติ	 การออกแบบกิจกรรมทางกาย	 การทดสอบ

สมรรถภาพทางกายที่สอดคล้องเหมาะสมกับกิจกรรมและกลุ่มวัย

Concepts,	 significance,	 principle,	 type	 of	 physical	

activities,	benefit,	selecting	and	organizing	physical	activities	

that	suit	the	age	in	various	ways	in	both	daily	life	and	leisure	

life	 for	 children	and	youth,	 and	practice,	design	 the	physical	

activities,	 physical	 fitness	 test	 suitable	 for	 activities	 and	age	

Group

0560	102	 ภำษำและวัฒนธรรมส�ำหรับครู	 3(3-0-6)

 Language and Culture for Teachers

ความส�าคัญของภาษาและวัฒนธรรม	ความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาษาและวัฒนธรรม	 การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู ่ร่วมกัน 

อย่างสันติ	 การพัฒนาทักษะการฟัง	การดูการพูด	การอ่าน	และการเขียน

ภาษาไทยส�าหรับครูเพื่อสื่อความหมาย	การฟังและอ่านเนื้อหาวิชาเฉพาะ

สาขา	การอธบิายและการอภปิราย	การพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษเพ่ือพฒันา

วิชาชีพครูเน้นการใช้ทักษะการฟังและการพูดเพื่อการสื่อสาร	 การอ่าน

บทความและต�าราที่เกี่ยวข้องกับสาขา	การเขียนบันทึกและจดหมาย

Significance	 of	 language	and	 culture;	 relationship	

between	language	and	culture;	using	language	and	culture	for	

peaceful	 coexistence;	developing	of	Thai	 listening,	 viewing,	

speaking,	 reading	and	writing	skills;	 listening	and	 reading	of	

specific	content	areas;	explanation	and	discussion;	developing	

of	 English	 skills	 to	 enhance	 professional	 development	 

emphasizing	 on	 listening	 and	 speaking	 for	 communication,	

reading	articles	and	textbooks,	note	taking	and	writing	letters	

0560	103	 กำรศึกษำแบบเรียนรวม	 3(2-2-5)

 Inclusive Education

ปรัชญาแนวคิด	ความจ�าเป็นและค�าจ�ากัดความของการจัด 

การศึกษาพิเศษและการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษประเภทของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	 

การคดักรองนกัเรยีนเบือ้งต้น	บทบาทครใูนการจดัการศกึษาแบบเรียนรวม

การจัดการเรียนการสอนส�าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

Philosophy,	 approaches,	 needs	 and	 definitions	 of	

special	education	and	inclusive	education;	special	needs	child	

law;	types	of	children	with	special	needs;	screening	for	at-risk	

children;	roles	of	teachers	in	inclusive	education;	instructional	

design	for	children	with	special	needs
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0560	104		 ควำมรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีควำมบกพร่อง	 3(3-0-6)

	 ทำงกำรเรียนรู้

 Introduction to Learning Disabilities

โครงสร้างและหน้าที่ของสมอง	 สาเหตุของความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ในเด็กความบกพร่องที่มีผลต่อการด�ารงชีวิตและการศึกษา	

การคัดกรองนักเรียน	 การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและคณิตศาสตร์	

กลวธีิการสอนและการจดักจิกรรมเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรยีนรู้	บทบาท

ของครอบครัวและโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอน

Structure	and	function	of	brain;	causes	of	 learning	

disabilities	 in	children;	 impairments	effected	to	daily	 life	and	

education;	screening	for	at-risk	children;	promotion	of	language	

and	 arithmetic;	 teaching	 techniques	 and	 activities	 

implementation	for	learning	process	promotion;	roles	of	family	

and	school	in	teaching	and	learning	management
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หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :		 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :		 Bachelor	of	Science	Program	in	Sport	Science

ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ	
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :		 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(วิทยาศาสตร์การกีฬา)

	 		 (ชื่อย่อ)		 :		 วท.บ.	(วิทยาศาสตร์การกีฬา)

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)		 :		 Bachelor	of	Science	(Sport	Science)

	 		 (ชื่อย่อ)	 :		 B.Sc.	(Sport	Science)

หลักสูตร
		 จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	125	หน่วยกิต

โครงสร้ำงหลักสูตร	

หมวดวิชำและกลุ่มสำขำวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

1.		 หมวดวิชำศึกษำทั่วไป

		 1.1		 กลุ่มวิชาบังคับ	

		 1.2		 กลุ่มวิชาเลือก	

ไม่น้อยกว่ำ 

ไม่น้อยกว่า	

ไม่น้อยกว่า	

30

12

18

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

2.		 หมวดวิชำเฉพำะสำขำ 

		 2.1		 กลุ่มวิชาเอกบังคับ	

		 2.2		 กลุ่มวิชาเอกเลือก	

		 	 (1)	กลุ่มทฤษฎี	และการฝึกปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์การกีฬา	

		 	 (2)	กลุ่มวิชากิจกรรมทางกายและกีฬา	

ไม่น้อยกว่ำ

ไม่น้อยกว่า	

ไม่น้อยกว่า	

ไม่น้อยกว่า	

ไม่น้อยกว่า	

89

46

43

28

15

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

3.		 หมวดวิชำเลือกเสรี ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต	 ไม่น้อยกว่ำ 125 หน่วยกิต
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รำยวิชำในหลักสูตร
	 1.		หมวดวิชำศึกษำทั่วไป		 	 ไม่น้อยกว่ำ	30	หน่วยกิต

  (ให้นิสิตเรียนรายวิชาตามข้อก�าหนดในหลักสูตรหมวดวิชา 

ศึกษาทั่วไป	ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

	 2.		หมวดวิชำเฉพำะสำขำ	 	 ไม่น้อยกว่ำ	89	หน่วยกิต

		 	 2.1	กลุ่มวิชำเอกบังคับ	 		 ไม่น้อยกว่ำ	46	หน่วยกิต

	 0505	101		 วิทยาศาสตร์การกีฬา		 2(2-0-4)	

		 	 Sport	Science

	 0505	128	 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์	 2(1-2-3)	

	 	 และสรีรวิทยาส�าหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา	1	

	 		 Human	Anatomy	and	Physiology	

	 	 for	Sport	Science	1

	 0505	129	 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์และสรีรวิทยา	 2(1-2-3)	

	 	 ส�าหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา	2		 	

	 		 Human	Anatomy	and	Physiology	

	 	 for	Sport	Science	2

	 0505	130		 ชีวเคมีพื้นฐานส�าหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา		 2(2-0-6)

		 	 Basic	Biochemistry	for	Sport	Science	 	

		 	0505	132		การฝึกด้วยน�้าหนัก	1		 1(1-1-1)

		 	 Weight	Training	1

	 0505	201		 ชีวกลศาสตร์การกีฬา	 2(2-0-4)

	 		 Sport	Biomechanics

	 0505	202		 สรีรวิทยาการกีฬา		 2(2-0-4)

	 		 Sport	Physiology

	 0505	203		 ปฏิบัติการทางสรีรวิทยาการกีฬา		 2(2-0-4)	

	 		 Laboratory	in	Sport	Physiology

	 0505	204		 โภชนาการการกีฬา	 2(2-0-4)

	 		 Sport	Nutrition

	 0505	205		 เวชศาสตร์การกีฬา	 3(3-0-6)	

	 		 Sport	Medicine

	 0505	229		 การออกก�าลังกายเพื่อการฟื้นฟู		 2(2-0-4)

		 	 Exercise	for	Rehabilitation

	 0505	231		 การฝึกด้วยน�้าหนัก	2		 2(1-2-1)

		 	 Weight	Training	2

	 0505	301		 สังคมวิทยาการกีฬา	 	2(2-0-4)

		 	 Sport	Sociology

	 0505	302		 การวัดและการประเมินผลทางวิทยาศาสตร์	 2(2-0-4)	

	 	 การกีฬา	 	

		 	 Measurement	and	Evaluation	

	 	 in	Sport	Science

	 0505	303		 การฝึกกีฬา		 2(2-0-4)

		 	 Sport	Training

	 0505	304		 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการกีฬา		 	2(2-0-4)	

	 		 Technology	and	Innovation	in	Sport

	 0505	307		 การจัดการกีฬา	 2(2-0-4)

	 		 Sport	Management

	 0505	338		 โครงงานนิสิตทางวิทยาศาสตร์การกีฬา	1		 1(1-1-1)

		 	 Senior	Project	in	Sport	Science	1

	 0505	362		 งานภาคสนาม	1		 2(0-10-2)

		 	 Field	Work	1	

	 0505	401		 จิตวิทยาการกีฬา		 3(3-0-6)	

	 	 Sport	Psychology	

	 0505	404		 งานภาคสนาม	2		 4(0-20-4)

	 		 Field	Work	2

	 0505	421		 โครงงานนิสิตทางวิทยาศาสตร์การกีฬา	2	 	2(1-2-3)	

	 		 Senior	Project	in	Sport	Science	2

	 	 2.2		กลุ่มวิชำเอกเลือก	 		 ไม่น้อยกว่ำ	43	หน่วยกิต

	 		 	 2.2.1	กลุ่มทฤษฎีและกำรฝึก		 ไม่น้อยกว่ำ	28	หน่วยกิต

	 	 	 	 ปฏิบัติทำงวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ

(1)	รำยวิชำเรียนรวม		 ไม่น้อยกว่ำ	20	หน่วยกิต

	 0505	105		 การออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ	 2(2-0-4)

	 		 Exercise	for	Health

	 0505	131		 การอยู่ค่ายพักแรม	 2(1-2-3)

	 		 Camping

	 0505	209		 วิทยาศาสตร์สุขภาพและความปลอดภัย	 2(2-0-4)

		 	 Health	and	Safety	Science

	 0505	210		 การนวดเพื่อสุขภาพและการกีฬา		 2(1-2-3)	

	 		 Massage	for	Health	and	Sport

	 0505	211		 การเรียนรู้ทักษะกลไก		 2(2-0-4)	

	 		 Motor	Skill	Learning

	 0505	308		 ความปลอดภัยทางกีฬา	 2(2-0-4)	

	 		 Safety	in	Sport

	 0505	310		 การทดสอบและการประเมินสมรรถภาพทางกาย		2(2-0-4)	

	 	 Physical	Fitness	Testing	and	Evaluation	

	 0505	311		 คอมพิวเตอร์ส�าหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา	 2(2-0-4)

	 		 Computer	for	Sport	Science

	 0505	315		 การฝึกทักษะทางจิตวิทยา	 2(2-0-4)

	 	 และการจัดการความเครียดทางการกีฬา

	 	 Psychological	Skill	Training	and	Stress	

	 	 Management	in	Sport

	 0505	318		 บุคลิกภาพ	 2(2-0-4)

	 	 Personality

	 0505	337		 การถ่ายภาพกีฬา		 2(2-0-4)

	 	 Sport	Photography
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	 0505	339		 การวิจัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา		 	2(2-0-4)	

	 		 Basic	Research	in	Sport	Science

	 0505	340		 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา		 2(2-0-4)

		 	 English	for	Sport	Science

	 (2)	 รำยวิชำเรียนแยกตำมกลุ่ม	ให้เลือกเรียนเพียงกลุ่ม

ใดกลุ่มหนึ่ง	ไม่น้อยกว่ำ	8	หน่วยกิต	

กลุ่มที่	1	กำรฝึกและกำรโค้ชกีฬำ	(Training	and	Coaching	Sport)

	 0505	102		 องค์การและการจัดการ	 	2(2-0-4)	

	 		 Organization	and	Management

	 0505	103		 ขบวนการโอลิมปิค	 2(2-0-4)	

	 		 Olympic	Movement

	 0505	235		 การเสริมสร้างความสามารถทางกาย		 2(2-0-4)

		 	 Body	Conditioning	

	 0505	236		 กีฬาประเภทบุคคลและทีม		 2(2-0-4)

	 	 Individual	and	Team	Sports

	 0505	313		 การด�าเนินการแข่งขันและการตัดสินกีฬา	 2(2-0-4)	

	 		 Organization	of	Sports	Competition	

	 	 and	Officiating

	 0505	320		 ปัจจัยสิ่งอ�านวยความสะดวก	 2(2-0-4)

	 	 และอุปกรณ์ทางการกีฬา	 	

	 	 Facilities	and	Equipment	in	Sport	

	 0505	357		 ผู้ฝึกกีฬาประเภทบุคคลและทีม		 2(2-0-4)

		 	 Individual	and	Team	Sport	Trainer

	 0505	358		 ผู้ฝึกกีฬาทางน�้า		 2(2-0-4)

		 	 Aquatic	Sport	Trainer

	 0505	359		 การจัดการกีฬาเบื้องต้น	 	2(2-0-4)	

	 	 Introduction	to	Sport	Management	

	 0505	360		 ผู้สอนเต้นแอโรบิก		 2(2-0-4)

		 	 Aerobic	Dance	Instructor	

	 0505	406		 หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการออกก�าลังกาย	 2(2-0-4)

	 	 และการฝึกกีฬา	 	

	 	 Scientific	Principles	in	Exercise	

	 	 and	Sport	Training

	 0505	407		 การท่องเที่ยวและธุรกิจการกีฬา	 2(2-0-4)	

	 	 Sport	Tourism	and	Business	

	 0505	425		 เทคนิคการโค้ชกีฬาและโปรแกรมการฝึก		 2(2-0-4)

		 	 Sport	Coaching	Techniques	

	 	 and	Training	Program

กลุ่มที่	2	กำรฟื้นฟูสมรรถภำพ	(Rehabilitation)

	 0505	106		 การออกก�าลังกายและการกีฬาส�าหรับเด็ก	 2(2-0-4)

	 	 และเยาวชน	 	

	 	 Exercise	and	Sport	for	Children	and	Youth

	 0505	212		 การออกก�าลังกายและการกีฬาส�าหรับสตรี	 2(2-0-4)	

	 	 Exercise	and	Sport	for	Women

	 0505	230		 ความยืดหยุ่นและการยืดเหยียดเพื่อสุขภาพ	 2(2-0-4)

	 	 และการกีฬา

	 	 	Flexibility	and	Stretching	for	Sport	and	Health

	 0505	238		 โปรแกรมการออกก�าลังกายเบื้องต้น	 2(2-0-4)

	 	 ส�าหรับการบาดเจ็บจากการกีฬา

		 	 Preliminary	Exercise	Program	for	Sport	Injury

	 0505	316		 การพัฒนากลไกการเคลื่อนไหว	 2(2-0-4)

	 		 Motor	Movement	Development

	 0505	341		 การประเมินและการออกก�าลังกาย	 2(2-0-4)

	 	 เพื่อการฟื้นฟูในผู้สูงอายุ

		 	 Assessment	and	Exercise	

	 	 for	Rehabilitation	in	Aging

	 0505	342		 ความร้อนและความเย็นบ�าบัด		 2(2-0-4)

		 	 Thermo	and	Cryotherapy

	 0505	343		 การพันผ้ายืดและผ้าเทปทางการกีฬา		 2(2-0-4)

		 	 Elastic	Bandaging	and	Taping	in	Sport

	 0505	344		 ธาราบ�าบัด		 2(2-0-4)

		 	 Hydrotherapy	

	 0505	345		 การออกก�าลังกายทางเลือก		 2(2-0-4)

		 	 Alternative	Exercise

	 0505	346		 การป้องกันการบาดเจ็บจากการออกก�าลังกาย	 2(2-0-4)

	 	 และการกีฬา

		 	 Exercise	and	Sport	Injury	Prevention

	 0505	347		 การปฐมพยาบาลทางการกีฬา		 2(2-0-4)

		 	 First	Aid	in	Sport

	 0505	422		 กลุ่มอาการและโรคจากการออกก�าลังกาย	 2(2-0-4)

	 	 และการกีฬา

		 	 Exercise	and	Sport	Syndromes	and	Diseases

กลุ่มที่	3	กำรจัดกำรกีฬำ	และนันทนำกำร	(Sport	Management	and	

Recreation)	

	 0505	103		 ขบวนการโอลิมปิค	 2(2-0-4)	

	 	 Olympic	Movement

	 0505	104		 การจัดการนันทนาการ		 2(2-0-4)

		 	 Recreation	Management

	 0505	106		 การออกก�าลังกายและการกีฬาส�าหรับเด็ก	 2(2-0-4)

	 	 และเยาวชน	 	

	 	 Exercise	and	Sport	for	Children	and	Youth	

	 0505	212		 การออกก�าลังกายและการกีฬาส�าหรับสตรี	 2(2-0-4)

	 	 Exercise	and	Sport	for	Women

	 0505	213		 การออกก�าลังกายและการกีฬาส�าหรับผู้สูงอายุ	 	2(2-0-4)

	 	 Exercise	and	Sport	for	Aging 
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	 0505	312		 วิทยาศาสตร์การกีฬาในโรงเรียนและชุมชน	 2(2-0-4)	

	 	 Sport	Science	in	School	and	Community

	 0505	317		 นันทนาการชุมชน	 2(2-0-4)	

	 	 Community	Recreation

	 0505	319		 การโฆษณาและการส่งเสริมกีฬา	 2(2-0-4)

	 	 และการออกก�าลังกาย	 	

	 	 Exercise	and	Sport	Advertising	and	Promoting

	 0505	320		 ปัจจัยสิ่งอ�านวยความสะดวก	 2(2-0-4)

	 	 และอุปกรณ์ทางการกีฬา	 	

	 	 Facilities	and	Equipment	in	Sport	

	 0505	406	 หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการออกก�าลังกาย	 2(2-0-4)

	 	 และการฝึกกีฬา	 	

	 	 Scientific	Principles	in	Exercise	and	Sport	Training

	 0505	407		 การท่องเที่ยวและธุรกิจการกีฬา		 2(2-0-4)	

	 	 Sport	Tourism	and	Business	

	 0505	359		 การจัดการกีฬาเบื้องต้น		 2(2-0-4)	

		 	 Introduction	to	Sport	Management	

กลุ่มที่	4	กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ	(Health	Promotion)

	 0505	106		 การออกก�าลังกายและการกีฬาส�าหรับเด็ก	 2(2-0-4)

	 	 และเยาวชน	 	

	 	 Exercise	and	Sport	for	Children	and	Youth

	 0505	206		 คุณภาพชีวิตและการสร้างเสริมสุขภาพ	 2(2-0-4)	

	 	 Quality	of	Life	and	Health	Promotion

	 0505	212		 การออกก�าลังกายและกีฬาส�าหรับสตรี	 2(2-0-4)

	 	 Exercise	and	Sport	for	Women

	 0505	213		 การออกก�าลังกายและกีฬาส�าหรับผู้สูงอายุ	 2(2-0-4)

		 	 Exercise	and	Sport	for	Aging	

	 0505	232		 พฤติกรรมสุขภาพ		 2(2-0-4)

		 	 Health	Behavior

	 0505	237		 วิถีสุขภาพร่วมสมัย		 2(2-0-4)

		 	 Contemporary	Health	Lifestyle

	 0505	312		 วิทยาศาสตร์การกีฬาในโรงเรียนและชุมชน	 2(2-0-4)	

	 	 Sport	Science	in	School	and	Community

	 0505	319		 การโฆษณาและการส่งเสริมกีฬา	 2(2-0-4)

	 	 และการออกก�าลังกาย

	 	 Exercise	and	Sport	Advertising	and	Promoting

	 0505	348		 การออกก�าลังกายและกีฬา	 2(2-0-4)	

	 	 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	

		 	 Exercise	and	Sport	for	Quality	of	Life	Development

	 0505	349		 โภชนบ�าบัดและการออกก�าลังกาย		 2(2-0-4)	

		 	 Nutritional	Therapy	and	Exercise

	 0505	350		 พืชสมุนไพรเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ		 2(2-0-4)	

		 	 Herbal	Plant	for	Health	Promotion 

	 0505	351		 การประเมินและการสร้างเสริมสุขภาพ		 2(2-0-4)	

		 	 Health	Evaluation	and	Promotion	

	 0505	354		 การวิจัยด้านสุขภาพ		 2(2-0-4)	

		 	 Health	Research

	 0505	361		 การออกก�าลังกายเพื่อการป้องกันโรค		 2(2-0-4)	

	 	 Exercise	for	Disease	Prevention

	 0505	407		 การท่องเที่ยวและธุรกิจการกีฬา		 2(2-0-4)	

	 	 Sport	Tourism	and	Business	

	 0505	423		 ศาสนาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ		 2(2-0-4)	

	 		 Religion	for	Health	Promotion

		 0505	426		 สัมมนาการสร้างเสริมสุขภาพ		 2(2-0-4)	

		 	 Health	Promotion	Seminar

กลุ่มที่	 5	 กำรฝึกกีฬำมวยไทยและกีฬำพื้นบ้ำน	 (Muay	 Thai	 and	 

Traditional	Sport	Training)

	 0505	102		 องค์การและการจัดการ	 2(2-0-4)	

		 	 Organization	and	Management

	 0505	233		 เทคนิคการสอนมวยไทย		 2(2-0-4)

		 	 Muay	Thai	Teaching	Technique	

	 0505	234		 เทคนิคการสอนกีฬาพื้นบ้าน		 2(2-0-4)

		 	 Traditional	Sport	Teaching	Technique

	 0505	352		 ผู้น�ากีฬาพื้นบ้าน		 2(2-0-4)

		 	 Traditional	Sport	Leader

	 0505	353		 การฝึกมวยไทย		 2(2-0-4)

		 	 Muay	Thai	Training

	 0505	355		 ภาษาอังกฤษส�าหรับมวยไทย		 2(2-0-4)

		 	 English	for	MuayThai

	 0505	356		 ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย		 2(2-0-4)

		 	 Thai	Martial	Arts

	 0505	406		 หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการออกก�าลังกาย	 2(2-0-4)

	 	 และการฝึกกีฬา	 	

		 	 Scientific	Principles	in	Exercise	and	Sport	Training

	 0505	424		 เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับมวยไทย		 2(2-0-4)	

	 	 Information	Technology	for	MuayThai	

	 		 	 2.2.2	 กลุ่มวิชำกิจกรรม		 ไม่น้อยกว่ำ	15	หน่วยกิต

	 	 	 	 ทำงกำยและกีฬำ	

	 	 ประกอบด้วย	กลุ่มวิชากิจกรรมประกอบดนตรี	

	 	 กลุ่มวิชากีฬาประเภทใช้อุปกรณ์ไม้ตี

	 	 กลุ่มวิชากีฬาประเภทใช้ลูกบอล

	 	 กลุ่มวิชากีฬาต่อสู้และป้องกันตัว	

	 	 กลุ่มวิชากีฬาทางน�้า
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	 	 กลุ่มวิชาการฝึกกีฬา	 ไม่น้อยกว่า	4	หน่วยกิต

	 	 กลุ่มวิชาอื่น	ๆ

		 	 *	ต้องเรียนทุกกลุ่มวิชา	ไม่น้อยกว่า	1	หน่วยกิต

	 		 	 2.2.3	กลุ่มวิชำกิจกรรมประกอบดนตรี

	 0505	107		 แอโรบิกด๊านซ์	 1(0-2-1)	

	 	 Aerobic	Dance

	 0505	108		 นาฏศิลป์ไทย		 1(0-2-1)

	 	 Thai	Classical	Dance

	 0505	109		 กิจกรรมเข้าจังหวะ	 1(0-2-1)	

	 	 Rhythmic	Activities

	 0505	110		 โมเดิร์นด๊านซ์	 1(0-2-1)	

	 	 Modern	Dance

	 0505	111		 แอโรบิกยิมนาสติกส์	 1(0-2-1)	

	 	 Aerobic	Gymnastics

	 0505	112		 ลีลาศ		 1(0-2-1)

	 	 Ballroom	Dance

	 0505	214		 ไฟท์เตอร์	แอโรบิก	 1(0-2-1)

	 	 Fighter	Aerobic	

	 0505	215		 คิคบ๊อกซิ่งแอโรบิก	 	1(0-2-1)

	 	 Kickboxing	Aerobic

	 		 	 2.2.4	กลุ่มวิชำกีฬำประเภทใช้อุปกรณ์ไม้ตี

	 0505	113		 เทนนิส		 1(0-2-1)

	 	 Tennis

	 0505	114		 แบดมินตัน		 1(0-2-1)

	 	 Badminton	

	 0505	115	 ซอฟท์เทนนิส		 1(0-2-1)

	 	 Soft	Tennis	

	 0505	116		 เทเบิลเทนนิส	 	1(0-2-1)

	 	 Table	Tennis	

	 0505	216		 กอล์ฟ	 	1(0-2-1)

	 	 Golf

	 		 	 2.2.5	กลุ่มวิชำกีฬำประเภทใช้อุปกรณ์ลูกบอล

	 0505	117		 ฟุตซอล  1(0-2-1)

	 	 Futsal

	 0505	118		 ตะกร้อและเซปัคตะกร้อ	 1(0-2-1)

	 	 Takraw	and	SepakTakraw

	 0505	119		 เบสบอล	 	1(0-2-1)

	 	 Baseball	

	 0505	120		 ฮอกกี้	 1(0-2-1)	

	 	 Hockey

	 0505	121		 ซอฟท์บอล		 	1(0-2-1)

	 	 Softball	

	 0505	122		 แฮนด์บอล		 1(0-2-1)

		 	 Handball	

	 0505	217		 แอโรฟิตบอล		 1(0-2-1)

	 	 Aerofitball

	 0505	321		 บาสเกตบอล		 1(0-2-1)

	 	 Basketball	

	 0505	322		 รักบี้ฟุตบอล		 1(0-2-1)

	 	 Rugby	Football	

	 0505	323		 ฟุตบอล		 1(0-2-1)

	 	 Football	

	 0505	324		 วอลเลย์บอล		 1(0-2-1)

	 	 Volleyball	

	 		 	 2.2.6	กลุ่มวิชำกีฬำศิลปะป้องกันตัว

	 0505	218		 มวยไทย		 1(0-2-1)

	 	 MuayThai	

	 0505	219		 กระบี่กระบอง		 1(0-2-1)

	 	 KrabiKrabong

	 0505	220		 ยูโด		 1(0-2-1)

	 	 Judo	

	 0505	221	 เทควันโด		 1(0-2-1)

	 	 Takwando

	 0505	222		 ดาบสากล		 1(0-2-1)	

	 	 Fencing

	 0505	223		 ศิลปะป้องกันตัว	 	1(0-2-1)

	 	 Martial	Art

	 0505	325		 มวยสากล		 1(0-2-1)

	 	 Boxing

	 	 	 2.2.7	กลุ่มวิชำกีฬำทำงน�้ำ

	 0505	224		 เรือพาย	 1(0-2-1)

	 	 Rowing

	 0505	225		 ว่ายน�้า		 1(0-2-1)

	 	 Swimming	

	 0505	226		 การออกก�าลังกายในน�้า	 1(0-2-1)

	 	 Aquatic	Exercise

	 0505	227		 ระบ�าใต้น�้า	 1(0-2-1)	

	 	 Synchronized	Swimming

	 0505	326		 กระโดดน�้า	 1(0-2-1)

	 	 Diving

	 0505	327		 โปโลน�้า		 1(0-2-1)

	 	 Water	Polo	
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	 0505	328		 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน�้า		 1(0-2-1)

	 	 Life	Saving	and	Water	Safety

	 		 	 2.2.8	กลุ่มวิชำกำรฝึกกีฬำ

	 0505	408		 การฝึกกรีฑา		 	2(1-2-3)

	 	 Athletics	Training

	 0505	409		 การฝึกว่ายน�้า	 2(1-2-3)	

	 	 Swimming	Training

	 0505	410		 การฝึกบาสเกตบอล		 2(1-2-3)	

	 	 Basketball	Training	

	 0505	411		 การฝึกรักบี้ฟุตบอล		 2(1-2-3)	

	 	 Rugby	Football	Training

	 0505	412		 การฝึกฟุตบอล		 2(1-2-3)	

	 	 Football	Training	

	 0505	413		 การฝึกวอลเลย์บอล	 2(1-2-3)	

	 	 Volleyball	Training	

	 0505	414		 การฝึกยิมนาสติกส์	 	2(1-2-3)	

	 	 Gymnastics	Training

	 0505	415		 การฝึกเทนนิส		 2(1-2-3)

	 	 Tennis	Training

	 0505	416		 การฝึกแบดมินตัน		 2(1-2-3)	

	 	 Badminton	Training

	 0505	417		 การฝึกมวยสากล		 2(1-2-3)	

	 	 Boxing	Training

	 0505	418		 การฝึกมวยไทย		 2(1-2-3)	

	 	 MuayThai	Training

	 0505	419		 การฝึกยูโด		 2(1-2-3)	

	 	 Judo	Training

	 0505	420		 การฝึกเทเบิลเทนนิส	 2(1-2-3)	

	 	 Table	Tennis	Training

	 		 	 2.2.9	กลุ่มวิชำอื่น	ๆ

	 0505	123		 การวิ่งเพื่อสุขภาพ	 	1(0-2-1)	

	 	 Running	for	Health

	 0505	124		 การกระโดดเชือกเพื่อสุขภาพ		 1(0-2-1)	

	 	 Rope	Jumping	for	Health

	 0505	125		 โยคะเพื่อสุขภาพ	 1(0-2-1)

	 	 Yoga	for	Health		

	 0505	126		 เกมส์เบ็ดเตล็ด		 1(0-2-1)

	 	 Minor	Games

	 0505	127		 เกมส์พื้นบ้าน	 	1(0-2-1)

	 	 Traditional	Playground	Games

	 0505	329		 ยิมนาสติกส์	 1(0-2-1)

	 	 Gymnastics	

	 0505	330		 กรีฑา		 1(0-2-1)	

	 	 Athletics

	 0505	331		 โบว์ลิ่ง		 1(0-2-1)

	 	 Bowling

	 0505	332		 จักรยาน		 1(0-2-1)

	 	 Cycling

	 0505	333		 การออกก�าลังกายและการควบคุมน�้าหนัก		 	1(0-2-1)	

	 	 Exercise	and	Weight	Control

	 0505	335		 ยกน�้าหนัก		 1(0-2-1)

	 	 Weight	Lifting

	 0505	336		 การเสริมสร้างสัดส่วนร่างกาย	 1(0-2-1)

	 	 Body	Sculpting

	 3.	หมวดวิชำเลือกเสรี		 	 ไม่น้อยกว่ำ	6	หน่วยกิต

	 	 	 	 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่มีการเปิดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคามทั้งภายในคณะฯ	 และภายนอกคณะฯ	 ได้ตามความสนใจ	 

อย่างน้อย	6	หน่วยกติ	ซึง่รายวิชาเลอืกเสรท่ีีเปิดสอนโดยคณะศกึษาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	มีดังนี้

	 0510	201	 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 3(3-0-6)

	 	 Education	for	Sustainable	Development

	 0510	302	 การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา	 3(3-0-6)

	 	 School	administration	and	Management

	 0520	201	 การแนะแนวและการให้การปรึกษาในโรงเรียน	 3(3-0-6)

	 	 School	Guidance	and	Counseling

	 0520	202	 ปัญหาพฤติกรรมเด็กวัยเรียนและแนวทางแก้ไข	3(3-0-6)

	 	 Problems	on	Behavior	Disorder	of	School	

	 	 Child	and	Prevention

	 0540	302	 การวัดภาคปฏิบัติ	 3(3-0-6)

	 	 Performance	Measurement	

	 0550	301	 อนามัยโรงเรียน	 3(3-0-6)

	 	 School	Hygiene

	 0550	302	 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 3(2-2-5)	

	 	 Learner	Developing	Activities

	 0550	303		 กิจกรรมทางกายส�าหรับเด็กและเยาวชน		 3(2-2-5)

	 	 Physical	Activities	for	Children	and	Youth	

	 0560	102	 ภาษาและวัฒนธรรมส�าหรับครู	 3(3-0-6)

	 	 Language	and	Culture	for	Teachers

	 0560	103	 การศึกษาแบบเรียนรวม	 3(2-2-5)

	 	 Inclusive	Education

	 0560	104		 ความรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่อง	 3(3-0-6)

	 	 ทางการเรียนรู้	

	 	 Introduction	to	Learning	Disabilities

	 	 ท้ังนีต้้องเป็นไปตามข้อบังคบัของมหาวิทยาลยัและให้เป็น

ไปตามสภาวิชาชีพครูก�าหนด
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แผนกำรศึกษำ
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต	สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ

ชั้นปีที่	1	ภำคต้น

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

xxxx xxx เลือกเรียนรำยวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 14

วิชำเอกบังคับ

0505	101 วิทยาศาสตร์การกีฬา

Sport	Science

2(2-0-4)

0505	130 ชีวเคมีพื้นฐานส�าหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา	Basic	Biochemistry	for	Sport	Science 2(2-0-6)

วิชาเอกเลือก	(กลุ่มทฤษฎี	และกำรฝึกปฏิบัติทำงวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ	1	รายวิชา)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 2(2-0-4)

วิชาเอกเลือก	(กลุ่มวิชำกิจกรรมทำงกำย	และกีฬำ	2	รายวิชา)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 1(0-2-1)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 1(0-2-1)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 22

ชั้นปีที่	1	ภำคปลำย

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

xxxx xxx เลือกเรียนรำยวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 12

xxxx	xxx เลือกเสรี 2(2-0-4)

วิชำเอกบังคับ

0505	128 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์และสรีรวิทยาส�าหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา1

Human	Anatomy	and	Physiology	for	Sport	Science	1

2(1-2-3)

0505	132 การฝึกด้วยน�้าหนัก	1	

Weight	training	1	

	1(1-1-1)

วิชำเอกเลือก	(กลุ่มทฤษฎี	และกำรฝึกปฏิบัติทำงวิทยำศำสตร์

กำรกีฬำ 1	รำยวิชำ)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 2(2-0-4)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 19
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ชั้นปีที่	2	ภำคต้น

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

xxxx xxx เลือกเรียนรำยวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 2

xxxx	xxx เลือกเสรี 2(2-0-4)

วิชำเอกบังคับ	

0505	12 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์และสรีรวิทยาส�าหรับวิทยาศาสตร์	การกีฬา	2

Human	Anatomy	and	Physiology	for	Sport	Science	2

2(1-2-3)

0505	202 สรีรวิทยาการกีฬา	

Sport	Physiology

2(2-0-4)

0505	203 ปฏิบัติการทางสรีรวิทยาการกีฬา

Laboratory	in	Sport	Physioloy

2(2-0-4)

0505	231 การฝึกด้วยน�้าหนัก	2

Weight	training	

2(1-2-1)

วิชำเอกเลือก	(กลุ่มทฤษฎี	และกำรฝึกปฏิบัติทำงวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 3รำยวิชำ)	

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 2(2-0-4)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 2(2-0-4)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 2(2-0-4)

วิชำเอกเลือก	(กลุ่มวิชำกิจกรรมทำงกำย	และกีฬำ	2	รำยวิชำ)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 1(0-2-1)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 1(0-2-1)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 20
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ชั้นปีที่	2	ภำคปลำย

รหัสรำยวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

xxxx xxx เลือกเรียนรำยวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 2

วิชำเอกบังคับ

0505	201 ชีวกลศาสตร์การกีฬา	

Sport	Biomechanics

2(2-0-4)

0505	204 โภชนาการการกีฬา

Sport	Nutrition

2(2-0-4)

0505	205 เวชศาสตร์การกีฬา	

Sport	Medicine

3(3-0-6)

0505	229 การออกก�าลังกายเพื่อการฟื้นฟู

Exercise	for	Rehabilitation

2(2-0-4)

วิชำเอกเลือก	(กลุ่มทฤษฎี	และกำรฝึกปฏิบัติทำงวิทยำศำสตร์	กำรกีฬำ 2	รำยวิชำ)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 2(2-0-4)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 2(2-0-4)

วิชำเอกเลือก	(กลุ่มวิชำกิจกรรมทำงกำย	และกีฬำ	3	รำยวิชำ)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 1(0-2-1)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 1(0-2-1)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 1(0-2-1)

xxxx	xxx วิชำเอกเลือก	(กลุ่มวิชำฝึกกีฬำ	1	วิชำ)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 2(1-2-3)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 20
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ชั้นปีที่	3	ภำคต้น

รหัสรำยวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

xxxx	xxx เลือกเสรี 2(2-0-4)

วิชำเอกบังคับ	

0505	301 สังคมวิทยาการกีฬา	

Sport	Sociology

2(2-0-4)

0505	302 การวัดและการประเมินผลทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

Measurement	and	Evaluation	in	Sport	Science

2(2-0-4)

0505	304 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการกีฬา

Technology	and	Innovation	in	Sport

2(2-0-4)

วิชำเอกเลือก	(กลุ่มทฤษฎี	และกำรฝึกปฏิบัติทำงวิทยำศำสตร์	กำรกีฬำ 3	รำยวิชำ)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 2(2-0-4)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 2(2-0-4)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก	เรียนแยกตามกลุ่ม 2(2-0-4)

วิชำเอกเลือก	(กลุ่มวิชำกิจกรรมทำงกำย	และกีฬำ	2	รำยวิชำ)	

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 1(0-2-1)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 1(0-2-1)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 16

ชั้นปีที่	3	ภำคปลำย

รหัสรำยวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

วิชำเอกบังคับ	

0505	303 การฝึกกีฬา

Sport	Training

2(2-0-4)

0505	307 การจัดการกีฬา

Sport	Management

2(2-0-4)

0505	338 โครงงานนิสิตทางวิทยาศาสตร์การกีฬา	1

Senior	Project	in	Sport	Science	1

1(1-1-1)

วิชำเอกเลือก	(กลุ่มทฤษฎี	และกำรฝึกปฏิบัติทำงวิทยำศำสตร์	กำรกีฬำ 3	รำยวิชำ)	

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 2(2-0-4)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก	เรียนแยกตามกลุ่ม 2(2-0-4)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก	เรียนแยกตามกลุ่ม 2(2-0-4)

xxxx	xxx วิชำเอกเลือก	(กลุ่มวิชำกิจกรรมทำงกำย	และกีฬำ	2	รำยวิชำ)	

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 1(0-2-1)

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 1(0-2-1)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 13
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ปีที่	3	ภำคกำรศึกษำพิเศษ

รหัสรำยวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

วิชำเอกบังคับ

0505	362 งานภาคสนาม	1

Field	Work	1

2(0-10-2)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 2

ชั้นปีที่	4	ภำคต้น

รหัสรำยวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

วิชำเอกบังคับ

0505	401 จิตวิทยาการกีฬา

Sport	Psychology

3(3-0-6)

0505	421 โครงงานนิสิตทางวิทยาศาสตร์การกีฬา	2

Senior	Project	in	Sport	Science	2

2(1-2-3)

วิชำเอกเลือก	(กลุ่มทฤษฎี	และกำรฝึกปฏิบัติทำงวิทยำศำสตร์	กำรกีฬำ 1	รำยวิชำ)	

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก	เรียนแยกตามกลุ่ม 2(2-0-4)

วิชำเอกเลือก	(กลุ่มวิชำกำรฝึกกีฬำ	1	รำยวิชำ)	

xxxx	xxx วิชาเอกเลือก 2(1-2-3)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 9

ชั้นปีที่	4	ภำคปลำย

รหัสรำยวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

วิชำเอกบังคับ

0505	404 งานภาคสนาม	2

Fied	Work	2

4(0-20-4)

รวมจ�ำนวนหน่วยกิต 4
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ค�ำอธิบำยรำยวิชำ
	 1.		หมวดวิชำศึกษำทั่วไป	 	 ไม่น้อยกว่ำ	30	หน่วยกิต

	 2.		หมวดวิชำเฉพำะสำขำ		 	 ไม่น้อยกว่ำ	89	หน่วยกิต

		 	 2.1		กลุ่มวิชำเอกบังคับ		 ไม่น้อยกว่ำ	46	หน่วยกิต

0505	101		 วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ		 	2(2-0-4)	

 Sport Science

	 ประวตัแิละปรชัญา	หลกัการ	ขอบข่าย	ววิฒันาการ	ความส�าคญั	

ปัจจุบันและแนวโน้ม	และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในการ

กีฬาเพื่อมวลชนและการแข่งขัน

	 	History	and	philosophy,	principles,	scopes,	evolution,	

significance,	current	and	trend,	and	application	of	sport	science	

in	both	sport	for	all	and	competition

0505	128		 กำยวิภำคศำสตร์ของมนุษย์และสรีรวิทยำ	 2(1-2-3)	

	 ส�ำหรับวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ	1	

 Human Anatomy and Physiology 

 for Sport Science 1 

	 ความรู้และทฤษฎีเก่ียวกับโครงสร้างและหน้าที่ของระบบ

ร่างกายมนุษย์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย	ประกอบ

ด้วย	 ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก	 ซึ่งประกอบด้วยอวัยวะที่ส�าคัญ	 คือ	

กระดูก	กล้ามเนื้อ	ข้อต่อ	เอ็นกล้ามเนื้อ	และเอ็นข้อต่อของศีรษะ	คอ	หลัง	

แขน	มือ	ทรวงอก	ท้อง	เชิงกราน	ขาและเท้า	รวมถึงระบบไหลเวียนโลหิต

และการหายใจ	 ซ่ึงประกอบด้วยอวัยวะ	 เช่น	หัวใจ	หลอดเลือด	ทางเดิน

หายใจ	และปอด	ส�าหรบัการน�าไปใช้และอธบิายถงึข้อจ�ากดัการเคลือ่นไหว

ของร่างกายและการออกแบบท่าทางการเคลือ่นไหวของร่างกายในการออก

ก�าลังกายและฝึกซ้อมกีฬา	และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชา

	 Foundations	 and	 theories	 on	 the	 structure	 and	 

function	of	the	human	body	system	that	directly	related	to	body	

movement;	 System	are	 included	 the	musculoskeletal	 system	

which	composed	of	the	major	organs	such	as	bones,	muscles,	

tendons,	joints	and	ligaments	of	head,	neck,	back,	arms,	hands,	

thoracic,	 abdominal,	 pelvic,	 legs	 and	 foots,	 as	well	 as	 the	 

cardiorespiratory	system	which	composed	of	the	organs	such	

as	heart,	vessels,	respiratory	passages,	and	lungs	for	implicating	

and	determining	of	body	movement	limitation	and	posture	design	

in	exercise	and	sport	training;	and	laboratory	related	to	subject	

contents	

0505	129		 กำยวิภำคศำสตร์ของมนุษย์และสรีรวิทยำ	 2(1-2-3)	

	 ส�ำหรับวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ	2	

 Human Anatomy and Physiology 

	 for	Sport	Science	2

  เงื่อนไขของรำยวิชำ		:		0505	128	กำยวภิำคศำสตร์ของมนษุย์

	 	 	 และสรีรวิทยำส�ำหรับวิทยำศำสตร์ 

	 	 	 กำรกีฬำ	1	

		 Prerequisite		 :		0505	128	Human	Anatomy	and	 

   Physiology for Sport Science 1

	 ความรู้และทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าท่ีของอวัยวะ 

ต่าง	 ๆ	 ในระบบร่างกายมนุษย์ที่เกี่ยวข้องโดยอ้อมกับการเคลื่อนไหว 

ของร่างกาย	 ระบบประกอบด้วยระบบประสาท	 ระบบทางเดินอาหาร	 

ระบบต่อมไร้ท่อ	 ระบบขับถ่ายของเสีย	และระบบสืบพันธุ์	 เพื่อน�าไปใช้ใน

การอธบิายกลไกการท�างานร่างกาย	ทัง้ก่อน	ระหว่างและหลงัการออกก�าลงั

กายและฝึกซ้อมกีฬาให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	 และปฏิบัติการ 

ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชา

	 Foundations	 and	 theories	 on	 the	 structure	 and	 

function	 of	 the	 various	 organs	 in	 human	 body	 system	 that	 

indirectly	related	to	body	movement.	Systems	are	included	the	

nervous	system,	digestive	system,	excretory	system,	endocrine	

system	and	reproductive	system	for	 implicating	to	determine	

the	mechanical	 body	 function	 at	 before,	 during,	 and	 after 

exercise	 and	 sport	 training	with	 the	most	 effectiveness;	 and	

laboratory	related	to	subject	contents

0505	130		 ชีวเคมีพื้นฐำนส�ำหรับวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ	 	2(2-0-6)	

  Basic Biochemistry for Sport Science

		 โครงสร้างและหน้าท่ี	ออแกเนยีลและพฤติกรรมของเซลล์	เคมี

พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต	 ชีวโมเลกุล	 เมแทบอลิซึมพื้นฐานของสารอาหาร	

เอนไซม์	 โคเอนไซม์	 ระบบพลังงาน	 ระบบสมดุล	น�้า	 สารละลายบัฟเฟอร์	 

อิเล็กโทรไลต์	 กรดด่าง	 และอุณหภูมิ	 เพื่อการน�าไปประยุกต์ใช้ในการ 

ออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ	และการฝึกกีฬาพัฒนาความสามารถทางกีฬา

		 Structure,	function,	organelles	and	behavior	of	cell.	

The	basic	chemical	of	organisms	biomolecules	basic	metabolism	

of	 nutritient;	 enzymes,	 coenzymes	 energy	 and	water	 buffer	 

solution	electrolyte	acid-base	and	temperature	balance	systems,	

an	 application	 in	 exercise	 for	 heath	 and	 sport	 training	 for	 

enhancing	sport	performance

0505	132		 กำรฝึกด้วยน�้ำหนัก	1		 1(1-1-1)

  Weight Training 1

		 หลักการและวิธีการฝึกด้วยน�้าหนักเพื่อเสริมสร้างความแข็ง

แรง	ความอดทน	และก�าลังของกล้ามเนื้อ	 วิธีการออกแบบโปรแกรมการ
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ฝึก	การทดสอบและการประเมนิผลมกีารศกึษานอกสถานที	่ฝึกปฏบิตัแิละ

พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองเพื่อให้มีสมรรถภาพทางกายที่ดี

		 	 Principles	 and	Methods	 of	weight	 training	 for	 

developing	of	muscle	strength,	endurance	and	power	of	muscle.	

Training	program,	designing,	testing,	and	evaluating.	Field	trip	

requirement	Practice	and	develop	their	own	personality	in	order	

to	have	a	good	physical	fitness.

0505	201		 ชีวกลศำสตร์กำรกีฬำ		 	2(2-0-4)	

 Sport Biomechanics

	 ความรู ้	 วิธีการทางกลศาสตร์ทั้งทางด้านคิเนติกส์และ 

คิเนเมติกส์	 และการประยุกต์ใช้ในการเคลื่อนไหวร่างกายของมนุษย	์

กิจกรรมการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	สุขภาพและความสามารถทางกีฬา

	 Knowledge,	methods	of	mechanics	in	both	of	kinetics	

and	kinematics,	and	applying	in	human	movements,	daily	living	

activities,	health,	and	sport	performance

0505	202		 สรีรวิทยำกำรกีฬำ		 2(2-0-4)	

 Sport Physiology

	 การรักษาสภาพสมดุลของร่างกาย	การตอบสนองและการ 

ปรับตัวที่เกิดจากการออกก�าลังกายและฝึกกีฬา	ทั้งการตอบสนองแบบ 

ฉับพลันและระยะยาว	 เน้นระบบร่างกายมนุษย์ที่ส�าคัญกับการออก 

ก�าลังกายและเล่นกีฬา	

	 Homeostasis,	response	and	adaptation	from	exercise	

and	 sport	 training	 in	 both	 of	 acute	 and	 chronic	 responds.	 

Emphasizing	in	the	importantly	human	body	with	exercise	and	

sport	training

0505	203		 ปฏิบัติกำรทำงสรีรวิทยำกำรกีฬำ		 2(2-0-4)	

 Laboratory in Sport Physiology

	 เทคนิคปฏิบัติการทางด้านสรีรวิทยาทางการกีฬาที่เก่ียวข้อง

กับรายวิชา	0505	202	สรีรวิทยาทางการกีฬา	การปฏิบัติการประกอบด้วย

การทดสอบอากาศนยิมและอนากาศนยิม	ส่วนประกอบของร่างกาย	ความ

แขง็แรงและความอ่อนตวั	การประสานงานและการตอบสนอง	ความสมดลุ	

และตัวชี้วัดอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการออกก�าลังกายและการกีฬา

	 Techniques	 of	 sport	 physiology	 laboratory	 that	 

related	 to	 the	 course	 0505	 202:	 Sport	 Physiology;	 laboratory	 

experiences	 included	 testing	of	 aerobic	 and	anaerobic,	 body	

composition,	strength	and	flexibility,	coordination	and	response,	

balance,	and	other	indicators	related	to	exercise	and	sport

0505	204		 โภชนำกำรกำรกีฬำ		 	2(2-0-4)	

 Sport Nutrition

	 	สารอาหารหลกั	สารอาหารรอง	การค�านวณพลงังานท่ีร่างกาย

ต้องได้รับ	อาหารแลกเปลี่ยน	อาหารลดน�้าหนักตามสมัยนิยม	ผลิตภัณฑ์

อาหารเสริมและโภชนาการทางเลือก	ที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา

ความสามารถทางกีฬา	 และการออกแบบโปรแกรมอาหารเฉพาะบุคคล	

ส�าหรับนักกีฬาอย่างเหมาะสมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ	และป้องกันโรค

		 Macronutrients,	micronutrients	 to	 calculate	 the	 

energy	 the	body	needs	 to	be.	 Food	exchanges,	diet	modish,	 

food	 supplements	 and	 alternatives	 nutritional.	 That	 can	 be	 

applied	to	sport	performance	and	design	a	nutrition’s	program	

for	individual	person	and	athletes	in	order	to	health	promotion	

and	prevent	diseases	

0505	205		 เวชศำสตร์กำรกีฬำ	 	3(3-0-6)	

 Sport Medicine

	 ขอบข่ายและบุคลากรทางเวชศาสตร์การกีฬา	 การประเมิน

สุขภาพและสมรรถภาพทางกายก่อนออกก�าลังกายและการเล่นกีฬา	 

ความรู้พื้นฐานทางด้านเวชศาสตร์การกีฬาเพื่อการป้องกันและการบ�าบัด

รักษาการบาดเจ็บ	สารต้องห้าม	การฟื้นฟูสภาพร่างกาย	การออกก�าลังกาย

ในผู้ป่วยหรือบุคคลพิเศษ

	 Scopes	 and	 teams	 of	 sport	medicine;	 health	 and	

physical	fitness	evaluation	prior	to	exercise	and	sport	playing;	

basic	knowledge	of	sport	medicine	for	prevention	and	treatment	

of	injuries;	doping;	physical	rehabilitation;	exercise	for	patients	

or	special	population

0505	229		 กำรออกก�ำลังกำยเพื่อกำรฟื้นฟู	 2(2-0-4)	

 Exercise for Rehabilitation

	 หลกัการ	วธิกีารของการออกก�าลงักายเพือ่การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 

ของผู้บาดเจ็บจากการออกก�าลังกายและเล่นกีฬา	 รวมถึงผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ที่สามารถน�าออกก�าลังกายมารักษาบ�าบัดได้

		 Principles	method	 of	 exercise	 for	 rehabilitation	 in	

exercise	and	sport	injury	Including	chronic	disease	that	can	do	

therapeutic	therapy

0505	231		 กำรฝึกด้วยน�้ำหนัก	2		 2(1-2-1)

		 Weight	Training	2

		 เงื่อนไขของรำยวิชำ	 :	 0505	132	กำรฝึกด้วยน้ำหนัก	1

		 Prerequisite	 :	 0505	132	Weight	Training	1

		 ศึกษาและปฏิบัติเทคนิคการฝึกด้วยน�้าหนัก	 การออกแบบ

โปรแกรมส�าหรับบุคคลท่ัวไปและนักกีฬาเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง	

ความอดทน	และก�าลังของกล้ามเนื้อ	พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองเพื่อให้

มสีมรรถภาพทางกายท่ีดแีละสามารถท�าหน้าท่ีเป็นผูช่้วยฝึกส่วนบุคคลได้
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	 Study	 and	practice	 of	weight	 training	 techniques	

program	design	for	normal	person	and	athlete	to	build	strength	

,endurance	and	power	of	muscle,	Develop	their	own	personality	

in	order	 to	have	a	good	physical	fitness	and	can	be	personal	

trainer

0505	301		 สังคมวิทยำกำรกีฬำ	 2(2-0-4)

 Sport Sociology

	 วิ วัฒนาการของการออกก� าลั งกายและการเล ่นกีฬา 

ในเชิงสังคมวิทยา	 วิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และวัฒนธรรม 

ที่มีผลต่อมาตรฐานและความก้าวหน้าในการออกก�าลังกายและการกีฬา	

	 Evolution	of	exercise	and	sport	playing	in	terms	of	

sociology;	analyses	of	environmental,	social,	and	cultural	factors	

that	influenced	the	standard	and	progress	of	exercise	and	sport

0505	302		 กำรวัดและกำรประเมินผล	 2(2-0-4)	

	 ทำงวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ

  Measurement and Evaluation in Sport Science

	 การวัดและการประเมินทางการกีฬา	การฝึกปฏิบัติ	การเลือก

ใช้และการสร้างแบบวัดและแบบทดสอบทางการกีฬา	การวิเคราะห์ข้อมูล

โดยอาศัยวิธีการทางสถิติ

	 Measurement	 and	 evaluation	 in	 sport;	 practicing,	

selecting,	 and	 constructing	 sport	measures	 and	 tests;	 data	

analysis	by	using	statistical	methods

0505	303		 กำรฝึกกีฬำ		 2(2-0-4)	

 Sport Training

	 ทฤษฎี	 หลักการและวิธีการออกก�าลังกายและฝึกกีฬา	 

การออกแบบและบริหารโปรแกรมการฝึกเพื่อการพัฒนาสุขภาพ	

สมรรถภาพทางกาย	และความสามารถทางกีฬา

	 Theories,	principles,	and	exercise	and	sport	training	

methods;	design	and	administration	of	 training	programs	 for	

health,	physical	fitness,	and	sport	performance	improving

0505	304		 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรกีฬำ		 2(2-0-4)	

 Technology and Innovation in Sport

	 การสร้างและพัฒนารูปแบบ	 อุปกรณ์และ	 เครื่องมือใหม่	 ๆ	 

เพื่อใช้ในการออกก�าลังกายและฝึกกีฬา	 เน้นการปรับปรุงและประยุกต์ใช้

ให้ได้คุ้มค่ามากขึ้นในเชิงการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์

	 Inventing	and	developing	new	models,	equipment,	

and	instrument	for	exercise	and	sport	training:	emphasizing	on	

being	worth	from	modification	and	application	by	using	problem	

solving	strategies	and	creative	thinking

0505	307		 กำรจัดกำรกีฬำ	 2(2-0-4)

 Sport Management

	 ทฤษฎีและแนวคิดการบริหาร	 งานบุคคล	การติดต่อสื่อสาร

และการแก้ปัญหา	การบริหารงบประมาณ	ค่าใช้จ่าย	จรรยาบรรณ	และการ

ประเมินโปรแกรมทั้งจากหน่วยงานราชการและเอกชน

	 Administrative	 theories	 and	 concepts;	 personal 

administration;	 communication	 and	 problem	 solving;	 fiscal	

management,	budgeting,	ethical	considerations,	and	program	

evaluation	in	both	government	and	private	organizations

0505	338		 โครงงำนนิสิตทำงวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ	1		 1(1-1-1)

  Senior Project in Sport Science 1

 	 เงื่อนไขของรำยวิชำ	 :	 0505	339	กำรวิจัยพื้นฐำน

	 	 	 ทำงวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ

	 Prerequisite		 :		0505	339	Basic	Research

    in Sport Science

	 รปูแบบและวิธกีารเขียนโครงงานวทิยาศาสตร์การกีฬา	ทศิทาง

และประเด็นหัวข้อ	รวมทั้งการเขียนเค้าโครงงานบทที่	1-3	ได้	เพื่อเตรียม

การน�าไปสู่รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์การกีฬา	2

	 Patterns	 and	methods	 of	 project	writing	 in	 sport	 

science.	Trends	and	issues,	including	project	proposal	writing	

of	 chapter	 1-3	 for	 preparing	 to	 the	 senior	 projects	 in	 sport	 

science	2

0505	362		 งำนภำคสนำม	1	 	2(0-10-2)	

 Field Work 1

		 เงื่อนไขของรำยวิชำ	 :	 0505	338	โครงงำนนิสิต

	 	 	 ทำงวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ	1	

	 Prerequisite	 :	 0505	338	Senior	Project	in	Sport	

   Science 1

	 การสังเกตสถานการณ์	 การเรียนรู้	 วิธีการและกระบวนการ

ท�างาน	กิจกรรมศึกษาดูงานในสถานประกอบการ	หรือหน่วยงานในชุมชน

ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการออกก�าลังกายและกีฬามีระบบอย่างชัดเจน	

และโครงงานนิสิตทางวิทยาศาสตร์การกีฬา	 1	 ไม่น้อยกว่า	 10	 ช่ัวโมง/

สัปดาห์	เป็นเวลา	2	สัปดาห์	การศึกษา	ค้นคว้า	และรายงานเกี่ยวกับปัญหา

และอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน	การแก้ไขปัญหา	และข้อเสนอแนะในการ

ปฏิบัติงาน

	 	 Situation	 observation,	 methods	 and	 working	 

processes;	field	trip	activities	in	work	places	or	community	that	

related	to	exercise	and	sport	clearly	and	related	at	Senior	Project	

in	Sport	Science	1	least	10	hours	per	week	for	2	weeks;	studying,	

searching,	and	presentating	problems	and	obstacles	of	working,	

problems	solving	and	working	suggestion
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0505	401		 จิตวิทยำกำรกีฬำ		 3(3-0-6)	

 Sport Psychology

	 ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวร่างกายและสภาวะ

ภายใน	เนือ้หาวชิาประกอบด้วยแรงจูงใจ	ความเครยีดและความวติกกงัวล	

ความก้าวร้าวและความรุนแรง	พลวัตรของกลุ่มและความเป็นผู้น�าทักษะ

ทางจิตใจ	ภาพลักษณ์ทางกาย	การเลิกเล่น	การบาดเจ็บ	และอิทธิพลของ

สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับความสามารถทางร่างกายและจิตใจ

ทั้งในบริบทของการเล่นกีฬาเพื่อมวลชนและการแข่งขัน

	 The	reciprocal	relationship	of	body	movements	and	

inner	 states;	 subject	 content	 included	motivation,	 stress	 

and	 anxiety,	 aggression	 and	 violence,	 group	 and	 leadership	 

dynamics,	psychological	skills,	body	image,	burn	out,	injury,	and	

social	 and	 environmental	 influencing	 that	 related	 to	 

physiological	and	psychological	performance	in	the	context	of	

both	sport	for	all	and	competition

0505	404		 งำนภำคสนำม	2	 4(0-20-4)	

	 Field	Work	2

 	 เงื่อนไขของรำยวิชำ	 :	 0505	362	งำนภำคสนำม	1

	 Prerequisite		 :		0505	362	Field	Work	1

	 ฝ ึกปฏิบัติ ง านที่ เกี่ ยวกับด ้ านวิทยาศาสตร ์การกีฬา	 

เป็นผู้ฝึกสอนกีฬา	 และการออกก�าลังกาย	 ในสถานประกอบการหรือ 

หน่วยงานในชุมชน	หรอืสโมสร	หรอืสมาคม	เกีย่วข้องกบัการออกก�าลงักาย

และกีฬาที่มีระบบ	 และรูปแบบในการท�างานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 

อย่างชัดเจน	 ไม่น้อยกว่า	 20	 ชั่วโมง/สัปดาห์	 เป็นเวลา	 1	ภาคการศึกษา	

พร้อมทั้งการศึกษา	ค้นคว้า	 และรายงานผลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค

จากการปฏิบัติงาน	การแก้ไขปัญหา	และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน	

	 Working	practice	related	to	sport	science;	sport	and	

exercise	 trainers	 in	 the	work	place	 or	 community	 or	 club	 or	 

association	at	least	20	hours	per	week	for	a	semester;	included	

studying,	searching,	and	reporting	problems	and	obstacles	of	

working,	problem	solving	and	suggestion	in	working	practice

0505	421		 โครงงำนนิสิตทำงวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ	2		 2(1-2-3)

		 Senior	Project	in	Sport	Science	2

 	 เงื่อนไขของรำยวิชำ	 :	 0505	362	งำนภำคสนำม	1

	 Prerequisite	 :	 0505	362	Field	Work	1

		 การวิเคราะห์	 การคิดค้น	การสร้าง	 การพัฒนา	การประเมิน	

และสรุปโครงงานที่เก่ียวข้องกับการออกก�าลังกายและกีฬา	 ทั้งในการ 

ส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย	ตลอดจนความสามารถทางกีฬา	

รวมถึงการน�าเสนอโครงงานต่อสาธารณะ

	 Analysis,	 invention,	 production,	 development,	 

evaluation,	and	conclusion	of	projects	related	to	exercise	and	

sport	in	both	health	promotion	and	physical	fitness	as	well	as	

sport	performance	improvement	including	project	presentation	

to	the	public

	 2.2	กลุ่มวิชำเอกเลือก		 	 ไม่น้อยกว่ำ	43	หน่วยกิต

	 	 2.2.1		กลุ่มทฤษฎี	และกำรฝึกปฏิบัติทำงวิทยำศำสตร์

	 	 	 	 กำรกีฬำ	 	 28	หน่วยกิต

	 	 	 (1)	รำยวิชำเรียนรวม

0505	105		 กำรออกก�ำลังกำยเพื่อสุขภำพ	 2(2-0-4)

 Exercise for Health

	 หลักการเบื้องต้นของการออกก�าลังกาย	 ฝึกปฏิบัติการ 

ออกก�าลังกายชนิดต่างๆ	แบบผสมผสาน	 เพื่อการเสริมสร้างสุขภาพและ

สมรรถภาพทางกาย

	 Basic	 principles	 of	 exercise,	 practicing	 in	 various	

types	of	exercise	with	combination	for	health	and	physical	fitness	

improving

0505	131		 กำรอยู่ค่ำยพักแรม	 2(1-2-3)

 Camping

	 	ประวัติ	และวิวัฒนาการของค่ายพักแรมในยุคต่าง	ๆ	คุณค่า

ของค่ายพกัแรมในด้านพฒันาบคุคลและการพกัผ่อนหย่อนใจ	ประเภทของ

ค่ายพักแรม	 องค์การที่จัดค่ายพักแรม	 การปฏิบัติตนเป็นชาวค่ายที่ดี	 

การจัดและด�าเนินงานค่ายพักแรมโดยสังเขป

	 	History	and	evolution	of	camping	in	each	period	of	

time;	values	of	camping	in	personal	development	and	recreation;	

types	 of	 camping;	 camping	 organizations;	 behaving	 of	 good	

camping	members,	 brief	 management	 and	 procedure	 of	 

camping

0505	209		 วิทยำศำสตร์สุขภำพและควำมปลอดภัย	 2(2-0-4)

 Health and Safety Science

	 	มุมมองด้านสุขภาพของมนุษย์	 โดยอาศัยแนวคิดอย่างเป็น

ระบบตามหลกัการทางวิทยาศาสตร์์	ปรชัญาด้านสขุภาพ	การเชือ่มโยงไปสู่	

มิติสุขภาพ	การป้องกัน	 แก้ไขและควบคุมอันตรายโรคจากการประกอบ

อาชีพและอุบัติเหตุ

		 View	of	human	health	based	on	scientific	principles.	

Philosophy	of	Health	linked	to	the	dimension	of	health	prevention	

and	 control	 of	 hazards.	 From	 occupational	 diseases	 and	 

accidents
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0505	210		 กำรนวดเพื่อสุขภำพและกำรกีฬำ		 2(1-2-3)	

 Massage for Health and Sport

	 โครงสร้างและหน้าทีข่องระบบต่างๆของร่างกายทีเ่ก่ียวข้องกบั

การนวด	ประโยชน์ของการนวดทางสรีรวิทยาและจิตวิทยา	ฝึกปฏิบัติการ

นวดและการน�าไปใช้เพื่อการผ่อนคลายและสุขภาพ	รวมท้ังการประยุกต์

การนวดในการเตรียมตัวของนักกีฬา	ก่อนการแข่งขัน	 ขณะแข่งขัน	 และ

หลังการแข่งขัน

	 Structural	 and	 functional	 body	 systems	 related	 to	

massage;	physiological	and	psychological	benefits	of	massage;	

practices	in	massage	and	application	for	relaxation	and	health;	

including	applying	massage	to	prepare	athletes	before,	during	

and	after	competition

0505	211		 กำรเรียนรู้ทักษะกลไก		 2(2-0-4)	

 Motor Skill Learning

	 ความรู้พื้นฐานด้านสรีรวิทยาและจิตวิทยา	ขบวนการข่าวสาร	

และกุศโลบาย	เพือ่น�ามาใช้ในการเรยีนรู	้การฝึก	และความคงอยูข่องทกัษะ

	 Basic	 foundation	 of	 physiology	 and	 psychology	 ;	 

information	 processes	 and	 strategies	 applied	 to	 learning, 

training	and	retention	of	skills

0505	308		 ควำมปลอดภัยทำงกีฬำ	 	2(2-0-4)	

 Safety in Sport

	 ความหมาย	 ขอบข่ายและความส�าคัญของความปลอดภัย 

ในการกีฬา	 การป ้องกันการบาดเจ็บการจัดการและการส ่งเสริม 

ความปลอดภยัในการเล่นกฬีา	การแก้ปัญหา	มาตรฐานและกฎระเบยีบด้าน	

ความปลอดภัยทางสุขภาพและกีฬา

	 	Definition,	scope,	and	significance	of	sports	safety;	

prevention	of	injury,	management	and	promotion	of	exercise	and	

sport	safety;	problem	solving,	standards,	and	rules	of	health	and	

sport	safety

0505	310		 กำรทดสอบและกำรประเมินสมรรถภำพทำงกำย			2(2-0-4)	

 Physical Fitness Testing and Evaluation

	 แบบทดสอบมาตรฐานและวธิกีารด�าเนนิการของแบบทดสอบ

สมรรถภาพทางสุขภาพ	 และทางกีฬา	 เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกาย	 

การเลือกใช้แบบทดสอบ

	 Standard	 test	 and	 procedure	 of	 health	 and	 sport	 

related	 to	 physical	 fitness	 test;	 norms	 of	 physical	 fitness;	 

selecting	the	test

0505	311		 คอมพิวเตอร์ส�ำหรับวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ	 2(2-0-4)

 Computer for Sport Science

	 การใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส�าเร็จรูปกิจกรรมทางด้าน

การออกก�าลังกายและการกีฬา	 การสืบหาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

จากอินเทอร์เน็ต	การจัดการและการน�าเสนอข้อมูล	

	 Using	of	computer	and	computer	–	package	programs	

in	exercise	and	sport	activities;	searching	for	sport	science	data	

from	internet;	data	management	and	presentation

0505	315		 กำรฝึกทักษะทำงจิตวิทยำ	 2(2-0-4)

	 และกำรจัดกำรควำมเครียดทำงกำรกีฬำ

 Psychological Skill Training 

 and Stress Management in Sport

	 หลักการ	วิธีการและประโยชน์ของการฝึกทักษะทางจิตวิทยา

เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการแสดงออกทางกีฬา	 และวิธีการในการ

จัดการความเครียดจากการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา

	 Principles,	methods,	 and	benefits	 of	 psychological	

skill	training	to	improve	sport	performing	and	methods	of	stress	

coping	from	sport	training	and	competition

0505	318		 บุคลิกภำพ	 2(2-0-4)

 Personality

	 หลักการและทฤษฎีทางบุคลิกภาพ	การพัฒนาลักษณะนิสัย

และมนษุย์สมัพนัธ์	มารยาททางสงัคม	การดแูลรปูลกัษณ์	ทกัษะการสือ่สาร

และการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยเพ่ือสร้างภาพลักษณ์การเป็นผู้น�าการ 

ออกก�าลังกาย	

		 Principles	 and	 theories	 of	 personality	 Character	 

development,	 and	 human	 relations.	 Social	 etiquette,	 care	 

appearance	communication	skills	and	strengthening	health	to	

create	the	image	of	a	workout

0505	337		 กำรถ่ำยภำพกีฬำ		 2(2-0-4)

 Sport Photography

	 ทฤษฎี	เทคนิค	ความรู้เบื้องต้นกับการถ่ายภาพกีฬา	ประเภท

ของการถ่ายภาพกีฬา	 การจัดองค์ประกอบของภาพทางการกีฬา	 ซึ่งเป็น

แนวทางในการประยกุต์ใช้เพือ่ส่งเสรมิและพฒันางานทางด้านวิทยาศาสตร์

การกีฬา

	 Theory,	 techniques,	 fundamentals	 of	 sport	 

photography.	Types	of	sport	photography.	The	hue	of	image	of	

sport.	A	guide	to	applying	 for	promotion	and	development	of	

sport	science
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0505	339		 กำรวิจัยพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ	 2(2-0-4)

 Basic Research in Sport Science

	 หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สมมุติฐาน	วิธีการในการวิจัยซึ่งประกอบ

ด้วยการสุ่มตัวอย่าง	และการเลือกกลุ่มศึกษา	การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล	

การรายงานผลและการสรปุผลการวจัิย	การศึกษางานวิจัยด้านวทิยาศาสตร์

การกีฬาทั้งในและต่างประเทศที่ตนเองสนใจเพื่อฝึกอภิปรายผล	

	 Topics;	objectives;	hypotheses;	methods	of	research	

composed	 of	 sampling	 and	 selection	 of	 study	 group,	 data	 

collection	and	analysis;	 reporting	and	 summaries	 of	 research	

results;	 studying	 sport	 science	 interesting	 research	 in	 the	 

country	and	abroad	for	practicing	on	discussion	

0505	340		 ภำษำอังกฤษส�ำหรับวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ		 2(2-0-4)

  English for Sport Science

	 ศัพท์เทคนิคทางวิทยาศาสตร์การกีฬา	 ทักษะการใช้ภาษา

อังกฤษเพื่อพัฒนางานวิชาการและบริการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

	 Technical	 terminology	 for	 sport	 science,	 skills	 in	 

using	English	for	academic	and	service	development	in	sport	

science

	 (2)	รำยวิชำเรียนแยกตำมกลุ่ม

กลุ่มที่	1	กำรฝึกและกำรโค้ชกีฬำ	(Training	and	Coaching	Sport)

0505	102		 องค์กำรและกำรจัดกำร	 2(2-0-4)	

 Organization and Management

	 หลักการและความรู ้พ้ืนฐาน	 ทฤษฎี	 และการด�าเนินงาน	 

เกี่ยวกับองค์การและการจัดการ

	 Principles	and	 foundation,	 theories,	and	procedure	

related	to	organization	and	management

0505	103		 ขบวนกำรโอลิมปิค	 2(2-0-4)	

 Olympic Movement

	 ประวัตแิละปรชัญา	ววิฒันาการ	ความส�าคญัและกระบวนการ

โอลิมปิค	 การใช้กิจกรรมกีฬาในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 

กลุ่มคนและหน่วยงานต่างๆ	ทั้งในและต่างประเทศ	คุณค่าและเป้าหมาย

ที่แท้จริงของการกีฬา

	 History	and	philosophy,	evolution,	importance,	and	

Olympic	movement;	using	of	sport	activities	for	developing	the	

relationship	 between	 individuals,	 groups	 of	 people,	 and	 

organizations	 in	 the	country	and	between	 the	countries;	 real	

value	and	goals	of	sport

0505	235		 กำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถทำงกำย		 2(2-0-4)

 Body Conditioning 

		 ความหมายความส�าคัญหลักการและวิธีการฝึกทางกาย 

เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและทักษะกีฬามีการศึกษานอกสถานที่

		 Definition,	 importance	 principles	 and	 physical	 

training	methods	for	improving	physical	fitness	and	sport	skill.	

Field	trip	requirement

0505	236		 กีฬำประเภทบุคคลและทีม		 2(2-0-4)

  Individual and Team Sport

		 ความหมายและชนิดกีฬาประเภทบุคคลและทีมท่าทางการ

เคลือ่นไหวและทกัษะหลกัการทางวทิยาศาสตร์การกฬีาเพ่ือประยกุต์ใช้กบั

กีฬาบุคคลและทีม

		 Definition	and	 types	 of	 individual	 and	 team	sport,	

movement	and	 skills.	 Sports	 science	principles	 for	 individual	

and	team	sport	application

0505	313		 กำรด�ำเนินกำรแข่งขันและกำรตัดสินกีฬำ	 2(2-0-4)

	 Organization	of	Sports	Competition	and	Officiating

	 กฬีาแต่ละชนดิ	ขัน้ตอน	การด�าเนนิงานและการจดัการแข่งขนั

กีฬา	รูปแบบการจัดการแข่งขัน	การบันทึกและรายงานผล	และการตัดสิน

กีฬาในกีฬาแต่ละชนิด

	 Type	of	sport	,	stages,	procedures,	and	organizations	

of	sport	competition;	modes	of	organization	of	sport	competition;	

data	recording	and	reporting;	sport	officiating	in	each	sport	type

0505	320		 ปัจจัยสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก	 2(2-0-4)

	 และอุปกรณ์ทำงกำรกีฬำ  

 Facilities and Equipment in Sport 

	 หลักการโครงสร้างและออกแบบสถานท่ีและอุปกรณ์ในการ

ออกก�าลังกายและการกีฬาท่ีมีคุณภาพต่อการใช้งานตามมาตรฐานและ 

หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

	 Principles,	 structure	 and	 design	 of	 facilities	 and	

equipments	 in	 exercise	 and	 sport	 based	 on	 standard	 and	 

principles	of	sport	science

0505	357		 ผู้ฝึกประเภทกีฬำบุคคลและทีม		 2(2-0-4)

 Individual and Team Sport Trainer

		 หลกัการและเทคนคิของการเป็นผูฝึ้กกฬีาประเภทบคุคลและ

ทีมการน�าหลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาไปประยุกต์ใช้ในการเตรียม

นักกีฬาและทีมทั้งในสถานการณ์ก่อนการแข่งขัน	 ระหว่างการแข่งขันและ

หลังการแข่งขัน
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	 Principles	 and	 techniques	 of	 individual	 and	 team	

sport	trainer.	Application	of	sport	science	principles	in	athlete	

and	team	preparing	in	pre,	mid,	and	post	season	

0505	358		 ผู้ฝึกกีฬำทำงน�้ำ		 2(2-0-4)

  Aquatic Sport Trainer

		 หลักการและเทคนิคของการเป็นผู้ฝึกกีฬาทางน�้าการน�าหลัก

การทางวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการออกก�าลังกายและการเตรียม

นักกีฬาทั้งในสถานการณ์ก่อนการแข่งขัน	ระหว่างการแข่งขันและหลังการ

แข่งขัน

		 Principles	and	 techniques	of	 aquatic	 sport	 trainer.	

Application	of	sports	science	principles	in	athlete	preparing	in	

pre,	mid,	and	post	season	

0505	359		 กำรจัดกำรกีฬำเบื้องต้น		 2(2-0-4)	

 Introduction to Sport Management 

	 ทฤษฎีและหลักการ	ความหมาย	และรูปแบบการจัดการกีฬา	

ลักษณะและขอบเขตของการจัดการกีฬา	 วิธีการจัดการในองค์กรของรัฐ

และเอกชน	ตามโครงสร้างบรหิารขององค์กร	และมมุมองการกฬีาในเชงิธรุกจิ	

		 Theories,	principles,	definition,	and	pattern	of	sports	

management,	 description	 and	 scope	 of	 sports	management,	

management	methodology	in	government	and	private	sectors	

following	 administration	 structure	 of	 organization,	 public	 

relations,	creating	visions	and	sport	business	perspectives.

0505	360		 ผู้สอนเต้นแอโรบิก		 2(2-0-4)

  Aerobic Dance Instructor 

	 ความหมายและชนิดของการเต้นแอโรบิก	ทักษะและรูปแบบ

ของการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม	การเป็นผู้น�า	 เทคนิคและการออกแบบ

ท่าทาง	การประยกุต์หลกัการทางด้านวทิยาศาสตร์การกฬีาส�าหรบั	การเป็น

ผู้สอนเต้นแอโรบิก

		 Definition	 and	 type	 of	 aerobic	 dance,	 skills	 and	 

pattern	 of	 appropriate	movement,	 leadership,	 technique	and	 

choreographic	design.	Application	of	sports	science	principles	

for	aerobic	dance	instructor

0505	406		 หลักกำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรออกก�ำลังกำย	 2(2-0-4)

	 และกำรฝึกกีฬำ	

		 Scientific	Principles	in	Exercise	and	Sport	Training

	 หลักการทางวิทยาศาสตร์และวิธีการฝึกแบบต่าง	ๆ 	เพื่อเสริม

สร้างสมรรถภาพทางกายและความสามารถทางการกฬีา	การสร้างโปรแกรม

และพัฒนาโปรแกรมการออกก�าลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของ

แต่ละบุคคลและกิจกรรมกีฬา	การเลือกใช้	 เทคนิคและหลักการการฝึก 

ต่าง	ๆ	เพื่อออกแบบโปรแกรมการออกก�าลังกายและการฝึกกีฬา

	 	Scientific	principles	and	various	training	methods	for	

improving	physical	 fitness	 and	 sport	performance;	producing	

and	 developing	 exercise	 programs	 suitable	 for	 physical	 

conditions	of	each	person	and	sport	activity;	selection	of	training	

techniques	 and	principles	 for	 setting	 an	 exercise	 and	 sport	

training	programs

0505	407		 กำรท่องเที่ยวและธุรกิจกำรกีฬำ		 2(2-0-4)	

 Sport Tourism and Business 

	 ทฤษฎี	หลักการ	ความหมาย	ประเภทของการท่องเที่ยวและ
ธุรกิจการกีฬา	 ปัจจัยและองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
เชิงกฬีาและธุรกจิท่ีสัมพนัธ์กบักฬีา	วิเคราะห์สถานการณ์และวิธีด�าเนนิการ
ของสถานประกอบการณ์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและธุรกิจการกีฬา 
เกี่ยวกับการจดทะเบียนธุรกิจ	การตลาด	และการบริหาร	
	 Theories	principles	definitions	types	of	sport	tourism	
and	business,	 factors	 and	 components	 of	 sport	 tourism	and	
business	 industry	 related	 to	 sports	 section,	 situation	 and	 
procedure	analysis	of	companies	related	to	sport	tourism	and	
business	 related	 to	 business	 registration,	marketing,	 and	 
administration.

0505	425		 เทคนิคกำรโค้ชกีฬำและโปรแกรมกำรฝึก		 2(2-0-4)

  Sport Coaching Techniques and Training Program 

	 	หลักการและวิธีการฝึก	การจัดโปรแกรมการฝึก	เทคนิคและ
กลวิธีในการเล่น	การวิเคราะห์	การแข่งขัน	การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย	กตกิาและระเบยีบการแข่งขนั	วธิดี�าเนินการและการจดัการแข่งขนักฬีา
	 	Principles	and	training	methods;	setting	up	training	
programs;	 techniques	 and	 playing	 strategies;	 competition	
analyses;	physical	fitness	improvement;	rules	and	regulations	in	
competition;	procedure	and	organization	of	sport	competition

กลุ่มที่	2	กำรฟื้นฟูสมรรถภำพ	(Rehabilitation)

0505	106		 กำรออกก�ำลังกำยและกำรกีฬำ	 2(2-0-4)

	 ส�ำหรับเด็กและเยำวชน

 Exercise and Sport for Children and Youth

	 ประเด็น	และ/หรือ	ปัญหาของการออกก�าลังกายและเล่นกีฬา
ในเด็กและเยาวชน	 อิทธิพลเชิงกายวิภาค	 สรีรวิทยา	 จิตวิทยาและ
สังคมวิทยาของการออกก�าลังกายและการแข่งขันกีฬาท่ีมีต่อเด็กและ
เยาวชน
	 Issues	and	/or	problems	of	exercise	and	sport	playing	
in	children	and	youth;	anatomical,	physiological,	psychological	
and	 sociological	 effects	of	 exercise	and	 sport	 competition	on	
children	and	youth
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0505	212		 กำรออกก�ำลังกำยและกำรกีฬำส�ำหรับสตรี	 2(2-0-4)

 Exercise and Sport for Women

	 ประเดน็	และ/	หรอื	ปัญหาของการออกก�าลงักายและการกฬีา
ในสตรี	อิทธิพลเชิงกายวิภาค	สรีรวิทยา	จิตวิทยา	และสังคมวิทยาของการ
ออกก�าลังกาย	การเล่นและการแข่งขันกีฬาของสตรี	
	 Issues	 and/or	 problems	 of	 exercise	 and	 sport	 in	 
females;	 anatomical,	 physiological,	 psychological	 and	 
sociological	effects	of	exercise,	sport	playing	and	competition	

of	women

0505	230		 ควำมยืดหยุ่นและกำรยืดเหยียด	 2(2-0-4)

	 เพื่อสุขภำพและกำรกีฬำ

 Flexibility and Stretching for Sport and Health

		 ทฤษฎีและหลักการของการเพิ่มความยืดหยุ่นโดยวิธีการ 

ยืดเหยียดกล้ามเนื้อชนิดต่างๆ	 เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการออก 

ก�าลังกายและเล่นกีฬา	การบ�าบัดฟื้นฟู	 และเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน

ของร่างกายที่สัมพันธ์กับการมีสุขภาพที่ดี	รวมทั้งฝึกปฏิบัติการเหยียดยืด

กลุ่มกล้ามเนื้อมัดต่างๆ	

		 Theory	and	principles	of	flexibility	improving	using	

types	of	muscle	stretching	in	order	to	prevent	exercise	and	sport	

injury,	rehabilitation,	and	enhance	efficiency	body	function	that	

related	to	healthy.	Including	to	practice	in	each	group	of	muscle	

stretching

0505	238		 โปรแกรมกำรออกก�ำลังกำยเบื้องต้น	 2(2-0-4)

	 ส�ำหรับกำรบำดเจ็บจำกกำรกีฬำ

  Preliminary Exercise Program for Sport Injury

	 ทฤษฎีและหลักการเบื้องต้นของการบาดเจ็บจากการกีฬา 

และออกก�าลงักาย	ท่าตัง้ต้นในการออกก�าลงักาย	การท�างานของกล้ามเน้ือ	

การตรวจประเมินกล้ามเนื้อในแต่ละท่าและการออกแบบโปรแกรม

	 Theory	 and	basic	principles	 of	 sport	 and	exercise	

injuries,	starting	position	in	exercise,	muscle	functions,	muscle	

examination	for	each	position,	and	program	designing

0505	316		 กำรพัฒนำกลไกกำรเคลื่อนไหว	 2(2-0-4)

 Motor Movement Development

	 การเจริญเติบโตของร่างกาย	รูปแบบร่างกาย	และการพัฒนา

กลไกจากวัยเด็ก	 วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่	ความแตกต่างทางด้านเพศในการ

พัฒนากลไก

	 Physical	growth,	body	types,	and	motor	development	

through	 children,	 adolescence,	 and	 adult	 stages;	 sexual	 

differences	in	motor	development

0505	341		 กำรประเมินและกำรออกก�ำลังกำย	 2(2-0-4)

	 เพื่อกำรฟื้นฟูในผู้สูงอำยุ

  Assessment and Exercise for Rehabilitation 

 in Aging

		 อบัุติการณ์ของผู้สงูอายใุนปัจจุบัน	การเปล่ียนแปลงของระบบ

ต่างๆ	ในผู้สูงอายุ	การตรวจประเมินทางด้านร่างกายและจิตใจ	ประโยชน์	

ข้อห้าม	และข้อควรระวงัในการฟ้ืนฟสูภาพผูส้งูอาย	ุและการออกก�าลงักาย

ที่เหมาะสมเพื่อการฟื้นฟูส�าหรับผู้สูงอายุ	

	 The	incidence	of	the	elderly	in	the	present,	change	

of	 the	 various	 system	 in	 the	 elderly,	 physical	 and	mental	 

assessment,	 benefits,	 contra-indication	 and	 precaution	 of	 

exercise	 rehabilitation	 in	aging,	and	the	appropriate	exercise	

rehabilitation	for	aging

0505	342		 ควำมร้อนและควำมเย็นบ�ำบัด		 2(2-0-4)

  Thermo and Cryotherapy

	 ทฤษฎี	หลักการ	ประโยชน์	ข้อห้าม	ข้อควรระวังและข้อจ�ากัด

ของการบ�าบดัรกัษาด้วยความร้อนและความเยน็	การน�าไปใช้ในผูป่้วยและ

ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการออกก�าลังกายและการเล่นกีฬา

		 Theory,	 principles,	 benefits,	 contra-indication,	 

precaution	and	limitations	of	thermo	and	cryotherapy.	Using	in	

both	patients	and	exercise	and	sport	injury	person

0505	343		 กำรพันผ้ำยืดและผ้ำเทปทำงกำรกีฬำ		 2(2-0-4)

  Elastic Bandaging and Taping in Sport

		 ทฤษฎชีนดิและหลกัการในการพนัผ้ายดืและผ้าเทปในนกักฬีา

ประเภทต่างๆ	เพื่อป้องกันและรักษาอาการบาดเจ็บในนักกีฬา

	 Theory,	 types,	 and	principles	of	 elastic	bandaging	

and	taping	for	Athletes	in	order	to	prevent	and	treat	of	athlete	

injury

0505	344		 ธำรำบ�ำบัด		 2(2-0-4)

  Hydrotherapy 

		 ทฤษฎี	 ความส�าคัญ	 หลักการและวิธีการของธาราบ�าบัด 

ข้อบ่งชี้ข้อห้ามและข้อควรระวังอุปกรณ์เทคนิคการออกแบบโปรแกรม

เทคนิคพิเศษและการประยุกต์ใช้ในนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บ

		 Theory,	 importance,	 principles,	 and	method	 of 

hydrotherapy.	Indications,	contra-indications	and	precautions,	

equipment,	 program	 designing,	 special	 techniques	 and	 

application	in	athlete	injury
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0505	345		 กำรออกก�ำลังกำยทำงเลือก		 2(2-0-4)

  Alternative Exercise

	 หลักการ	 วัตถุประสงค์	 ประโยชน์	 ข้อควรระวังหรือข้อจ�ากัด

ของการออกก�าลงักายทางเลอืก	และสามารถน�าการออกก�าลงักายทางเลอืก

ในรูปแบบต่างๆ	ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม	เช่น	ชี่กง	ไท้เก๊ก	ฤาษีดัดตน	ร�าไม้

พลอง	เป็นต้น	

	 Principles,	 objective,	 benefits,	 precaution	 or	 

l imitations	 of	 alternative	 exercise	 and	 can	 be	 used	 

appropriately	alternative	exercise	such	as	Qigong,	Tai	Chi,	Thai	

Hermit	Exercise,	stick	exercise,	etc.	

0505	346		 กำรป้องกันกำรบำดเจ็บจำกกำรออกก�ำลังกำย	 2(2-0-4)

	 และกำรกีฬำ		

 Exercise and Sport Injury Prevention

	 พืน้ฐานทางด้านกายวภิาคศาสตร์	สรรีวทิยา	ปัจจยัและสาเหตุ

ของการบาดเจ็บ	 ชนิดของการบาดเจ็บ	 เทคนิคและวิธีการป้องกัน 

การบาดเจ็บจากการออกก�าลังกายและเล่นกีฬา	

	 Basic	 anatomy,	 physiology,	 factors	 and	 causes	 of	

injury,	type	of	injury,	techniques	and	method	of	prevention	of	

exercise	and	sport	injury

0505	347	 กำรปฐมพยำบำลทำงกำรกีฬำ		 2(2-0-4)

 First Aid in Sport

	 หลักการปฐมพยาบาล	 วิธีการและการปฐมพยาบาลในการ 

บาดเจ็บทางการกีฬา	 ได้แก่	 ผิวหนัง	 กล้ามเนื้อเอ็นกล้ามเนื้อและข้อต่อ	

กระดูก	 อวัยวะภายใน	ศีรษะ	คอ	หลัง	 แขนและขา	 รวมทั้งการบาดเจ็บ 

จากความร้อนและความเย็น	เป็นต้น	การใช้ยาเบื้องต้น

	 Principle	of	first	aid,	method	and	first	aiding	in	various	

sport	injury	include	skin,	muscles,	tendons	and	ligaments,	joints,	

bones,	internal	organ,	head,	neck,	back,	arms	and	legs,	as	well	

as	injuries	from	heat	and	cool	injury,	etc.	Basic	of	drug	using

0505	422		 กลุ่มอำกำรและโรคจำกกำรออกก�ำลังกำย	 2(2-0-4)

		 และกำรกีฬำ	

  Exercise and Sport Syndrome and Disease

	 ความหมาย	สาเหตุ	กลไก	การด�าเนิน	การพยากรณ์	และวิธี

การดูแลรักษากลุ่มอาการและโรคต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นระหว่างและหลังการ 

ออกก�าลังกายและการฝึกกีฬา

	 Definition,	 etiology,	 pathogenesis,	 progression,	 

prognosis	and	treatment	of	syndromes	and	diseases	that	occurred	

during	and	post	exercise	and	sport	training	

กลุ่ม	3	กำรจัดกำรกีฬำ	และนันทนำกำร	

(Sport	Management	and	Recreation)	

0505	103		 ขบวนกำรโอลิมปิค	 2(2-0-4)	

 Olympic Movement

	 ประวัตแิละปรชัญา	ววิฒันาการ	ความส�าคญัและกระบวนการ

โอลิมปิค	 การใช้กิจกรรมกีฬาในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 

กลุ่มคนและหน่วยงานต่างๆท้ังในและต่างประเทศ	คุณค่าและเป้าหมาย

ที่แท้จริงของการกีฬา

	 History	and	philosophy,	evolution,	importance,	and	

Olympic	movement;	 using	 of	 sport	 activities	 for	 developing	 

the	 relationship	 between	 individuals,	 groups	 of	 people,	 and	 

organizations	 in	 the	country	and	between	 the	countries;	 real	

value	and	goals	of	sport

0505	104		 กำรจัดกำรนันทนำกำร		 2(2-0-4)

 Recreation Management

	 ทฤษฎีและหลักการจัดการนันทนาการ	ประเภทของกิจกรรม

นันทนาการ	รูปแบบการจัดการทางนันทนาการ	องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการนันทนาการและการกีฬา	 ท้ังองค์กรของรัฐและเอกชน	 วิธีการและ

เทคนิคการเป็นผู้น�านันทนาการ

	 	Theory	and	principles	of	 recreation	management,	

types	of	recreation	activities,	pattern	of	recreation	management,	

organizations	 related	 to	 recreation	and	sport	management	 in	

both	 government	 and	 private	 organizations,	methods	 and	 

techniques	of	recreation	leaders.

0505	106		 กำรออกก�ำลังกำยและกำรกีฬำ	 2(2-0-4)

	 ส�ำหรับเด็กและเยำวชน	 	

 Exercise and Sport for Children and Youth 

	 ประเด็น	และ/หรือ	ปัญหาของการออกก�าลังกายและเล่นกีฬา

ในเด็กและเยาวชน	 อิทธิพลเชิงกายวิภาค	 สรีรวิทยา	 จิตวิทยาและ

สังคมวิทยาของการออกก�าลังกายและการแข่งขันกีฬาท่ีมีต่อเด็กและ

เยาวชน

	 Issues	and	/or	problems	of	exercise	and	sport	playing	

in	children	and	youth;	anatomical,	physiological,	psychological	

and	 sociological	 effects	of	 exercise	and	 sport	 competition	on	

children	and	youth

0505	212		 กำรออกก�ำลังกำยและกำรกีฬำส�ำหรับสตรี	 2(2-0-4)

 Exercise and Sport for Women

	 ประเดน็	และ/	หรือ	ปัญหาของการออกก�าลงักายและการกีฬา

ในสตรี	อิทธิพลเชิงกายวิภาค	สรีรวิทยา	จิตวิทยา	และสังคมวิทยาของการ

ออกก�าลังกาย	การเล่นและการแข่งขันกีฬาของสตรี	
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	 Issues	 and/or	 problems	 of	 exercise	 and	 sport	 in	 

females;	 anatomical,	 physiological,	 psychological	 and	 

sociological	effects	of	exercise,	sport	playing	and	competition	

of	women

0505	213		 กำรออกก�ำลังกำยและกำรกีฬำส�ำหรับผู้สูงอำยุ	 2(2-0-4)

 Exercise and Sport for Aging 

	 การตอบสนองด้านกายวิภาค	 สรีรวิทยา	 จิตวิทยาและ

สังคมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย	การออกก�าลังกาย

และการเล่นกีฬา	การพัฒนาโปรแกรมการออกก�าลังกายบทบาทของผู้น�า

กิจกรรม	การส่งเสริมการออกก�าลังกายและการเล่นกีฬาส�าหรับผู้สูงอายุ

	 Anatomical,	 physiological,	 psychological	 and	 

sociological	responding	that	related	to	participation	in	physical	

activities,	exercise,	and	sport;	development	of	exercise	programs;	

role	of	activities	leaders	;	promotion	of	exercise	and	sport	playing	

for	aging	population

0505	312		 วิทยำศำสตร์กำรกีฬำในโรงเรียนและชุมชน	 2(2-0-4)	

 Sport Science in School and Community

	 การใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาในการทดสอบและพัฒนา

สมรรถภาพทางกาย	การแข่งขนั	การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน	และการ

ดูแลนักเรียนทั้งกิจกรรมในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริม	 รวมทั้งกิจกรรม

ต่างๆ	เพือ่ส่งเสรมิการออกก�าลงักายและการเล่นกฬีาเพ่ือสุขภาพของชมุชน	

	 Usage	 of	 sport	 science	 in	 testing	 and	 improving	

physical	fitness,	competition,	designing	learning	activities	and	

student	 caring	 in	both	 classroom	and	 supplement	 activities;	

including	 other	 activities	 to	 promote	 exercise	 and	 sport	 for	 

community	health

0505	317		 นันทนำกำรชุมชน	 2(2-0-4)	

 Community Recreation

	 	ศูนย์และกิจกรรมนันทนาการแบบต่างๆ	ในชุมชน	วิธีการจัด

นันทนาการให้ตรงตามความต้องการของชุมชนและการพัฒนา

	 Various	 centers	 and	 recreation	 activities	 in	 

communities;	methods	 of	 recreation	 to	meet	 the	 needs	 of	 

communities	and	development

0505	319		 กำรโฆษณำและกำรส่งเสริมกีฬำ	 2(2-0-4)

	 และกำรออกก�ำลังกำย	 	

 Exercise and Sport Advertising and Promoting

	 การวางแผนการโฆษณา	การจัดการทางด้านโฆษณาการเผย

แพร่แนวความคิดทางด้านการตลาดและการคิดวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน

ที่น�าไปใช้ในวงการตลาดกีฬาและการออกก�าลังกาย

	 Strategic	 planning	 for	 advertising;	 publicity	 

advertising	management	of	marketing	concepts	and	formulating	

creative	works	 applied	 to	 the	 sport	 and	 exercise	marketing	 

industry

0505	320		 ปัจจัยสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก	 2(2-0-4)

	 และอุปกรณ์ทำงกำรกีฬำ	 	

 Facilities and Equipment in Sport 

	 หลักการโครงสร้างและออกแบบสถานท่ีและอุปกรณ์ในการ

ออกก�าลังกายและการกีฬา	 ท่ีมีคุณภาพต่อการใช้งานตามมาตรฐานและ

หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

	 Principles,	 structure	 and	 design	 of	 facilities	 and	

equipments	 in	 exercise	 and	 sport	 based	 on	 standard	 and	 

principles	of	sport	science

0505	406		 หลักกำรทำงวิทยำศำสตร์	 2(2-0-4)

	 ในกำรออกก�ำลังกำยและกำรฝึกกีฬำ	 	

		 Scientific	Principles	in	Exercise	and	Sport	Training

	 หลักการทางวิทยาศาสตร์และวิธีการฝึกแบบต่าง	ๆ 	เพื่อเสริม

สร้างสมรรถภาพทางกายและความสามารถทางการกฬีา	การสร้างโปรแกรม

และพัฒนาโปรแกรมการออกก�าลังกายท่ีเหมาะสมกับสภาพร่างกายของ

แต่ละบุคคลและกิจกรรมกีฬา	การเลือกใช้	 เทคนิคและหลักการการฝึก 

ต่าง	ๆ	เพื่อออกแบบโปรแกรมการออกก�าลังกายและการฝึกกีฬา

	 Scientific	principles	and	various	training	methods	for	

improving	physical	 fitness	 and	 sport	performance;	producing	

and	 developing	 exercise	 programs	 suitable	 for	 physical	 

conditions	of	each	person	and	sport	activity;	selection	of	training	

techniques	 and	principles	 for	 setting	 an	 exercise	 and	 sport	

training	programs

0505	407		 กำรท่องเที่ยวและธุรกิจกำรกีฬำ		 2(2-0-4)	

 Sport Tourism and Business 

	 ทฤษฎี	หลักการ	ความหมาย	ประเภทของการท่องเที่ยวและ

ธุรกิจการกีฬา	 ปัจจัยและองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

เชิงกฬีาและธุรกจิท่ีสัมพนัธ์กบักฬีา	วิเคราะห์สถานการณ์และวิธีด�าเนนิการ

ของสถานประกอบการณ์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและธุรกิจการกีฬา 

เกี่ยวกับการจดทะเบียนธุรกิจ	การตลาด	และการบริหาร	

	 Theories	principles	definitions	types	of	sport	tourism	

and	business,	 factors	 and	 components	 of	 sport	 tourism	and	

business	 industry	 related	 to	 sports	 section,	 situation	 and	 

procedure	analysis	of	companies	related	to	sport	tourism	and	

business	 related	 to	 business	 registration,	marketing,	 and	 

administration.
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0505	359		 กำรจัดกำรกีฬำเบื้องต้น		 2(2-0-4)	

  Introduction to Sport Management 

	 ทฤษฎีและหลักการ	ความหมาย	และรูปแบบการจัดการกีฬา	

ลักษณะและขอบเขตของการจัดการกีฬา	 วิธีการจัดการในองค์กรของรัฐ

และเอกชน	 ตามโครงสร้างบริหารขององค์กร	 และมุมมองการกีฬา 

ในเชิงธุรกิจ	

		 Theories,	principles,	definition,	and	pattern	of	sports	

management,	 description	 and	 scope	 of	 sports	management,	

management	methodology	in	government	and	private	sectors	

following	 administration	 structure	 of	 organization,	 public 

	relations,	creating	visions	and	sport	business	perspectives

กลุ่มที่	4	กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ	(Health	Promotion)

0505	106		 กำรออกก�ำลังกำยและกำรกีฬำ	 2(2-0-4)

	 ส�ำหรับเด็กและเยำวชน

 Exercise and Sport for Children and Youth

	 ประเด็น	และ/หรือ	ปัญหาของการออกก�าลังกายและเล่นกีฬา

ในเด็กและเยาวชน	 อิทธิพลเชิงกายวิภาค	 สรีรวิทยา	 จิตวิทยาและ

สังคมวิทยาของการออกก�าลังกายและการแข่งขันกีฬาที่มีต่อเด็กและ

เยาวชน

	 Issues	and	/or	problems	of	exercise	and	sport	playing	

in	children	and	youth;	anatomical,	physiological,	psychological	

and	 sociological	 effects	of	 exercise	and	 sport	 competition	on	

children	and	youth

0505	206		 คุณภำพชีวิตและกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ	 2(2-0-4)	

 Quality of Life and Health Promotion

	 หลักพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและโปรแกรมการ 

ส่งเสรมิสขุภาพ	รปูแบบและแนวทางต่างๆ	ของโปรแกรมคุณภาพชวีติและ

ส่งเสริมสุขภาพ	 ประโยชน์ส่วนบุคคลและระหว่างบุคคล	 การพัฒนา

โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพส�าหรับบุคคลวัยต่างๆ	

	 Basic	principles	for	quality	of	life	improvement	and	

health	promotion	programs;	models	and	various	dimensions	of	

quality	 of	 life	 and	 health	 promotion	 programs;	 benefits	 to	 

individual	 and	 group	 interaction;	 development	 of	 health	 

promotion	programs	for	individuals	of	various	ages

0505	212		 กำรออกก�ำลังกำยและกำรกีฬำส�ำหรับสตรี	 2(2-0-4)

 Exercise and Sport for Women

	 ประเดน็	และ/	หรอื	ปัญหาของการออกก�าลงักายและการกีฬา

ในสตรี	อิทธิพลเชิงกายวิภาค	สรีรวิทยา	จิตวิทยา	และสังคมวิทยาของการ

ออกก�าลังกาย	การเล่นและการแข่งขันกีฬาของสตรี	

	 Issues	 and/or	 problems	 of	 exercise	 and	 sport	 in	 

females;	 anatomical,	 physiological,	 psychological	 and	 

sociological	effects	of	exercise,	sport	playing	and	competition	

of	women

0505	213		 กำรออกก�ำลังกำยและกำรกีฬำส�ำหรับผู้สูงอำยุ	 2(2-0-4)

 Exercise and Sport for Aging 

	 การตอบสนองด้านกายวิภาค	 สรีรวิทยา	 จิตวิทยาและ

สังคมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย	การออกก�าลังกาย

และการเล่นกีฬา	การพัฒนาโปรแกรมการออกก�าลังกายบทบาทของผู้น�า

กิจกรรม	การส่งเสริมการออกก�าลังกายและการเล่นกีฬาส�าหรับผู้สูงอายุ

	 Anatomical,	 physiological,	 psychological	 and	 

sociological	responding	that	related	to	participation	in	physical	

activities,	exercise,	and	sport;	development	of	exercise	programs;	

role	of	activities	leaders	;	promotion	of	exercise	and	sport	playing	

for	aging	population

0505	232		 พฤติกรรมสุขภำพ		 2(2-0-4)

  Health Behavior

		 ทฤษฎี	 หลักการและองค์ประกอบของพฤติกรรมสุขภาพ	 

การสร้างเสริมและประยุกต์ใช้ในงานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

	 Theory,	 principles	 and	 components	 of	 health	 

behavior.	Promoting	and	application	in	the	field	of	sport	science

0505	237		 วิถีสุขภำพร่วมสมัย		 2(2-0-4)

 Contemporary Health Lifestyle

		 ความหมาย	 ความส�าคัญและองค์ประกอบของสุขภาพใน

สภาวการณ์ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร	สังคม	เศรษฐกิจ	นโยบาย	การ

ศึกษา	ปัญหาและอุปสรรค	หรือปัจจัยอื่นๆ	ที่ส่งผลต่อการมีวิถีสุขภาพที่ดี

และยั่งยืน

		 Definition,	 importance	 and	 component	 in	 various	

period	 of	 time	 related	 to	 communication,	 social,	 economic,	

policy,	 education,	 problem	and	barrier	 and	other	 factors	 that	

affect	to	healthy	lifestyle	and	sustainable

0505	312		 วิทยำศำสตร์กำรกีฬำในโรงเรียนและชุมชน	 2(2-0-4)	

 Sport Science in School and Community

	 การใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาในการทดสอบและพัฒนา

สมรรถภาพทางกาย	การแข่งขนั	การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน	และการ

ดูแลนักเรียนท้ังกิจกรรมในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริมรวมทั้งกิจกรรม

ต่างๆ	เพือ่ส่งเสรมิการออกก�าลงักายและการเล่นกฬีาเพ่ือสุขภาพของชุมชน
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		 Usage	 of	 sport	 science	 in	 testing	 and	 improving	

physical	fitness,	competition,	designing	learning	activities	and	

student	 caring	 in	both	 classroom	and	 supplement	 activities;	

including	 other	 activities	 to	 promote	 exercise	 and	 sport	 for	 

community	health

0505	319		 กำรโฆษณำและกำรส่งเสริมกีฬำ	 2(2-0-4)

	 และกำรออกก�ำลังกำย	 	

 Exercise and Sport Advertising and Promoting 

	 การวางแผนการโฆษณา	 การจัดการทางด้านโฆษณาการ 

เผยแพร่แนวความคิดทางด้านการตลาดและการคิดวิธีการสร้างสรรค์ 

ผลงานที่น�าไปใช้ในวงการตลาดกีฬาและการออกก�าลังกาย

	 Strategic	 planning	 for	 advertising;	 publicity	 

advertising	management	of	marketing	concepts	and	formulating	

creative	works	 applied	 to	 the	 sport	 and	 exercise	marketing	 

industry

0505	348		 กำรออกก�ำลังกำยและกีฬำ	 2(2-0-4)

	 เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต

  Exercise and Sport for Quality of Life Development

	 ทฤษฎแีละหลกัการของการออกก�าลงักายและกฬีาเพือ่พฒันา

คุณภาพชีวิต	 วิธีการและการน�ากิจกรรมการออกก�าลังกายและกีฬา 

ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลกลุ่มต่างๆ	

		 Theory	and	principles	of	exercise	and	sport	for	qual-

ity	of	life	improvement.	Method	and	exercise	and	sport	activity	

application	for	quality	of	 life	development	in	various	group	of	

people

0505	349		 โภชนบ�ำบัดและกำรออกก�ำลังกำย	 	2(2-0-4)

 Nutrition Therapy and Exercise

		 หลักการทางโภชนศาสตร์พ้ืนฐานในการป้องกันอาการ 

ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการออกก�าลังกาย	และการเล่นกีฬา

	 Principles	 of	 nutrition	 to	 prevent	 symptoms	 

unwanted	caused	by	exercise	and	sports.	

0505	350		 พืชสมุนไพรเพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ		 2(2-0-4)

  Herbal Plant for Health Promotion 

	 พฤษเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในการสร้างเสริมสุขภาพ	

การป้องกันโรค	และการฟื้นฟูสุขภาพ

	 Phytonutrients	 and	 natural	 products	 for	 health.	

Prophylaxis	and	rehabilitated	

0505	351		 กำรประเมินและกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ		 2(2-0-4)

 Health Evaluation and Promotion 

	 ทฤษฎี	 หลักการและแนวคิดของการประเมินและการสร้าง

เสริมสุขภาพส�าหรับบุคคลทั่วไป	 บุคคลพิเศษ	 และผู ้ป ่วย	 รวมท้ัง 

การประยุกต์ใช้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพด้านร่างกาย	 จิตใจ	 สังคม	 และ 

จิตวิญญาณในงานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

	 Theory	principles	and	concepts	of	health	evaluation	

and	promotion	for	general	people,	special	person	and	patients.	

Include	 application	 for	 physical,	mental,	 social	 and	 spiritual	

health	promoting	in	sport	science

0505	354		 กำรวิจัยด้ำนสุขภำพ		 2(2-0-4)

  Health Research

	 ความหมาย	 ความส�าคัญ	 ความรู ้พื้นฐาน	 หลักการวัด	 

การประเมินผลและวิจัยด้านสุขภาพ	ประเภทของการวิจัย	 เคร่ืองมือวิจัย	

และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 การสรุปผล	 และ 

การเสนอรายงานการวิจัย

	 Definition,	importance,	basic	knowledge,	principles	

of	health	measurement,	evaluation,	and	research.	Classification	

of	 research	methodology,	 research	 instrument,	 and	 data	 

collection	method.	Data	analysis,	conclusion,	and	presentation

0505	361		 กำรออกก�ำลังกำยเพื่อกำรป้องกันโรค		 2(2-0-4)

  Exercise for Disease Prevention

		 หลักการและแนวคิดของโรคและการออกก�าลังกาย	 

การก�าหนดโปรแกรมการออกก�าลงักายเพือ่สร้างเสรมิการท�างานของระบบ

ในร่างกาย	กรณีศึกษาโรคที่เกิดจากการขาดการออกก�าลังกาย

	 Principles	 and	 concepts	 of	 disease	 and	 exercise.	

Exercise	prescription	for	promoting	functional	body	system.	A	

case	study	of	hypokinetic	exercise.

0505	407		 กำรท่องเที่ยวและธุรกิจกำรกีฬำ		 2(2-0-4)	

 Sport Tourism and Business 

	 กฎและระเบยีบในการควบคมุการจดัการท่องเทีย่วและธรุกจิ	

หลกัการวิธีการ	และเทคนคิการจดักลุม่ท่องเทีย่วทางการกฬีา	ประชุมและ

สัมมนาทางกีฬาและการท่องเที่ยว	 หลักการและวิธีการของธุรกิจการกีฬา

ซึ่งเกี่ยวโยงถึงการเงิน	การบัญชี	การตลาด	และการบริหารงานบุคคล	

	 Rules	and	regulations	to	control	tourism	and	business	

management;	principles,	methods,	and	techniques	of	sport-tour	

group;	conference	and	seminar	in	sport	and	tourism;	principles	

and	methods	of	sport	business	related	to	budget,	accounting,	

marketing,	and	personal	administration
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0505	423		 ศำสนำเพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ		 2(2-0-4)	

  Religion for Health Promotion 

	 หลักการ	 แนวคิด	 และความเชื่อทางศาสนาท่ีเกี่ยวข้องกับ

สุขภาพ	การฝึกปฏิบตัติามค�าสอนของศาสนา	และการประยกุต์ใช้เพือ่สร้าง

เสริมสุขภาพมีการศึกษานอกสถานที่

	 Principles,	 concepts,	 and	 believability	 of	 religion	

related	 to	 health,	 practicing	 along	 religion	 teaching,	 and	 

applications	to	health	promotion.	Field	trip	requirements

0505	426		 สัมมนำกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ		 2(2-0-4)	

  Health Promotion Seminar

		 วธิกีารและการด�าเนินการจดัสมัมนาระยะสัน้ทางด้านการสร้าง

เสริมสุขภาพในสถานการณ์จริง	 ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ 

ที่ปรึกษา

		 Method	 and	 procedure	 of	 short	 course	 of	 health	

promotion	seminar	in	real	situation	under	advisor	supervision

กลุ่มที่	5	กำรฝึกกีฬำมวยไทยและกีฬำพื้นบ้ำน	

(Muay	Thai	and	Traditional	Sport	training)

0505	102		 องค์กำรและกำรจัดกำร	 2(2-0-4)	

 Organization and Management

	 หลักการและความรู ้พ้ืนฐาน	 ทฤษฎี	 และการด�าเนินงาน	 

เกี่ยวกับองค์การและการจัดการ

	 Principles	and	 foundation,	 theories,	and	procedure	

related	to	organization	and	management

0505	103		 ขบวนกำรโอลิมปิค	 2(2-0-4)	

 Olympic Movement

	 ประวัตแิละปรชัญา	ววิฒันาการ	ความส�าคญัและกระบวนการ

โอลิมปิค	การใช้กิจกรรมกฬีาในการเชือ่มความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล	กลุม่

คนและหน่วยงานต่างๆทัง้ในและต่างประเทศ	คณุค่าและเป้าหมายท่ีแท้จรงิ

ของการกีฬา

	 History	and	philosophy,	evolution,	importance,	and	

Olympic	movement;	using	of	sport	activities	for	developing	the	

relationship	 between	 individuals,	 groups	 of	 people,	 and	 

organizations	 in	 the	country	and	between	 the	countries;	 real	

value	and	goals	of	sport

0505	233		 เทคนิคกำรสอนมวยไทย		 2(2-0-4)

 MuayThai Teaching Technique

	 ทักษะและเทคนิคการสอนมวยไทยประกอบด้วย	 การตั้งท่า

การใช้ส่วนของร่างกายเป็นอาวธุเช่นศรีษะหมดัเท้าเข่าศอก	ส�าหรบัการออก

ก�าลังกายเพื่อสุขภาพ	และกีฬา

	 Muay	Thai	 Skill	 and	 teaching	 techniques	 include	

starting	position,	using	body	part	weapon	such	as	head,	fist,	

foot,	knee,	elbow	for	exercise	for	health	and	sports.

0505	234		 เทคนิคกำรสอนกีฬำพื้นบ้ำน		 2(2-0-4)

 Traditional Sport Teaching Technique

		 ความหมายและชนดิกฬีาพืน้บ้านทกัษะท่าทางการเคลือ่นไหว

และวิธีการเล่นการประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬากับกีฬา

พื้นบ้าน

		 Definition	 and	different	 types	 of	 traditional	 sport.	

Movement	skills	and	playing	method.	Application	sport	science	

principle	with	traditional	sport

0505	319		 กำรโฆษณำและกำรส่งเสริมกีฬำ	 2(2-0-4)

	 และกำรออกก�ำลังกำย	 	

 Exercise and Sport Advertising and Promoting 

	 การวางแผนการโฆษณา	 การจัดการทางด้านโฆษณาการ 

เผยแพร่แนวความคิดทางด้านการตลาดและการคิดวิธีการสร้างสรรค์ 

ผลงานที่น�าไปใช้ในวงการตลาดกีฬาและการออกก�าลังกาย

	 Strategic	 planning	 for	 advertising;	 publicity	 

advertising	management	of	marketing	concepts	and	formulating	

creative	works	 applied	 to	 the	 sport	 and	 exercise	marketing 

industry

0505	320		 ปัจจัยสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก	 2(2-0-4)

	 และอุปกรณ์ทำงกำรกีฬำ	 	

 Facilities and Equipment in Sport 

	 หลักการโครงสร้างและออกแบบสถานท่ีและอุปกรณ์ในการ

ออกก�าลังกายและการกีฬา	 ท่ีมีคุณภาพต่อการใช้งานตามมาตรฐานและ

หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

	 Principles,	 structure	 and	 design	 of	 facilities	 and	

equipments	 in	 exercise	 and	 sport	 based	 on	 standard	 and	 

principles	of	sport	science

0505	352		 ผู้น�ำกีฬำพื้นบ้ำน		 2(2-0-4)

 Traditional Sport Leader

		 หลักการและเทคนิคของกีฬาพื้นบ้านและการเป็นผู้น�า	 การ

วิเคราะห์การเคลือ่นไหวและคุณค่าของกฬีาพืน้บ้านการบูรณาการกฬีาพืน้

บ้านและการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพ

		 Principles	 and	 techniques	 of	 traditional	 sport	 and	

leadership.	Movement	analysis	and	value	of	 traditional	 sport.	

Integration	 of	 traditional	 sport	 and	practicing	 for	 health	 and	

fitness	developing	
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0505	353		 กำรฝึกมวยไทย		 2(2-0-4)

 Muay Thai Training

	 หลักการและเทคนิคของมวยไทยและการฝึก	 การเตรียม

อุปกรณ์	 หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาส�าหรับการฝึกมวยไทย	 

การออกแบบโปรแกรมการฝึกเพื่อเพิ่มสมรรถภาพร่างกาย	 การฝึก 

เป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขัน

	 Principles	and	techniques	of	Muay	Thai	and	training.	

Equipment	preparation.	Principles	 of	 sport	 science	 for	Muay	

Thai	 training.	 Training	 program	 designing	 for	 enhancing	

physical	fitness.	Training	to	be	referees	and	competition	staff

0505	355		 ภำษำอังกฤษส�ำหรับมวยไทย		 2(2-0-4)

 English for Muay Thai

		 ศพัท์เทคนคิของมวยไทยทีเ่กีย่วกบักฎกตกิา	การฝึกซ้อมและ

การแข่งขัน	 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งในสถานการณ์การสอน

และการตัดสิน

		 Technical	 term	of	Muay	Thai	 that	 related	 to	 rule,	

training,	and	competitions.	English	using	for	communicating	in	

both	teaching	and	officiating

0505	356		 ศิลปะกำรป้องกันตัวแบบไทย		 2(2-0-4)

 Thai Martial Arts

		 หลักการและวิธีการของศิลปะการป้องกันตัว	ได้แก่	ดาบไทย	

กระบี่กระบอง	 ง้าว	 พลองมวย	 เป็นต้น	 การน�าศิลปะการป้องกันตัวไป

ประยุกต์ใช้ในการออกก�าลังกายและกีฬา

		 Principles	and	method	of	martial	arts	such	as	sword,	

krabikrabong,	halberd,	staff,	muay,	etc.	Martial	arts	application	

in	exercise	and	sport

0505	406		 หลักกำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรออกก�ำลังกำย	 2(2-0-4)

	 และกำรฝึกกีฬำ	 	

		 Scientific	Principles	in	Exercise	and	Sport	Training

	 หลักการทางวิทยาศาสตร์และวิธีการฝึกแบบต่าง	ๆ 	เพื่อเสริม

สร้างสมรรถภาพทางกายและความสามารถทางการกฬีา	การสร้างโปรแกรม

และพัฒนาโปรแกรมการออกก�าลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของ

แต่ละบุคคลและกิจกรรมกีฬา	การเลือกใช้	 เทคนิคและหลักการการฝึก 

ต่าง	ๆ	เพื่อออกแบบโปรแกรมการออกก�าลังกายและการฝึกกีฬา

	 Scientific	principles	and	various	training	methods	for	

improving	physical	 fitness	 and	 sport	performance;	producing	

and	 developing	 exercise	 programs	 suitable	 for	 physical	 

conditions	of	each	person	and	sport	activity;	selection	of	training	

techniques	 and	principles	 for	 setting	 an	 exercise	 and	 sport	

training	programs

0505	407		 กำรท่องเที่ยวและธุรกิจกำรกีฬำ		 2(2-0-4)	

 Sport Tourism and Business 

	ทฤษฎี	หลักการ	ความหมาย	ประเภทของการท่องเที่ยวและธุรกิจการกีฬา	

ปัจจัยและองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิงกีฬาและธุรกิจ 

ที่สัมพันธ ์กับกีฬา	 วิ เคราะห ์สถานการณ์และวิธีด� า เ นินการของ 

สถานประกอบการณ์ท่ีเกี่ยวกับการท่องเท่ียวและธุรกิจการกีฬาเกี่ยวกับ

การจดทะเบียนธุรกิจ	การตลาด	และการบริหาร	

	 Theories	principles	definitions	types	of	sport	tourism	

and	business,	 factors	 and	 components	 of	 sport	 tourism	and	

business	 industry	 related	 to	 sports	 section,	 situation	 and	 

procedure	analysis	of	companies	related	to	sport	tourism	and	

business	 related	 to	 business	 registration,	marketing,	 and	 

administration.

0505	424		 เทคโนโลยีสำรสนเทศส�ำหรับมวยไทย		 2(2-0-4)	

 Information Technology for Muay Thai 

	 หลักการและวิธีการของเทคโนโลยีสารสนเทศเช่น	การสืบค้น

ข้อมูลข่าวสาร	 สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 ท้ังในและต่างประเทศ 

มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากีฬามวยไทย

		 Principles	and	method	of	information	technology	such	

as	data	searching,	information,	media,	technology	and	innovation	

in	country	and	aboard.	Application	for	Muay	Thai	development

2.2	กลุ่มวิชำกิจกรรมทำงกำย	และกีฬำ		 ไม่น้อยกว่ำ	15	หน่วยกิต

	 2.2.1	กลุ่มวิชำกิจกรรมประกอบดนตรี

0505	107		 แอโรบิกด๊ำนซ์	 1(0-2-1)

 Aerobic Dance

	 หลกัและวิธีการออกก�าลงักายแบบแอโรบิก	ท่ีใช้การประยกุต์

การบรหิารกายและทกัษะการเคลือ่นไหวเบือ้งต้น	ประกอบดนตรใีนจงัหวะ

และรูปแบบต่างๆ	 เทคนิค	และหลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาส�าหรับ 

ผู้สอน	การออกแบบโปรแกรมการฝึกส�าหรับบุคคลทั่วไป	

	 Principles	and	methods	of	aerobic	exercise	applied	

to	body	conditionings	and	basic	movement	skills	with	music	in	

various	rhythms	and	styles;	techniques,	and	principles	of	sport	

science	for	instructor;	design	of	training	programs	for	general	

people

0505	108		 นำฏศิลป์ไทย		 1(0-2-1)

 Thai Classical Dance

	 ฝึกทักษะเบื้องต้นและเทคนิคการร�าแบบต่าง	ๆ	การประยุกต์

นาฏศิลป์ไทยให้เป็นทางเลือกใหม่ของรูปแบบการออกก�าลังกาย	 ส่งเสริม

เจตคติที่ดีต่อศิลปะและวัฒนธรรมประจ�าชาติ
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	 Practice	in	various	basic	skills	and	techniques	of	Thai	

dancing;	application	of	Thai	dancing	to	be	a	newly	alternative	

exercise	modes;	promoting	positive	attitude	toward	national	art	

and	culture

0505	109		 กิจกรรมเข้ำจังหวะ	 1(0-2-1)

 Rhythmic Activities

	 การฝึกทักษะเบื้องต้นของการเคลื่อนไหวแบบต่างๆ	ทักษะ

เบื้องต ้นของจังหวะดนตรี 	 การเคลื่อนไหวประกอบไปกับดนตรี	 

การร้องเพลงประกอบการเล่น	การเต้นร�า	 หรือการเต้นพื้นเมืองที่ง่าย	ๆ	 

และเป็นที่นิยม	 เทคนิคและหลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาส�าหรับ 

ผู้สอน	การออกแบบโปรแกรมการฝึกส�าหรับบุคคลวัยต่างๆ	

	 Practice	in	various	basic	movement	skills;	basic	skills	

of	music	 rhythms,	movement	 to	music;	 singing	 to	 playing,	 

dancing	or	simple	and	popular	 folk	dancing;	 techniques,	and	

principles	 of	 sport	 science	 for	 instructor;	 design	 of	 training	

programs	for	individuals	of	various	ages

0505	110		 โมเดิร์นด๊ำนซ์	 1(0-2-1)

 Modern Dance

	 หลักการและวิธีการออกก�าลังกายในรูปแบบการเต้นร�า 

แนวใหม่และเป็นที่นิยมผสมผสานกับทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น	

ประกอบดนตรใีนจงัหวะทีมี่ความเร็วช้าและลลีาต่างกัน	ให้เกิดความท้าทาย

และน่าสนใจในการออกก�าลังกาย	 เทคนิคและหลักการทางวิทยาศาสตร์

การกฬีาส�าหรับผูส้อน	การออกแบบโปรแกรมการฝึกส�าหรับบคุคลวยัต่างๆ	

	 Principles	and	methods	of	exercise	by	popular	and	

new	style	of	dancing	that	integrated	basic	movement	skills	to	

different	music	rhythms	and	styles	in	order	to	be	challenging	

and	interesting	in	exercise;	techniques	and	principles	of	sport	

science	 for	 instructor;	 design	 of	 training	 programs	 for	 

individuals	of	various	ages

0505	111		 แอโรบิกยิมนำสติกส์	 1(0-2-1)

 Aerobic Gymnastics

	 หลกัและวธิกีารออกก�าลงักายในรปูแบบของการเต้นแอโรบิก

ทีต้่องใช้สมรรถภาพทางกีฬาและทกัษะการเคลือ่นไหวจากยิมนาสติกส์และ

การเต้นร�าประกอบดนตรีในจังหวะที่มีความเร็วช้าและลีลาต่างกันให้เกิด

ความท้าทายและน่าสนใจในการออกก�าลังกาย	 เทคนิคการสอน 

และฝึก	กติกาและการแข่งขัน

	 Principles	 and	methods	 of	 exercise	 in	 a	 form	 of	 

aerobic	dance	that	needed	sport	fitness	and	movement	skills	of	

gymnastics	and	dancing	in	different	music	rhythms	and	styles	

in	order	to	be	challenging	and	interesting	in	exercise;	techniques	

of	instruction	and	training;	rules	and	competition

0505	112		 ลีลำศ		 1(0-2-1)

 Ballroom Dance

	 	 การฝึกทักษะเบ้ืองต้น	 ความรู้ความเข้าใจในการเต้นแบบ 

ต่าง	ๆ	 ระเบียบ	 วิธีการและมารยาทการเข้าสังคมและการเต้นร�า	 เทคนิค 

การสอนและฝึก	กติกาและการแข่งขัน

	 	Practice	in	basic	skills	;	knowledge	of	various	dancing;	

regulations,	 methods,	 and	 social	 and	 dancing	 manner;	 

techniques	of	instruction	and	training;	rules	and	competition

0505	214	 ไฟท์เตอร์	แอโรบิก	 1(0-2-1)

 Fighter Aerobic 

	 หลกัและวธิกีารออกก�าลงักายในรปูแบบของศลิปะการป้องกนั

ตัวที่ผสมผสานกับทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นประกอบดนตรีในจังหวะ

ท่ีมีความเร็วช้าและลีลาต่างกัน	 เทคนิคและหลักการทางวิทยาศาสตร์การ

กีฬาส�าหรับผู้สอน	การออกแบบโปรแกรมการฝึกส�าหรับบุคคลวัยต่างๆ

	 Principles	and	methods	of	exercise	in	form	of	various	

martial	 art	 styles	 that	 integrated	basic	movement	 skills	with	

different	music	rhythms	and	styles;	techniques,	and	principles	

of	sport	science	for	instructor;	design	of	training	programs	for	

individuals	of	various	ages

0505	215		 คิคบ๊อกซิ่งแอโรบิก	 1(0-2-1)

 Kickboxing Aerobic

	 หลักและวิธีการออกก�าลงักายประกอบดนตรโีดยการประยกุต์

ทักษะการเคลื่อนไหวจากมวยไทย	 ท่ีผสมผสานกับทักษะการเคลื่อนไหว

เบื้องต้นประกอบดนตรีและจังหวะที่มีความเร็วช้าและลีลาต่างกัน	เทคนิค

และหลกัการทางวทิยาศาสตร์การกฬีาส�าหรบัผูส้อน	การออกแบบโปรแกรม

การฝ ึกส�าหรับบุคคลวัยต ่างๆ	 การส ่งเสริมเจตคติที่ดีต ่อศิลปะ 

และวัฒนธรรมประจ�าชาติ

	 Principles	and	methods	of	exercise	with	music	by	

applying	movement	action	of	Thai	boxing	movement	skills	that	

integrated	basic	movement	skills	and	different	music	rhythms	

and	 styles;	 techniques,	 and	 principles	 of	 sport	 science	 for	 

instructor;	design	of	training	programs	for	individuals	of	various	

ages;	 promotion	 of	 positive	 attitude	 toward	national	 art	 and	

culture

 2.2.2	กลุ่มวิชำกีฬำประเภทใช้อุปกรณ์ไม้ตี

0505	113		 เทนนิส		 1(0-2-1)

 Tennis

	 ประวัตแิละประโยชน์ของเทนนสิ	ทกัษะ	เทคนคิและกลวธิกีาร

เล่นประเภทเดี่ยวและคู่	การบริหารร่างกายและการเสริมสร้างสมรรถภาพ

ทางกาย	การเตรยีมและการรกัษาอปุกรณ์หลกัการและวิธีการสอนและฝึก	

กติกาและการแข่งขัน
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	 History	and	benefits	of	tennis;	skills,	techniques	and	

strategies	of	individual	and	team	playing;	body	conditioning	and	

physical	fitness	improvement;	preparation	and	maintenance	of	

equipments	;	principles	and	methods	of	instruction	and	training;	

rules	and	competition

0505	114		 แบดมินตัน		 1(0-2-1)

 Badminton 

	 ประวัตแิละประโยชน์ของแบดมนิตัน	ทกัษะเทคนคิและกลวธิี

การเล่นประเภทเดี่ยวและคู่	 การบริหารร่างกายและการเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย	การเตรียมและการรักษาอุปกรณ์หลักการและวิธีการ

สอนและฝึก	กติกาและการแข่งขัน

	 History	and	benefits	of	badminton;	skills,	techniques	

and	strategies	of	individual	and	team	playing;	body	conditioning	

and	physical	fitness	improvement;	preparation	and	maintenance	

of	 equipments	 ;	 principles	 and	methods	 of	 instruction	 and	 

training;	rules	and	competition

0505	115		 ซอฟท์เทนนิส		 1(0-2-1)

 Soft Tennis 

	 ประวัติและประโยชน์ของซอฟท์เทนนิส	ทักษะ	 เทคนิคและ

กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและคู่	 การบริหารร่างกายและการเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย	การเตรียมและการรักษาอุปกรณ์หลักการและวิธีการ

สอนและฝึก	กติกาและการแข่งขัน

	 History	and	benefits	of	tennis;	skills,	techniques	and	

strategies	of	individual	and	team	playing;	body	conditioning	and	

physical	fitness	improvement;	preparation	and	maintenance	of	

equipments	;	principles	and	methods	of	instruction	and	training;	

rules	and	competition

0505	116		 เทเบิลเทนนิส	 1(0-2-1)

 Table Tennis

	 ประวัติและประโยชน์ของเทเบิลเทนนิส	ทักษะ	 เทคนิคและ

กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและคู่	 การบริหารร่างกายและการเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย	การเตรียมและการรักษาอุปกรณ์หลักการและวิธีการ

สอนและฝึก	กติกาและการแข่งขัน

	 History	and	benefits	of	table	tennis;	skills,	techniques	

and	strategies	of	individual	and	team	playing;	body	conditioning	

and	physical	fitness	improvement;	preparation	and	maintenance	

of	 equipments	 ;	 principles	 and	methods	 of	 instruction	 and	 

training;	rules	and	competition

0505	216		 กอล์ฟ	 1(0-2-1)

 Golf

	 ประวัติและประโยชน์ของกอล์ฟทักษะ	เทคนิคและกลวิธีการ

เล่นการบริหารร่างกายและ	การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย	การเตรียม

และการรักษาอุปกรณ์หลักการและวิธีการสอนและฝึก	 กติกาและการ

แข่งขัน

	 History	 and	benefits	 of	golf;	 skills,	 techniques	and	

strategies	 playing;	 body	 conditioning	 and	 physical	 fitness	 

improvement;	preparation	and	maintenance	of	 equipments	 ;	

principles	and	methods	of	 instruction	and	training;	 rules	and	

competition

 2.2.3	กลุ่มวิชำกีฬำประเภทใช้อุปกรณ์ลูกบอล

0505	117		 ฟุตซอล	 1(0-2-1)

 Futsal

	 ประวัตแิละประโยชน์ของฟตุซอลทักษะ	เทคนคิและกลวิธีการ

เล่น	การบริหารร่างกายและ	การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย	การเตรียม

และการรักษาอุปกรณ์หลักการและวิธีการสอนและฝึก	 กติกาและการ

แข่งขัน

	 History	and	benefits	of	futsal;	skills,	techniques	and	

strategies	 of	 playing;	 body	 conditioning	 and	physical	 fitness	

improvement;	preparation	and	maintenance	of	 equipments	 ;	

principles	and	methods	of	 instruction	and	training;	 rules	and	

competition

0505	118		 ตะกร้อและเซปัคตะกร้อ	 1(0-2-1)

 Takraw and SepakTakraw

	 ประวัติและประโยชน์ของตะกร้อและเซปัคตะกร้อทักษะ	

เทคนคิและกลวธิกีารเล่นการบรหิารร่างกายและการเสรมิสร้างสมรรถภาพ

ทางกาย	 การเตรียมและการรักษาอุปกรณ์หลักการและวิธีการสอน 

และฝึกกติกาและการแข่งขัน

	 History	and	benefits	of	takraw	and	sepaktakraw;	skills,	

techniques	and	 strategies	of	 playing;	body	conditioning	and	

physical	fitness	improvement;	preparation	and	maintenance	of	

equipments	;	principles	and	methods	of	instruction	and	training;	

rules	and	competition

0505	119		 เบสบอล	 1(0-2-1)

 Baseball 

	 ประวัติและประโยชน์ของเบสบอลทักษะ	 เทคนิคและกล 

วิธีการเล่น	 การบริหารร่างกายและ	 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย	 

การเตรียมและการรักษาอุปกรณ์หลักการและวิธีการสอนและฝึก	กติกา

และการแข่งขัน
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	 History	and	benefits	of	baseball;	 skills,	 techniques	

and	strategies	of	playing;	body	conditioning	and	physical	fitness	

improvement;	preparation	and	maintenance	of	 equipments	 ;	

principles	and	methods	of	 instruction	and	training;	 rules	and	

competition

0505	120		 ฮอกกี้	 1(0-2-1)

 Hockey

	 ประวัติและประโยชน์ของฮอกกี้ทักษะ	 เทคนิคและกลวิธีการ

เล่นการบริหารร่างกายและ	การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย	การเตรียม

และการรักษาอุปกรณ์หลักการและวิธีการสอนและฝึก	 กติกาและ 

การแข่งขัน

	 History	and	benefits	of	hockey;	skills,	techniques	and	

strategies	 of	 playing;	 body	 conditioning	 and	physical	 fitness	

improvement;	preparation	and	maintenance	of	 equipments	 ;	

principles	and	methods	of	 instruction	and	training;	 rules	and	

competition

0505	121	 ซอฟท์บอล	 1(0-2-1)

 Softball 

	 ประวัติและประโยชน์ของซอฟท์บอลทักษะ	 เทคนิคและ 

กลวิธีการเล่น	 การบริหารร่างกายและ	การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย	

การเตรียมและการรักษาอุปกรณ์หลักการและวิธีการสอนและฝึก	กติกา

และการแข่งขัน

	 History	and	benefits	of	softball;	skills,	techniques	and	

strategies	 of	 playing;	 body	 conditioning	 and	physical	 fitness	

improvement;	preparation	and	maintenance	of	 equipments	 ;	

principles	and	methods	of	 instruction	and	training;	 rules	and	

competition

0505	122		 แฮนด์บอล	 1(0-2-1)

 Handball 

	 ประวัติและประโยชน์ของแฮนด์บอลทักษะ	 เทคนิคและ 

กลวิธีการเล่น	การบริหารร่างกายและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย	

การเตรียมและการรักษาอุปกรณ์หลักการและวิธีการสอนและฝึก	กติกา

และการแข่งขัน

	 History	and	benefits	of	handball;	 skills,	 techniques	

and	strategies	of	playing;	body	conditioning	and	physical	fitness	

improvement;	preparation	and	maintenance	of	 equipments	 ;	

principles	and	methods	of	 instruction	and	training;	 rules	and	

competition

0505	217		 แอโรฟิตบอล		 1(0-2-1)

	 Aerofitball

	 หลักการ	ประโยชน์และวิธีการออกก�าลังกายในรูปแบบของ

การบริหารกายกับการควบคุมลูกบอล	 ทักษะการทรงตัวกับลูกบอล	 

การเลือก	 การเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ ์ 	 ความปลอดภัย 

ในการออกก�าลังกายกับลูกบอล

	 Principles,	benefits,	and	methods	of	exercise	by	using	

body	movement	styles	with	ball	controlling;	balance	skills	with	

ball;	 selection	preparation,	 and	maintenance	 of	 equipments;	

safety	in	exercise	with	ball

0505	321	 บำสเกตบอล	 1(0-2-1)

 Basketball 

	 ประวัติและประโยชน์ของบาสเกตบอลทักษะ	 เทคนิคและ 

กลวิธีการเล่น	การบริหารร่างกายและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย	

การเตรียมและการรักษาอุปกรณ์หลักการและวิธีการสอนและฝึก	กติกา

และการแข่งขัน

	 History	and	benefits	of	basketball;	skills,	techniques	

and	strategies	of	playing;	body	conditioning	and	physical	fitness	

improvement;	preparation	and	maintenance	of	 equipments	 ;	

principles	and	methods	of	 instruction	and	training;	 rules	and	

competition

0505	322		 รักบี้ฟุตบอล		 1(0-2-1)

 Rugby Football 

	 ประวัติและประโยชน์ของรักบี้ฟุตบอลทักษะ	 เทคนิคและ 

กลวิธีการเล่น	การบริหารร่างกายและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย	

การเตรียมและการรักษาอุปกรณ์หลักการและวิธีการสอนและฝึก	กติกา

และการแข่งขัน

	 History	 and	 benefits	 of	 rugby	 football;	 skills,	 

techniques	and	 strategies	of	 playing;	body	conditioning	and	

physical	fitness	improvement;	preparation	and	maintenance	of	

equipments	;	principles	and	methods	of	instruction	and	training;	

rules	and	competition

0505	323		 ฟุตบอล		 1(0-2-1)

 Football 

	 ประวตัแิละประโยชน์ของฟตุบอลทกัษะ	เทคนคิและกลวธิกีาร

เล่น	การบริหารร่างกายและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย	การเตรียม

และการรักษาอุปกรณ ์หลักการและวิธีการสอนและฝ ึก	 กติกา 

และการแข่งขัน
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	 History	and	benefits	of	football;	skills,	techniques	and	

strategies	 of	 playing;	 body	 conditioning	 and	physical	 fitness	

improvement;	preparation	and	maintenance	of	 equipments	 ;	

principles	and	methods	of	 instruction	and	training;	 rules	and	

competition

0505	324		 วอลเลย์บอล		 1(0-2-1)

 Volleyball 

	 ประวัติและประโยชน์ของวอลเลย์บอลทักษะ	 เทคนิคและ 

กลวิธีการเล่น	การบริหารร่างกายและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย	

การเตรียมและการรักษาอุปกรณ์หลักการและวิธีการสอนและฝึก	กติกา

และการแข่งขัน

	 History	and	benefits	of	volleyball;	skills,	techniques	

and	strategies	of	playing;	body	conditioning	and	physical	fitness	

improvement;	preparation	and	maintenance	of	 equipments	 ;	

principles	and	methods	of	 instruction	and	training;	 rules	and	

competition

 2.2.4	กลุ่มวิชำกีฬำศิลปะป้องกันตัว

0505	218		 มวยไทย		 	1(0-2-1)

 Muay Thai 

	 ประวัติความรู้และความเข้าใจ	ฝึกทักษะเบื้องต้นและยุทธวิธี

การต่อสู	้ปลกูฝังทศันคตทิีดี่ต่อศลิปะประจ�าชาติใช้มวยไทยเป็นเคร่ืองมือ

ในการออกก�าลังกายและป้องกันตัว	หลักการและวิธีการสอนและการฝึก	

กติกาและการแข่งขัน

	 History,	knowledge,	and	understanding;	basic	skills	

training	and	fighting	strategies;	development	of	positive	attitude	

toward	national	art;	using	Thai	boxing	as	an	exercise	instrument	

and	self-defending;	principles	and	methods	of	instruction	and	

training;	rules	and	competition

0505	219		 กระบี่กระบอง		 1(0-2-1)

 KrabiKrabong

	 ประวัติความรู้และความเข้าใจ	ฝึกทักษะเบื้องต้นและยุทธวิธี

การต่อสู้	 ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อศิลปะประจ�าชาติใช้กระบี่กระบองเป็น

เครือ่งมือในการออกก�าลังกายและป้องกนัตวั	หลกัการและวธิกีารสอนและ

การฝึก	กติกาและการแข่งขัน

	 History,	knowledge,	and	understanding;	basic	skills	

training	and	fighting	strategies;	development	of	positive	attitude	

toward	national	art;	using	krabikrabong	as	an	exercise	instrument	

and	self-defending;	principles	and	methods	of	instruction	and	

training;	rules	and	competition

0505	220		 ยูโด		 1(0-2-1)

 Judo 

	 ประวัติความรู้และความเข้าใจ	ฝึกทักษะเบื้องต้นและยุทธวิธี

การต่อสู	้ใช้ยโูดเป็นเครือ่งมอืในการออกก�าลังกายและป้องกนัตวั	หลกัการ

และวิธีการสอนและการฝึก	กติกาและการแข่งขัน

	 History,	knowledge,	and	understanding;	basic	skills	

training	 and	 fighting	 strategies;	 using	 judo	 as	 an	 exercise	 

instrument	 and	 self-defending;	 principles	 and	methods	 of	 

instruction	and	training;	rules	and	competition

0505	221		 เทควันโด		 1(0-2-1)

 Takwando

	 ประวัติความรู้และความเข้าใจ	ฝึกทักษะเบื้องต้นและยุทธวิธี

การต่อสู้	 ใช้เทควันโดเป็นเครื่องมือในการออกก�าลังกายและป้องกันตัว	

หลักการและวิธีการสอนและการฝึก	กติกาและการแข่งขัน

	 History,	knowledge,	and	understanding;	basic	skills	

training	and	fighting	strategies;	using	takwando	as	an	exercise	

instrument	 and	 self-defending;	 principles	 and	methods	 of	 

instruction	and	training;	rules	and	competition

0505	222		 ดำบสำกล		 1(0-2-1)

 Fencing

	 ประวัติความรู้และความเข้าใจ	ฝึกทักษะเบื้องต้นและยุทธวิธี

การต่อสู้	 ใช้ดาบสากลเป็นเครื่องมือ	 ในการออกก�าลังกายและป้องกันตัว	

หลักการและวิธีการสอนและการฝึก	กติกาและการแข่งขัน

	 History,	knowledge,	and	understanding;	basic	skills	

training	and	fighting	strategies;	using	 fencing	as	an	exercise	

instrument	 and	 self-defending;	 principles	 and	methods	 of	 

instruction	and	training;	rules	and	competition

0505	223		 ศิลปะป้องกันตัว	 1(0-2-1)

 Martial Art

	 ประวัติความรู้และความเข้าใจ	ฝึกทักษะเบื้องต้นและยุทธวิธี

การต่อสู้	 ใช้ศิลปะป้องกันตัว	 เป็นเครื่องมือในการออกก�าลังกายและ 

ป้องกันตัว	หลักการและวิธีการสอนและการฝึก

	 History,	knowledge,	and	understanding;	basic	skills	

training	and	fighting	strategies;	using	martial	art	as	an	exercise	

instrument	 and	 self-defending;	 principles	 and	methods	 of	 

instruction	and	training
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0505	325		 มวยสำกล		 1(0-2-1)

 Boxing 

	 ประวัติความรู้และความเข้าใจ	ฝึกทักษะเบื้องต้นและยุทธวิธี

การต่อสู้	 ใช้มวยสากลเป็นเครื่องมือ	 ในการออกก�าลังกายและป้องกันตัว	

หลักการและวิธีการสอนและการฝึก	กติกาและการแข่งขัน

	 History,	knowledge,	and	understanding;	basic	skills	

training	and	fighting	 strategies;	using	boxing	as	 an	exercise	

instrument	 and	 self-defending;	 principles	 and	methods	 of	 

instruction	and	training;	rules	and	competition

 

	 2.2.5	กลุ่มวิชำกีฬำทำงน�้ำ

0505	224		 เรือพำย		 1(0-2-1)

 Rowing

	 การฝึกทักษะเบื้องต้น	 ความรู ้และความเข้าใจในเทคนิค 

ต่าง	 ๆ	 ของเรือพาย	การเลือก	การเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ์	 ความ

ปลอดภัยในการเล่นและการแข่งขันใช้เป็นเครื่องมือในการออกก�าลังกาย	

หลักการและวิธีการสอนและการฝึก	กติกาและการแข่งขัน

	 Basic	skill	trainings;	knowledge	and	understanding	

of	 various	 rowing	 techniques;	 selection,	 preparation	 and	 

maintenance	of	equipment;	safety	in	playing	and	competition;	

using	 rowing	 as	 an	 instrument	 for	 exercise;	 principles	 and	

methods	of	instruction	and	training;	rules	and	competition

0505	225	 ว่ำยน�้ำ		 1(0-2-1)

 Swimming 

	 การฝึกทักษะเบื้องต้น	 ความรู ้และความเข้าใจในเทคนิค 

ต่าง	ๆ	ของการว่ายน�้า	เพื่อการออกก�าลังกาย	และการแข่งขันอย่างถูกต้อง	

ปลอดภัย	รวมถึงหลักการ	วิธีการสอนการว่ายน�้า	และกติกาการแข่งขัน

	 Basic	skill	trainings;	knowledge	and	understanding	

of	 various	 swimming	 techniques	 in	 order	 to	 exercise	 and	 

competition	 correctly	 and	 safety	 inducing	 principles	 and	 

methods	of	instruction	and	training;	rules	and	competition

0505	226		 กำรออกก�ำลังกำยในน�้ำ	 1(0-2-1)

 Aquatic Exercise

	 การฝึกทักษะเบื้องต้น	 ความรู ้และความเข้าใจในเทคนิค 

ต่าง	ๆ	 ของการออกก�าลังกายในน�้า	 การเลือก	การเตรียมและดูแลรักษา

อุปกรณ์	ความปลอดภัยในการเล่น	 ใช้เป็นเครื่องมือในการออกก�าลังกาย

หลักการและวิธีการสอนและการฝึก	

	 Basic	skill	trainings;	knowledge	and	understanding	

of	various	aquatic	exercise	techniques;	selection,	preparation	

and	maintenance	 of	 equipment;	 safety	 in	 playing;	 using	

aquatic	exercise	as	an	instrument	for	exercise;	principles	and	

methods	of	instruction	and	training

0505	227		 ระบ�ำใต้น�้ำ	 1(0-2-1)

 Synchronized Swimming

	 การฝึกทักษะเบื้องต้น	 ความรู ้และความเข้าใจในเทคนิค 

ต่าง	 ๆ	 ของระบ�าใต้น�้าการเลือก	 การเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ	์ 

ความปลอดภัยในการเล่นและการแข่งขัน	 ใช้เป็นเครื่องมือในการ 

ออกก�าลังกาย	หลักการและวิธีการสอนและการฝึก	กติกาและการแข่งขัน

	 Basic	skill	trainings;	knowledge	and	understanding	

of	 various	 synchronized	 swimming	 techniques;	 selection,	

preparation	and	maintenance	of	equipment;	safety	in	playing	

and	 competition;	 using	 synchronized	 swimming	 as	 an	 

instrument	for	exercise;	principles	and	methods	of	instruction	

and	training;	rules	and	competition

0505	326		 กระโดดน�้ำ	 1(0-2-1)

 Diving

	 การฝึกทักษะเบื้องต้น	 ความรู ้และความเข้าใจในเทคนิค 

ต่าง	 ๆ	 ของกระโดดน�้าการเลือก	 การเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ์	 

ความปลอดภัยในการเล่นและการแข่งขันใช้เป ็นเคร่ืองมือในการ 

ออกก�าลังกายหลักการและวิธีการสอนและการฝึก	กติกาและการแข่งขัน

	 Basic	skill	trainings;	knowledge	and	understanding	

of	 various	 diving	 techniques;	 selection,	 preparation	 and	 

maintenance	of	equipment;	safety	in	playing	and	competition;	

using	 diving	 as	 an	 instrument	 for	 exercise;	 principles	 and	 

methods	of	instruction	and	training;	rules	and	competition

0505	327		 โปโลน�้ำ		 1(0-2-1)

 Water Polo  

	 การฝึกทักษะเบื้องต้น	 ความรู ้และความเข้าใจในเทคนิค 

ต่าง	 ๆ	 ของโปโลน�้าการเลือก	 การเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ์	 

ความปลอดภัยในการเล ่นและการแข ่ง ขัน	 ใช ้ เป ็นเครื่องมือใน 

การออกก�าลังกาย	 หลักการและวิธีการสอนและการฝ ึก	 กติกา 

และการแข่งขัน

	 Basic	skill	trainings;	knowledge	and	understanding	

of	various	water	polo	playing	techniques;	selection,	preparation	

and	 maintenance	 of	 equipment;	 safety	 in	 playing	 and	 

competition;	 using	water	 polo	 playing	 as	 an	 instrument	 for	 

exercise;	principles	 and	methods	of	 instruction	and	 training;	

rules	and	competition

0505	328		 กำรช่วยชีวิตและควำมปลอดภัยทำงน�้ำ		 1(0-2-1)

 Life Saving and Water Safety

	 หลกัการ	ทักษะเบ้ืองต้นและเทคนคิของการช่วยชวิีตและความ

ปลอดภัยทางน�้า	การปฐมพยาบาลและการป้องกันอุบัติเหตุ
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	 Principles,	basic	skills,	and	techniques	of	life	saving	

and	water	safety;	first	aid	and	prevention	of	accident

 2.2.6	กลุ่มวิชำกำรฝึกกีฬำ

0505	408		 กำรฝึกกรีฑำ		 2(1-2-3)

 Athletics Training

	 หลักการและเทคนิคของการสอนและฝึกกรีฑา	 การเตรียม

อุปกรณ์	 หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาส�าหรับการฝึกเพื่อความ

ช�านาญและประสบการณ์ทั้งประเภทลู่และประเภทลาน	การออกแบบ

โปรแกรมการฝึกเพื่อเพิ่มสมรรถภาพร่างกาย	 การฝึกเป็นกรรมการและ 

เจ้าหน้าที่ในการแข่งขัน

	 Principles	and	techniques	of	track	and	field	training	

and	 instruction;	 equipment	 preparation;	 principles	 of	 sport	 

science	for	training	expertise	and	experiences	in	both	track	and	

field	event;	design	of	training	programs	for	enhancing	physical	

fitness;	training	to	be	referees	and	other	staffs	in	competition

0505	409		 กำรฝึกว่ำยน�้ำ	 	2(1-2-3)	

 Swimming Training

	 หลักการและเทคนิคของการสอนและฝึกว่ายน�้าการเตรียม

อุปกรณ์	 หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาส�าหรับการฝึกเพื่อความ

ช�านาญและประสบการณ์	 การออกแบบโปรแกรมการฝึกเพื่อเพิ่ม

สมรรถภาพร่างกาย	การฝึกเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขัน

	 Principles	and	techniques	of	swimming	training	and	

instruction;	equipment	preparation;	principles	of	sport	science	

for	 training	 expertise	 and	 experiences;	 design	 of	 training	 

programs	for	enhancing	physical	fitness;	training	to	be	referees	

and	other	staffs	in	competition

0505	410		 กำรฝึกบำสเกตบอล		 2(1-2-3)	

 Basketball Training

	 หลักการและเทคนิคของการสอนและฝึกบาสเกตบอลการเต

รียมอุปกรณ์	 หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาส�าหรับการฝึก 

เพือ่ความช�านาญและประสบการณ์	การออกแบบโปรแกรมการฝึกเพือ่เพิม่

สมรรถภาพร่างกาย	การฝึกเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขัน

	 Principles	and	techniques	of	basketball	training	and	

instruction;	equipment	preparation;	principles	of	sport	science	

for	 training	 expertise	 and	 experiences;	 design	 of	 training	 

programs	for	enhancing	physical	fitness;	training	to	be	referees	

and	other	staffs	in	competition

0505	411		 กำรฝึกรักบี้ฟุตบอล		 2(1-2-3)	

 Rugby Football Training

	 หลักการและเทคนิคของการสอนและฝึกรักบ้ีฟุตบอล 

การเตรียมอุปกรณ์	 หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาส�าหรับการฝึก

เพือ่ความช�านาญและประสบการณ์	การออกแบบโปรแกรมการฝึกเพือ่เพิม่

สมรรถภาพร่างกาย	การฝึกเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขัน

	 Principles	and	techniques	of	rugby	football	training	

and	 instruction;	 equipment	 preparation;	 principles	 of	 sport	 

science	for	training	expertise	and	experiences;	design	of	training	

programs	for	enhancing	physical	fitness;	training	to	be	referees	

and	other	staffs	in	competition

0505	412		 กำรฝึกฟุตบอล		 2(1-2-3)	

 Football Training

	 หลักการและเทคนิคของการสอนและฝึกฟุตบอลการเตรียม

อุปกรณ์	 หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาส�าหรับการฝึกเพื่อความ

ช�านาญและประสบการณ์	 การออกแบบโปรแกรมการฝึกเพื่อเพิ่ม

สมรรถภาพร่างกาย	การฝึกเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขัน

	 Principles	 and	 techniques	 of	 football	 training	 and	

instruction;	equipment	preparation;	principles	of	sport	science	

for	 training	 expertise	 and	 experiences;	 design	 of	 training	 

programs	for	enhancing	physical	fitness;	training	to	be	referees	

and	other	staffs	in	competition

0505	413		 กำรฝึกวอลเลย์บอล	 2(1-2-3)	

 Volleyball Training

	 หลักการและเทคนิคของการสอนและฝึกวอลเลย์บอล 

การเตรียมอุปกรณ์	 หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาส�าหรับการฝึก

เพือ่ความช�านาญและประสบการณ์	การออกแบบโปรแกรมการฝึกเพือ่เพิม่

สมรรถภาพร่างกาย	การฝึกเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขัน

	 Principles	and	techniques	of	volleyball	training	and	

instruction;	equipment	preparation;	principles	of	sport	science	

for	 training	 expertise	 and	 experiences;	 design	 of	 training	 

programs	for	enhancing	physical	fitness;	training	to	be	referees	

and	other	staffs	in	competition

0505	414		 กำรฝึกยิมนำสติกส์	 2(1-2-3)	

 Gymnastics Training

	 หลักการและเทคนิคของการสอนและฝึกยิมนาสติกส  ์

การเตรียมอุปกรณ์	 หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาส�าหรับการฝึก

เพือ่ความช�านาญและประสบการณ์	การออกแบบโปรแกรมการฝึกเพือ่เพิม่

สมรรถภาพร่างกาย	การฝึกเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขัน
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	 Principles	and	techniques	of	gymnastics	training	and	

instruction;	equipment	preparation;	principles	of	sport	science	

for	 training	 expertise	 and	 experiences;	 design	 of	 training	 

programs	for	enhancing	physical	fitness;	training	to	be	referees	

and	other	staffs	in	competition

0505	415		 กำรฝึกเทนนิส		 2(1-2-3)

 Tennis Training

	 หลักการและเทคนิคของการสอนและฝึกเทนนิสการเตรียม

อุปกรณ์	 หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาส�าหรับการฝึกเพื่อความ

ช�านาญและประสบการณ์	 การออกแบบโปรแกรมการฝึกเพื่อเพิ่ม

สมรรถภาพร่างกาย	การฝึกเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขัน

	 Principles	 and	 techniques	 of	 tennis	 training	 and	 

instruction;	equipment	preparation;	principles	of	sport	science	

for	 training	 expertise	 and	 experiences;	 design	 of	 training	 

programs	for	enhancing	physical	fitness;	training	to	be	referees	

and	other	staffs	in	competition

0505	416		 กำรฝึกแบดมินตัน		 	2(1-2-3)	

 Badminton Training

	 หลักการและเทคนิคของการสอนและฝ ึกแบดมินตัน	 

การเตรียมอุปกรณ์	 หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาส�าหรับการฝึก

เพ่ือความช�านาญและประสบการณ์	การออกแบบโปรแกรมการฝึกเพือ่เพิม่

สมรรถภาพร่างกาย	การฝึกเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขัน

	 Principles	and	techniques	of	badminton	training	and	

instruction;	equipment	preparation;	principles	of	sport	science	

for	 training	 expertise	 and	 experiences;	 design	 of	 training	 

programs	for	enhancing	physical	fitness;	training	to	be	referees	

and	other	staffs	in	competition

0505	417		 กำรฝึกมวยสำกล		 2(1-2-3)	

 Boxing Training

	 หลักการและเทคนิคของการสอนและฝ ึกมวยสากล	 

การเตรียมอุปกรณ์	 หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาส�าหรับการฝึก

เพ่ือความช�านาญและประสบการณ์	การออกแบบโปรแกรมการฝึกเพือ่เพิม่

สมรรถภาพร่างกาย	การฝึกเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขัน

	 Principles	 and	 techniques	 of	 boxing	 training	 and	

instruction;	equipment	preparation;	principles	of	sport	science	

for	 training	 expertise	 and	 experiences;	 design	 of	 training	 

programs	for	enhancing	physical	fitness;	training	to	be	referees	

and	other	staffs	in	competition

0505	418	 กำรฝึกมวยไทย		 2(1-2-3)	

 Muay Thai Training  

	 หลักการและเทคนิคของการสอนและฝึกมวยไทยการ 

เตรียมอุปกรณ์	 หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาส�าหรับการฝึก 

เพื่อความช�านาญและประสบการณ์	 การออกแบบโปรแกรมการฝึกเพื่อ 

เพิ่มสมรรถภาพร่างกาย	การฝึกเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขัน

	 Principles	 and	 techniques	of	Thai	boxing	 training	

and	 instruction;	 equipment	 preparation;	 principles	 of	 sport	 

science	for	training	expertise	and	experiences;	design	of	training	

programs	for	enhancing	physical	fitness;	training	to	be	referees	

and	other	staffs	in	competition

0505	419		 กำรฝึกยูโด		 	2(1-2-3)	

 Judo Training

	 หลักการและเทคนิคของการสอนและฝึกยูโดการเตรียม

อุปกรณ์	 หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาส�าหรับการฝึกเพื่อความ

ช�านาญและประสบการณ์	 การออกแบบโปรแกรมการฝึกเพื่อเพิ่ม

สมรรถภาพร่างกาย	การฝึกเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขัน

	 Principles	 and	 techniques	 of	 judo	 training	 and	 

instruction;	equipment	preparation;	principles	of	sport	science	

for	 training	 expertise	 and	 experiences;	 design	 of	 training	 

programs	for	enhancing	physical	fitness;	training	to	be	referees	

and	other	staffs	in	competition

0505	420		 กำรฝึกเทเบิลเทนนิส	 	2(1-2-3)	

 Table Tennis Training

	 หลักการและเทคนิคของการสอนและฝึกเทเบิลเทนนิส 

การเตรียมอุปกรณ์	 หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาส�าหรับการฝึก

เพือ่ความช�านาญและประสบการณ์	การออกแบบโปรแกรมการฝึกเพือ่เพิม่

สมรรถภาพร่างกาย	การฝึกเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขัน

	 	Principles	and	techniques	of	table	tennis	training	and	

instruction;	equipment	preparation;	principles	of	sport	science	

for	 training	 expertise	 and	 experiences;	 design	 of	 training	 

programs	for	enhancing	physical	fitness;	training	to	be	referees	

and	other	staffs	in	competition

 2.2.7	กลุ่มวิชำอื่น	ๆ

0505	123		 กำรวิ่งเพื่อสุขภำพ	 1(0-2-1)

 Running for Health

	 หลักการและประโยชน์ของกิจกรรมการวิ่งเพื่อการออกก�าลัง

กายและสุขภาพการฝึกทักษะเบื้องต้น	 ความรู้และเทคนิคของการฝึก	 

การเตรียมร่างกายและอุปกรณ์	การปลูกฝังทัศนคติท่ีดีต่อการว่ิง	 ใช้เป็น

เครื่องมือส�าหรับการออกก�าลังกาย
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	 Principles	 and	 benefits	 of	 running	 activities	 for	 

exercising	 and	 health;	 basic	 skill	 training;	 knowledge	 and	 

techniques	 of	 training;	 physical	 and	 equipment	preparation;	

development	of	positive	attitude	toward	running;	using	running	

as	an	instrument	for	exercise

0505	124		 กำรกระโดดเชือกเพื่อสุขภำพ		 1(0-2-1)

 Rope Jumping for Health

	 หลักการและประโยชน์ของการกระโดดเชือกเพื่อการออก 

ก�าลังกายและสุขภาพวิธีการ	 รูปแบบและเทคนิคของการฝึกการกระโดด

แบบต่างๆ	 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย	 

การเตรียมสภาพร่างกายและอุปกรณ์	 การปลูกฝังทัศนคติที่ดีต ่อ 

การกระโดดเชือก	ใช้เป็นเครื่องมือส�าหรับการออกก�าลังกาย

	 Principles	and	benefits	of	jumping	rope	for	exercising	

and	health;	methods,	styles,	and	techniques	of	various	jumping	

rope	for	health	and	physical	fitness	improvement;	physical	and	

equipment	preparation;	development	of	positive	attitude	toward	

jumping	rope;	using	as	an	instrument	for	exercise

0505	125		 โยคะเพื่อสุขภำพ	 1(0-2-1)

 Yoga for Health 

	 หลักการและประโยชน์ของโยคะเพื่อการออกก�าลังกายและ

สุขภาพวธิกีาร	รปูแบบและเทคนคิของการฝึกโยคะแบบต่างๆ	เพือ่เป็นการ

เสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย	การเตรียมสภาพร่างกายและ

อุปกรณ์	 การปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อโยคะ	 ใช้เป็นเครื่องมือส�าหรับการ 

ออกก�าลังกาย

	 Principles	 and	benefits	 of	 yoga	 for	 exercising	and	

health;	methods,	styles,	and	techniques	of	various	yoga	for	health	

and	physical	fitness	improvement;	preparation	of	physical	and	

equipments;	 development	 of	 positive	 attitude	 toward	 yoga;	 

using	as	an	instrument	for	exercise

0505	126		 เกมส์เบ็ดเตล็ด		 1(0-2-1)

 Minor Games

	 หลักการและประ โยชน ์ ของ เกม เบ็ด เตล็ด เพื่ อการ 

ออกก�าลังกายและนันทนาการวิธีการ	รูปแบบและเทคนิคของการเป็นผู้น�า	

การออกแบบกิจกรรม	 การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์	 ใช้เป็นเครื่องมือ

ส�าหรับกิจกรรมนันทนาการ

	 Principles	and	benefits	of	minor	games	for	exercising	

and	recreation;	methods,	styles,	and	techniques	of	leaders;	design	

of	activities;	preparation	of	facilities	and	equipments;	using	as	

an	instrument	for	recreation	activities

0505	127		 เกมส์พื้นบ้ำน		 1(0-2-1)

 Traditional Playground Game

	 ประวตั	ิหลกัการคณุค่าและวธิกีารเล่นของการละเล่นพืน้เมอืง

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 เทคนิค	การเป็นผู้น�าและการออกแบบกิจกรรม	

การเตรียมสถานทีแ่ละอปุกรณ์	ใช้เป็นเครือ่งมือส�าหรบักจิกรรมนนัทนาการ	

ปลูกฝังเจตคติท่ีดีต่อการละเล่นพื้นเมือง	การสืบสานการละเล่นพื้นเมือง

ให้คงอยู่

	 History,	 principles,	 values,	 and	methods	 of	minor	

games	playing	from	past	to	present;	techniques	of	leaders	and	

design	of	 activities;	preparation	of	 facilities	and	equipments;	

using	as	an	instrument	for	recreation	activities;	development	of	

positive	 attitude	 toward	 traditional	 games;	 conservation	 of	 

traditional	games

0505	329		 ยิมนำสติกส์	 1(0-2-1)

 Gymnastics  

	 การฝึกทักษะเบื้องต้น	 ความรู ้และความเข้าใจในเทคนิค 

ต่าง	 ๆ	 ของยิมนาสติกส์การเลือก	 การเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ	์ 

ความปลอดภัยในการเล่นและการแข่งขัน	 ใช้เป็นเครื่องมือในการ 

ออกก�าลังกาย	หลักการและวิธีการสอนและการฝึก	กติกาและการแข่งขัน

	 Basic	skill	trainings;	knowledge	and	understanding	

of	 various	gymnastics	 techniques;	 selection,	 preparation	 and	

maintenance	of	equipment;	safety	in	playing	and	competition;	

using	gymnastics	as	an	instrument	for	exercise;	principles	and	

methods	of	instruction	and	training;	rules	and	competition

0505	330		 กรีฑำ		 1(0-2-1)

 Athletics

	 การฝึกทักษะเบื้องต้น	 ความรู ้และความเข้าใจในเทคนิค 

ต่าง	 ๆ	 ของกรีฑาการเลือก	 การเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ์	 

ความปลอดภัยในการเล่นและการแข่งขัน	 ใช้เป็นเครื่องมือในการ 

ออกก�าลังกาย	หลักการและวิธีการสอนและการฝึก	กติกาและการแข่งขัน

	 	Basic	skill	trainings;	knowledge	and	understanding	

of	various	track	and	field	techniques;	selection,	preparation	and	

maintenance	of	equipment;	safety	in	playing	and	competition;	

using	track	and	field	as	an	instrument	for	exercise;	principles	

and	methods	of	instruction	and	training;	rules	and	competition
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0505	331	 โบว์ลิ่ง		 1(0-2-1)

 Bowling

	 การฝึกทักษะเบื้องต้น	 ความรู ้และความเข้าใจในเทคนิค 

ต่าง	 ๆ	 ของโบว ์ลิ่ งการเลือก	 การเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ์	 

ความปลอดภยัในการเล่นและการแข่งขนัใช้เป็นเครือ่งมอืในการออกก�าลงั

กายหลักการและวิธีการสอนและการฝึก	กติกาและการแข่งขัน

	 Basic	skill	trainings;	knowledge	and	understanding	

of	 various	 bowling	 techniques;	 selection,	 preparation	 and	 

maintenance	of	equipment;	safety	in	playing	and	competition;	

using	bowling	 as	 an	 instrument	 for	 exercise;	 principles	 and	

methods	of	instruction	and	training;	rules	and	competition

0505	332		 จักรยำน		 1(0-2-1)

 Cycling

	 การฝึกทักษะเบื้องต้น	ความรู้และความเข้าใจในเทคนิคต่าง	

ๆ	ของจกัรยานการเลือก	การเตรยีมและดแูลรกัษาอปุกรณ์	ความปลอดภยั

ในการเล่นและการแข่งขันใช้เป็นเครื่องมือในการออกก�าลังกายหลักการ

และวิธีการสอนและการฝึก	กติกาและการแข่งขัน

	 Basic	skill	trainings;	knowledge	and	understanding	

of	 various	 cycling	 techniques;	 selection,	 preparation	 and	 

maintenance	of	equipment;	safety	in	playing	and	competition;	

using	 cycling	 as	 an	 instrument	 for	 exercise;	 principles	 and	

methods	of	instruction	and	training;	rules	and	competition

0505	333		 กำรออกก�ำลังกำยและกำรควบคุมน�้ำหนัก		 1(0-2-1)

 Exercise and Weight Control

	 สมรรถภาพร ่างกาย	 ป ัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพและ

สมรรถภาพทางกายการท�างานระบบต่าง	ๆ 	ของร่างกายในแต่ละบคุคลตาม

อายุ	 เพศและน�้าหนักตัว	 โภชนาการและการออกก�าลังกาย	 การเลือก

กิจกรรมออกก�าลังกายเพื่อการควบคุมน�้าหนัก	 การสร้างโปรแกรม 

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและควบคุมน�้าหนัก

	 Physical	fitness;	 risk	 factors	of	health	and	physical	

fitness;	function	of	various	body	systems	for	individual	by	age,	

gender,	 and	 body	weight;	 nutrition	 and	 exercise;	 selecting	 

exercise	activities	for	weight	control;	development	of	programs	

to	improve	physical	fitness	and	control	body	weight

0505	335		 ยกน�้ำหนัก		 1(0-2-1)

 Weight Lifting

	 การฝึกทักษะเบื้องต้น	 ความรู ้และความเข้าใจในเทคนิค 

ต่าง	 ๆ	 ของการยกน�้าหนักการเลือก	 การเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ์	 

ความปลอดภัยในการเล่นและการแข่งขันใช้เป ็นเคร่ืองมือในการ 

ออกก�าลังกายหลักการและวิธีการสอนและการฝึก	กติกาและการแข่งขัน

	 Basic	skill	trainings;	knowledge	and	understanding	

of	various	weight	lifting	techniques;	selection,	preparation	and	

maintenance	of	equipment;	safety	in	playing	and	competition;	

using	weight	lifting	as	an	instrument	for	exercise;	principles	and	

methods	of	instruction	and	training;	rules	and	competition

0505	336		 กำรเสริมสร้ำงสัดส่วนร่ำงกำย	 1(0-2-1)

 Body Sculpting

	 หลักวิธีการ	 และทักษะเบื้องต้นของการฝึกด้วยน�้าหนักหรือ

การฝึกท่ีมีแรงต้าน	 การใช้อุปกรณ์และออกแบบโปรแกรมการเสริมสร้าง

กล้ามเนื้อและสัดส่วนของร่างกาย	 รวมทั้งการปลูกฝังความรู้	 ความเข้าใจ	

และทัศนคติที่ดีในการน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน

	 Principles	 and	 basic	 skills	 of	weight	 training	 or	 

resistance	 training;	 using	 equipment	 and	 training	programs	

designed	to	build	up	muscle	structure	and	body	composition	

including	establishing	knowledge,	understanding,	good	attitude;	

and	applying	to	activities	in	daily	life

	 3.	หมวดวิชำเลือกเสรี	 ไม่น้อยกว่ำ	6	หน่วยกิต

0510	201		 กำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	 3(3-0-6)

 Education for Sustainable Development

โครงสร้างการจัดการศึกษา	 บทบาทของการศึกษาเพื่อ 

การพัฒนาที่ยั่งยืน	 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจและ 

สิง่แวดล้อม	และบทบาทของสถานศกึษาในการจดัการกบัการเปลีย่นแปลง

ดังกล่าว	 การมีส่วนร่วมขององค์กรภาคส่วนต่าง	 ๆในการจัดการศึกษา	 

การใช้ภมูปัิญญาท้องถิน่เพือ่พฒันาการศกึษาไปสูส่งัคมแห่งการเรียนรูแ้ละ

การพัฒนาที่ยั่งยืน

Structure	 of	 educational	management;	 roles	 of	 

education	 for	 sustainable	 development;	 social,	 cultural,	 

economic	and	environmental	changes	and	roles	of	educational	

institutions	 in	 responding	 to	 the	 changes;	 cooperation	 of	 

organization	and	various	sectors	on	educational	management;	

applying	local	wisdom	for	educational	development	leading	to	

the	learning	society	and	sustainable	development
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0510	302	 กำรบริหำรและกำรจัดกำรในสถำนศึกษำ	 3(3-0-6)

 School administration and Management

แนวคิด	 ทฤษฎี	 และหลักการบริหารจัดการทางการศึกษา	 

ภาวะผู ้น�า	 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ	 การบริหารจัดการในช้ันเรียน	 

การประกันคุณภาพการศึกษา	โครงงานและโครงการทางการศึกษา	ระบบ

สารสนเทศ	การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน

Concepts,	 theories,	 and	principles	 of	 educational	

management;	 leadership;	 human	 relation	 in	 organization;	 

classroom	management;	educational	quality	assurance;	projects	

and	 educational	 projects;	 information	 system;	 education	 for	

community	development

0520	201	 กำรแนะแนวและกำรให้กำรปรึกษำในโรงเรียน	3(3-0-6)

 School Guidance and Counseling

ความหมาย	ปรชัญา	และหลกัการของการบรหิารการแนะแนว

การจัดการการแนะแนว	ทฤษฎีและเทคนิคการแนะแนว	การบริการการ

แนะแนวในโรงเรียน	เทคนคิพืน้ฐานในการให้การปรกึษาและการฝึกปฏบิตัิ

การให้การปรึกษาส�าหรับการแก้ปัญหาวิกฤติ	 บทบาทของบุคลากรของ

โรงเรียนในการแนะแนวและการให้การปรึกษาแก่ผู้ปกครองและชุมชน

Definitions,	philosophy	and	principles	 of	 guidance	

administration;	guidance	management;	guidance	theories	and	

techniques;	 guidance	 services	 in	 schools;	 simple	 techniques	

and	practice	of	counseling	for	crisis	problem	solution;	roles	of	

school	staff	in	guidance	and	parents	and	community	counseling	

services

0520	202	 ปัญหำพฤติกรรมเด็กวัยเรียนและแนวทำงแก้ไข	 3(3-0-6)

 Problems on Behavior Disorder of School Child 

 and Prevention

สาเหตุและลักษณะของเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม	รวมทั้ง

เด็กที่มีความแปรปรวนทางความคิดและอารมณ์	 การสังเกตการทดสอบ

ลักษณะต่าง	ๆ	ทางจิตวิทยา	การปรับพฤติกรรม	การป้องกัน	การส่งเสริม

และการแก้ไขพฤตกิรรมเดก็วยัเรยีนไม่ให้เบีย่งเบนไปจากบรรทดัฐานของ

สังคม

Causes	 and	 nature	 of	 behavior	 disorder	 child	 

including	cognitive	and	emotional	disruption	;	observation,	types	

of	 psychological	 testing;	 behavior	modification;	 prevention;	

helping	school-age	children	adjust	to	social	norm

0540	302	 กำรวัดภำคปฏิบัติ	 3(3-0-6)

 Performance Measurement 

แนวคดิ	ทฤษฎกีารวดัภาคปฏบิตั	ิวธิกีารวิเคราะห์จดุมุง่หมาย

และลักษณะงานการพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะการเรียนรู ้ภาคปฏิบัติ	 

การหาคุณภาพของเคร่ืองมือและแปลความหมายของการวัดเพ่ือพัฒนา 

การเรียนการสอน

Concept,	theories	of	performance	measurement;	task	

and	objective	analysis;	developing	performance-based	authentic	

assessment	instruments;	instrument	quality	analysis	and	data	

interpretation	for	teaching	and	learning	improvement

0550	301	 อนำมัยโรงเรียน	 3(3-0-6)

 School Hygiene

ความส�าคัญของสุขภาพ	การสาธารณสุข	การส่งเสริมสุขภาพ	

การบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะในโรงเรียน	 การสอน

สุขศึกษาและเพศศึกษา	 เน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านสุขภาพ	

ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ

นักเรียน

Importance	of	health;	public	health;	health	promotion;	

health	service	and	hygienic	environment	in	schools;	teaching	

of	 health	 education	 and	 sex	 education	 emphasize	 on	health	

behavior	 changing;	 relationship	 between	 school	 and	 

community;	promotion	of	students’	quality	of	life	

0550	302	 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน	 3(2-2-5)

 Learner Developing Activities

หลกัการและวธิกีารจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนโดยเช่ือมโยงกบั

ปรัชญาน�าไปสู ่การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบพัฒนาการ 

ของมนุษย์	 เพื่อน�าไปปรับปรุง	 ปรับตัว	 ควบคุม	พัฒนา	 และแก้ปัญหา 

ของตนเอง	อนัเป็นผลน�าไปสูม่นษุย์ภาวะท่ีสมบูรณ์	และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้

อย่างมีความสุข	 และจะต้องเข้าฝึกอบรมวิชาผู้ก�ากับหรือผู้น�า	 ขั้นความรู้

เบื้องต้น	1	กิจกรรมจาก4	กิจกรรม	ให้เลือกฝึกอบรมตามความเหมาะสม

และความพร้อมของทุกฝ่ายดังนี้คือ	 ลูกเสือ	 เนตรนารี	 ยุวกาชาด	 และ 

ผู้บ�าเพ็ญประโยชน์

Principles	 and	methods	 of	 creating	 activities	 for	

learners	development	based	on	philosophy	focusing	on	analysis	

and	 synthesis	 the	 human	 development	 process	 in	 order	 to	 

improve,	adapt,	control,	develop,	and	solve	problems	which	bring	

to	 be	perfect	 humanity	 and	 live	 a	 happy	 life	 in	 the	 society;	 

training	in	a	course	of	the	basic	or	preliminary	level	of	leaders	

in	either	of	4	activities	namely:	boy	scout,	girl	guide,	junior	red	

cross	and	volunteer	activity
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0550	303		 กิจกรรมทำงกำยส�ำหรับเด็กและเยำวชน		 3(2-2-5)

  Physical Activities for Children and Youth 

ความหมาย	 ความส�าคัญ	 หลักการ	 ประเภทของกิจกรรม 

ทางกาย	ประโยชน์	การเลอืกและวธิกีารจดักจิกรรมทางกายทีเ่หมาะสมกับ

วัยในรูปแบบต่างๆ	ทั้งในชีวิตประจ�าวัน	 และชีวิตยามว่างส�าหรับเด็กและ

เยาวชน	 และการฝึกปฏิบัติ	 การออกแบบกิจกรรมทางกาย	 การทดสอบ

สมรรถภาพทางกายที่สอดคล้องเหมาะสมกับกิจกรรมและกลุ่มวัย

Concepts,	 significance,	 principle,	 type	 of	 physical	

activities,	benefit,	selecting	and	organizing	physical	activities	

that	suit	the	age	in	various	ways	in	both	daily	life	and	leisure	

life	 for	 children	and	youth,	 and	practice,	design	 the	physical	

activities,	 physical	 fitness	 test	 suitable	 for	 activities	 and	age	

Group

0560	102	 ภำษำและวัฒนธรรมส�ำหรับครู	 3(3-0-6)

 Language and Culture for Teachers

ความส�าคัญของภาษาและวัฒนธรรม	ความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาษาและวัฒนธรรม	 การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู ่ร่วมกัน 

อย่างสันติ	 การพัฒนาทักษะการฟัง	การดูการพูด	การอ่าน	และการเขียน

ภาษาไทยส�าหรับครูเพื่อสื่อความหมาย	การฟังและอ่านเนื้อหาวิชาเฉพาะ

สาขา	การอธบิายและการอภิปราย	การพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษเพือ่พฒันา

วิชาชีพครูเน้นการใช้ทักษะการฟังและการพูดเพื่อการสื่อสาร	 การอ่าน

บทความและต�าราที่เกี่ยวข้องกับสาขา	การเขียนบันทึกและจดหมาย

Significance	 of	 language	and	 culture;	 relationship	

between	language	and	culture;	using	language	and	culture	for	

peaceful	 coexistence;	developing	of	Thai	 listening,	 viewing,	

speaking,	 reading	and	writing	skills;	 listening	and	 reading	of	

specific	content	areas;	explanation	and	discussion;	developing	

of	 English	 skills	 to	 enhance	 professional	 development	 

emphasizing	 on	 listening	 and	 speaking	 for	 communication,	

reading	articles	and	textbooks,	note	taking	and	writing	letters	

0560	103	 กำรศึกษำแบบเรียนรวม	 3(2-2-5)

 Inclusive Education

ปรัชญาแนวคิด	 ความจ�าเป็นและค�าจ�ากัดความของการ 

จัดการศึกษาพิเศษ	 และการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม	 กฎหมาย 

ที่ เกี่ยวข ้องกับเด็กที่มีความต ้องการพิ เศษ	 ประเภทของเด็กที่ มี 

ความต้องการพิเศษ	 การคัดกรองนักเรียนเบื้องต้น	 บทบาทครูในการ 

จัดการศึกษาแบบเรียนรวมการจัดการเรียนการสอนส�าหรับเด็กที่มี 

ความต้องการพิเศษ

Philosophy,	 approaches,	 needs	 and	 definitions	 of	

special	education	and	inclusive	education;	special	needs	child	

law;	types	of	children	with	special	needs;	screening	for	at-risk	

children;	roles	of	teachers	in	inclusive	education;	instructional	

design	for	children	with	special	needs

0560	104		 ควำมรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีควำมบกพร่อง	 3(3-0-6)

	 ทำงกำรเรียนรู้

 Introduction to Learning Disabilities

โครงสร้างและหน้าท่ีของสมอง	 สาเหตุของความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ในเด็กความบกพร่องที่มีผลต่อการด�ารงชีวิตและการศึกษา	

การคัดกรองนักเรียน	 การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและคณิตศาสตร์	

กลวธีิการสอนและการจดักจิกรรมเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรยีนรู	้บทบาท

ของครอบครัวและโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอน

Structure	and	function	of	brain;	causes	of	 learning	

disabilities	 in	children;	 impairments	effected	to	daily	 life	and	

education;	screening	for	at-risk	children;	promotion	of	language	

and	 arithmetic;	 teaching	 techniques	 and	 activities	 

implementation	for	learning	process	promotion;	roles	of	family	

and	school	in	teaching	and	learning	management
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วิชาโทการบริหารการศึกษา

วัตถุประสงค
 เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการทางบริหาร  ตลอดจนองคประกอบที่มีผลใหการบริหารงานทางการ

ศึกษามีประสิทธิภาพ         

โครงสรางหลักสูตร
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  18  หนวยกิต  ดังนี้  

1.  วิชาโทบังคับ       13   หนวยกิต  

2.  วิชาโทเลือก     ไมนอยกวา     5   หนวยกิต    

รายวิชาในหลักสูตร  
1. วิชาโทบังคับ                                                   13 หนวยกิต

 0501 302 การบริหารการศึกษา      3(3-0)

   Educational  Administration

 0501 305 การบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม        2(2-0)  

   Administration of School  Building and  

   Environment 

 0501 306 การเงินโรงเรียน   2(2-0)

   School  Finance

 0501 402 การบริหารงานธุรการ   2(2-0) 

   Administration of Business Affairs

 0501 406 กฎหมายการศึกษา   2(2-0)

   Educational Laws

 0501 406 การเปนผูนําทางการศึกษา   2(2-0) 

   Educational Leadership

2. วิชาโทเลือก   ใหเลือกเรียนไมนอยกวา  5  หนวยกิต  จากรายวิชา

ตอไปนี้

 0501 303 การบริหารงานวิชาการ   3(3-0)

   Administration  of  Academic  Affairs

 0501 304 การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียน   2(2-0) 

   Personnel Administration

 0501 307 การบริหารกิจการนักเรียน   2(2-0)

   Student Personnel Administration

 0501 309 การบริหารโรงเรียน   2(2-0)

   Student Personnel Administration

 0501 317 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม   2(2-0)  

   Education for Social Development

 0501 319 มรรยาทสังคมสําหรับผูบริหาร   2(1-2) 

   Social Ethics for Administrators

 0501 401 ระบบการบริหารและแนวคิดใหม 3(3-0)

   ทางการศึกษา 

   Administration System and Innovation

   in Education 

 0501 403 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวางแผน 2(1-2)

   งานการศึกษา  

   Introduction to Education Planning

 0501 404 สัมมนาการจัดการศึกษา   2(2-0)  

   Seminar  in  Educational  Management

 0501 407 การเปนผูนําในชุมชน   2(2-0)      

   Community  Leadership

 0501 419 การศึกษาเฉพาะเรื่อง   2(2-0)

   Independent Study

 0501 418 การนิเทศการศึกษา   2(2-0)

   Educational Supervision

 0501 315 โรงเรียนกับชุมชน   2(2-0)

   School and Community
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วิชาโทการบริหารการศึกษา

วัตถุประสงค
 เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการทางบริหาร  ตลอดจนองคประกอบที่มีผลใหการบริหารงานทางการ

ศึกษามีประสิทธิภาพ         

โครงสรางหลักสูตร
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  18  หนวยกิต  ดังนี้  

1.  วิชาโทบังคับ       13   หนวยกิต  

2.  วิชาโทเลือก     ไมนอยกวา     5   หนวยกิต    

รายวิชาในหลักสูตร  
1. วิชาโทบังคับ                                                   13 หนวยกิต

 0501 302 การบริหารการศึกษา      3(3-0)

   Educational  Administration

 0501 305 การบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม        2(2-0)  

   Administration of School  Building and  

   Environment 

 0501 306 การเงินโรงเรียน   2(2-0)

   School  Finance

 0501 402 การบริหารงานธุรการ   2(2-0) 

   Administration of Business Affairs

 0501 406 กฎหมายการศึกษา   2(2-0)

   Educational Laws

 0501 406 การเปนผูนําทางการศึกษา   2(2-0) 

   Educational Leadership

2. วิชาโทเลือก   ใหเลือกเรียนไมนอยกวา  5  หนวยกิต  จากรายวิชา

ตอไปนี้

 0501 303 การบริหารงานวิชาการ   3(3-0)

   Administration  of  Academic  Affairs

 0501 304 การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียน   2(2-0) 

   Personnel Administration

 0501 307 การบริหารกิจการนักเรียน   2(2-0)

   Student Personnel Administration

 0501 309 การบริหารโรงเรียน   2(2-0)

   Student Personnel Administration

 0501 317 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม   2(2-0)  

   Education for Social Development

 0501 319 มรรยาทสังคมสําหรับผูบริหาร   2(1-2) 

   Social Ethics for Administrators

 0501 401 ระบบการบริหารและแนวคิดใหม 3(3-0)

   ทางการศึกษา 

   Administration System and Innovation

   in Education 

 0501 403 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวางแผน 2(1-2)

   งานการศึกษา  

   Introduction to Education Planning

 0501 404 สัมมนาการจัดการศึกษา   2(2-0)  

   Seminar  in  Educational  Management

 0501 407 การเปนผูนําในชุมชน   2(2-0)      

   Community  Leadership

 0501 419 การศึกษาเฉพาะเรื่อง   2(2-0)

   Independent Study

 0501 418 การนิเทศการศึกษา   2(2-0)

   Educational Supervision

 0501 315 โรงเรียนกับชุมชน   2(2-0)

   School and Community

วัตถุประสงค์

	 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางบริหาร	 ตลอดจนองค์ประกอบที่มีผลให้การบริหารงาน 

ทางการศึกษามีประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงค
 เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการทางบริหาร  ตลอดจนองคประกอบที่มีผลใหการบริหารงานทางการ

ศึกษามีประสิทธิภาพ         

โครงสรางหลักสูตร
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  18  หนวยกิต  ดังนี้  

1.  วิชาโทบังคับ       13   หนวยกิต  

2.  วิชาโทเลือก     ไมนอยกวา     5   หนวยกิต    

รายวิชาในหลักสูตร  
1. วิชาโทบังคับ                                                   13 หนวยกิต

 0501 302 การบริหารการศึกษา      3(3-0)

   Educational  Administration

 0501 305 การบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม        2(2-0)  

   Administration of School  Building and  

   Environment 

 0501 306 การเงินโรงเรียน   2(2-0)

   School  Finance

 0501 402 การบริหารงานธุรการ   2(2-0) 

   Administration of Business Affairs

 0501 406 กฎหมายการศึกษา   2(2-0)

   Educational Laws

 0501 406 การเปนผูนําทางการศึกษา   2(2-0) 

   Educational Leadership

2. วิชาโทเลือก   ใหเลือกเรียนไมนอยกวา  5  หนวยกิต  จากรายวิชา

ตอไปนี้

 0501 303 การบริหารงานวิชาการ   3(3-0)

   Administration  of  Academic  Affairs

 0501 304 การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียน   2(2-0) 

   Personnel Administration

 0501 307 การบริหารกิจการนักเรียน   2(2-0)

   Student Personnel Administration

 0501 309 การบริหารโรงเรียน   2(2-0)

   Student Personnel Administration

 0501 317 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม   2(2-0)  

   Education for Social Development

 0501 319 มรรยาทสังคมสําหรับผูบริหาร   2(1-2) 

   Social Ethics for Administrators

 0501 401 ระบบการบริหารและแนวคิดใหม 3(3-0)

   ทางการศึกษา 

   Administration System and Innovation

   in Education 

 0501 403 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวางแผน 2(1-2)

   งานการศึกษา  

   Introduction to Education Planning

 0501 404 สัมมนาการจัดการศึกษา   2(2-0)  

   Seminar  in  Educational  Management

 0501 407 การเปนผูนําในชุมชน   2(2-0)      

   Community  Leadership

 0501 419 การศึกษาเฉพาะเรื่อง   2(2-0)

   Independent Study

 0501 418 การนิเทศการศึกษา   2(2-0)

   Educational Supervision

 0501 315 โรงเรียนกับชุมชน   2(2-0)

   School and Community
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. ปรัชญา ความส�าคัญ และวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 1.1  ปรัชญา
	 	 ส่งเสริมการสร้างบัณฑิตที่รู้จักตนเอง	เข้าใจผู้อื่น	และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 1.2  ความส�าคัญ
	 	 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี	 พ.ศ.	 2558	 ก�าหนดไว้ว่า	 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป	 หมายถึง	 หมวดวิชา 

ท่ีเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง	และเห็นคุณค่าของตนเอง	ผู้อ่ืน	 สังคม	 ศิลปวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติ	 ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง	 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	ด�าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมพร้อมให้ความช่วยเหลือ

เพือ่นมนษุย์	และเป็นพลเมอืงทีม่คีณุค่าของสงัคมไทยและสงัคมโลก	หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนระดับ

ปรญิญาตรทีกุหลกัสตูรจงึมีความส�าคญัในการสร้างและผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพ	สอดคล้องกบัความต้องการของสงัคมไทยและสงัคม

โลก

	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งม่ันผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ	 มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ	 

มีศักยภาพในการสร้างงานสร้างอาชีพ	มีความรับผิดชอบในการท�างานและสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้	 มีความใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้

ด้วยตนเองตลอดชีวิต	 และมีสมรรถนะระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย	 ดังปรัชญามหาวิทยาลัยที่ว่า	 “ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่

เพ่ือมหาชน”	 เพ่ือให้บรรลุปณิธานที่ตั้งไว้	 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มุ่งม่ันผลิตบัณฑิตให้มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง	 อย่างไรก็ตามในสภาวการณ์ปัจจุบันที่สภาพสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป	

การปรบัตวัเพือ่การด�ารงชวีติอยู่ได้อย่างมคีณุภาพและความสขุนบัเป็นส่ิงส�าคัญ	ในการประชมุคณะกรรมการปรบัปรงุหมวดวชิาศกึษา

ท่ัวไปเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหมวดวิชาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการสร้างผู้เรียนมีทักษะท่ีจ�าเป็นใน

ศตวรรษที่	21	รวมถึงเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยเน้นผลลัพธ์ผู้เรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	เรื่อง	

มาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับปี	พ.ศ.	2561	อันได้แก่	การเป็นบุคคลผู้เรียนรู้เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี	พร้อมเผชิญความเปลี่ยนแปลง	

และมีความเป็นผู้น�าเพื่อสร้างสัมมาอาชีพที่ดีต่อตนเอง	ครอบครัวและสังคม	การเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคง	

มั่งคั่ง	ยั่งยืน	ร่วมแก้ไขปัญหาสังคม	โดยบูรณาการข้ามศาสตร์	สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่า	และเป็นผู้ประกอบการที่เท่าทัน

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสังคมโลก	 การเป็นผู้มีความเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง	 สร้างสันติสุข	 กล้าต่อต้านการกระท�าในส่ิงท่ีผิด	 

ร่วมมือเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาที่ย่ังยืน	 ขจัดความขัดแย้งและสร้างสันติสุขในสังคมไทยและประชาคมโลก	 โดยมุ่งเน้นการ 

จดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส�าคญั	การจดัการเรยีนรูแ้บบผูเ้รยีนมส่ีวนร่วม	โดยให้นสิติได้ลงมือปฏบิตัด้ิวยตนเอง

ผ่านการท�าโครงการ	 การจัดการเรียนรู้บนฐานปัญหา	 การจัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้อภิปรายและสะท้อนการเรียนรู้	 การจัดการ 

เรยีนรูบ้นฐานนวัตกรรม	การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้กจิกรรมเป็นฐาน	การจดัการเรยีนรูโ้ดยให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติ	การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้

กรณีศึกษา	 เพื่อส่งเสริมให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในเรื่องที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต	 วัฒนธรรม	สังคม	ตลอดจนสภาพแวดล้อมของ 

ผู้เรยีน	เพือ่ให้สอดคล้องกับการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมทีเ่น้นการพัฒนาคนให้สามารถด�ารงชวิีตอยูร่่วมกนัอย่างเกือ้กลูกนัในสังคม

ได้อย่างมีความสุข	มีความสามารถในการด�าเนินชีวิต	เป็นผู้มองโลกในแง่ดีและเป็นคนที่มีความสุข	มีความรู้	ความเข้าใจในเอกลักษณ์

วฒันธรรมท้องถิน่อสีานและสามารถถ่ายทอดได้	และมคีวามสามารถประยุกต์ใช้ความรูน้�าพาให้เกิดประโยชน์กบัท้องถิน่	ประเทศชาติ	

และนานาชาติได้	
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	 ส�านักศึกษาทั่วไปในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี 

ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 และคณะหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ในมหาวิทยาลัยจึงร่วมมือกันปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 

โดยน�าเอาแนวคิดที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนดังกล่าวมาสร้างเป็นวัตถุประสงค์ของหมวดวิชา	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการปรับปรุง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 (ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	 2563)	ทั้งการก�าหนดกลุ่มวิชา	 โครงสร้างของหมวดวิชา	 ตลอดจนการจัดท�ารายละเอียด	

และเน้ือหาของรายวิชา	 โดยมีจุดประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนไปสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์	 

มีความรู้รอบทั้งศาสตร์และศิลป์	เข้าใจตนเองและผู้อื่น	และด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 1.3 วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
	 	 1.		 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 สามารถ 

คิดวิเคราะห์ได้อย่างมีระบบ	

	 	 2.		 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต	 สามารถน�าองค์ความรู้ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง	

ครอบครัว	ชุมชน	สังคมและสิ่งแวดล้อม	

	 	 3.		 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเป็นผู้ประกอบการ	

	 	 4.		 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม	จริยธรรม	ส�านึกสาธารณะ	ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง	

	 	 5.		 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู ้เรียนให้มีความรู้	 ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 

ศิลปวัฒนธรรม	วิถีชุมชน	รักษาความเป็นไทยและเข้าใจความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม
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2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 2.1  จ�านวนหน่วยกิต 
  รวมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

 2.2  โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	แบ่งเป็นกลุ่มวิชาดังนี้

กลุ่มวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ�านวนรายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1.	กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

	 1.1	ภาษาและการสื่อสาร

	 1.2	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21

8

4 

2	

2.	กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 14 4 

3.	กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์	 10 4 

4.	กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง	 10 4 

5.	กลุ่มวิถีสังคม	 14 4 

*เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากกลุ่มวิชาที่	1	-	5	 8

รวม 77 ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

*หมายเหตุ :	เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่า	8	หน่วยกิต	ในกลุ่มวิชาที่	1	-	5	ได้แก่	

1.	 กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 2.	 กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	 3.	 กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์	 4.	 กลุ่มพลเมือง 

เข้มแขง็	และ	5.	กลุม่วิถสีงัคม	เพือ่ให้หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกติ	ทัง้นีใ้ห้อยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร

แต่ละหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
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รายวิชา
1.  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  6 หน่วยกิต

 1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร  4 หน่วยกิต

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

	 0041	001		ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม		 2(1-2-3)

  Preparatory English

		 0041	002		ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Communicative English

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียน

		 0041	003		ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

	 	 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		 2(1-2-3)

   English for Humanities and Social Sciences

		 0041	004		ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะ

	 	 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		 2(1-2-3)

   English for Science and Technology

		 0041	005		ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะ

	 	 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		 2(1-2-3)

   English for Health Science

		 0041	006		ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อม

	 	 ในการประกอบอาชีพ		 2(1-2-3)

   English for Career Preparation

		 0041	007		ภาษาอังกฤษส�าหรับสื่อ

	 	 และความบันเทิงสากล		 2(1-2-3)

   English for Global Media and Entertainment

		 0041	008		ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้สร้างสรรค์

	 	 เนื้อหาสื่อสังคม		 2(1-2-3)

   English for Social Media Content Creators

		 0041	009		ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ประกอบการออนไลน์		2(1-2-3)

   English for Online Entrepreneurs

		 0041	010		ภาษาอังกฤษส�าหรับนักเดินทางรอบโลก		 2(1-2-3)

   English for World Travelers

		 0041	011		ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอเชิงวิชาการ		 2(1-2-3)

   English for Academic Presentation 

		 0041	012		ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพร้อมใน

		 	 การประกอบอาชีพ		 2(2-0-4)

   Integrated Thai for Career Preparation

		 0041	013		ภาษาไทยประยุกต์เพื่อความสุขและ

	 	 ความคิดสร้างสรรค์		 2(2-0-4)

   Applied Thai for Happiness and Creativity

		 0041	014		ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Chinese for Communication

		 0041	015		ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Korean for Communication

		 0041	016		ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Japanese for Communication

		 0041	017		ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Vietnamese for Communication

	 0041	018		ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Khmer for Communication

		 0041	019		ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Myanmar for Communication

		 0041	020		ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Laos for Communication

		 0041	021		ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   French for Communication

 1.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2 หน่วยกิต

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

	 	0041	022		ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง	2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for Transformation

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียน

		 0041	023		พลเมืองดิจิทัล		 2(2-0-4)

   Digital Citizens

		 0041	024		โปรแกรมประยุกต์ส�าหรับส�านักงานดิจิทัล		 2(2-0-4)

		 	 Digital	Office	Software	Application	

		 0041	025		การคิดแก้ปัญหาแบบตรรกศาสตร์เบื้องต้น		2(2-0-4)

   Logical Thinking Based Problem Solving 

		 0041	026		การวิเคราะห์และการน�าเสนอข้อมูลเบื้องต้น		2(2-0-4)

   Basic Data Analytics and Presentation

		 0041	027		คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล		 2(2-0-4)

   Content and Digital Media

		 0041	028		วทิยาศาสตร์สมยัใหม่และนวตักรรมเพือ่ชวีติ	2(2-0-4)

   Modern Science and Innovations for Life 

 0041	029		วิศวกรรมในชีวิตประจ�าวัน		 2(1-2-3)

   Everyday Engineering

2. กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  4 หน่วยกิต

		 0042	001		ประชากรโลก	ไร้โรค		 2(2-0-4)

   Global Health and Disease Prevention
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		 0042	002		ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ		 2(2-0-4)

		 	 Health	Awareness

		 0042	003		การดูแลและการสร้างเสริมสุขภาพ

	 	 แบบองค์รวม		 2(2-0-4)

   Holistic Health Promotion 

		 0042	004		การดูแลสุขภาพแต่ละช่วงวัย		 2(2-0-4)

   Health Care for Different Age Groups

		 0042	005		อาหารและการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ

	 	 และความงาม		 2(1-2-3)

   Food and Exercise for Health and Beauty

		 0042	006		ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ		 2(2-0-4)

   Consumption of Pharmaceutical 

  and Health Products

		 0042	007		การเรียนร่วมสหวิชาชีพเพื่อสุขภาพชุมชน		 2(2-0-4)

		 	 Inter-professional	Learning	for	

  Community Health

		 0042	008		ทักษะชีวิต	 	2(2-0-4)

  Life Skills

		 0042	009		บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธ์ในสังคม		 2(2-0-4)

   Personality for Socialization 

		 0042	010		ฝ่าวิกฤตภัยพิบัติ		 2(2-0-4)

   Disaster Survivor

		 0042	011		วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		 2(2-0-4)

		 	 Environmental-Friendly	Lifestyle

		 0042	012		การจดัท่ีอยูอ่าศยัเพือ่เสรมิสร้างคณุภาพชวีติ	2(2-0-4)

   Home Arrangements for Life Quality 

  Enhancement

		 0042	013		กัญชาวิทยา		 2(2-0-4)

   Cannabis Science

		 0042	014		สัตว์เลี้ยงกับชีวิต		 2(2-0-4)

   Pets and Life

3. กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์  4 หน่วยกิต

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

		 0043	001		การคิดเชิงออกแบบ		 2(2-0-4)

   Design Thinking 

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจ�านวน 2 หน่วยกิต

		 0043	002		การจัดการความคิดสร้างสรรค์และ

	 	 นวัตกรรม		 2(2-0-4))

   Creativity and Innovation Management

		 0043	003		การลงทุนอย่างชาญฉลาด		 2(2-0-4)

   Smart Investment

		 0043	004		ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์		 2(2-0-4)

   Young Entrepreneurs

	 0043	005	 ผู้ประกอบการทางสังคม		 2(2-0-4)

   Social Entrepreneurship 

		 0043	006		ธุรกิจออนไลน์		 2(2-0-4)

   Online Business

		 0043	007		แก่นการน�าเสนออย่างตรงเป้า		 2(2-0-4)

   Essence of Pitching 

		 0043	008		การเงินส่วนบุคคล		 2(2-0-4)

   Personal Finance 

		 0043	009		การด�ารงชีวิตอัจฉริยะ		 2(2-0-4)

   Smart Living 

		 0043	010		นวัตกรรมเกษตรและอาหาร		 2(2-0-4)

   Food and Agricultural Innovation

4. กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง  4 หน่วยกิต

		 0044	001		พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน		 2(1-2-3)

   University’s Mission and Community

		 0044	002		ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง		 2(1-2-3)

   Leadership for Change

		 0044	003		พลเมืองเพื่อความอยู่ดีมีสุข		 2(2-0-4)

		 	 Citizenship	for	Well-Being

		 0044	004		กฎหมายและการใช้สิทธิในชีวิตประจ�าวัน		 2(2-0-4)

		 	 Laws	and	Everyday	Rights

		 0044	005		กฎหมายในการประกอบอาชีพ		 2(2-0-4)

		 	 Laws	for	Employees

		 0044	006	 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน		 2(2-0-4)

   The King’s Philosophy and Sustainable 

  Development

		 0044	007		ศาสนาและการใช้เหตุผลเพื่อการด�ารงชีวิต		2(2-0-4)

		 	 Religion	and	Reasoning	for	Living

		 0044	008		ชีวิตและสันติสุข		 2(2-0-4)

   Life and Peace

		 0044	009		สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต		 2(1-2-3)

   Meditation for Life Development

		 0044	010		จิตอาสาสิ่งแวดล้อม		 2(2-0-4)

   Environmental Volunteers 
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5. กลุ่มวิถีสังคม  4 หน่วยกิต

		 0045	001		ศิลปะกับชีวิต		 2(2-0-4)

   Art Appreciation

		 0045	002		ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน		 2(2-0-4)

   Music and Isan Performing Arts

		 0045	003		ภูมิปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิต	 2(2-0-4)

   Wisdom for Quality of Life

		 0045	004		รู้จักอาเซียน		 2(2-0-4)

   Introduction to ASEAN

		 0045	005		มนุษย์กับความหลากหลายทางสังคม

	 	 และวัฒนธรรม		 2(2-0-4)

   Humans and Social and Cultural Diversity 

		 0045	006		พหุวัฒนธรรมลุ่มน�้าโขง		 2(2-0-4)

		 	 Plural	Culture	of	Mekong	Region

		 0045	007		อีสานทันโลก		 2(2-0-4)

   Globalized Isan 

		 0045	008		การบริหารจัดการวัฒนธรรม:	การแปร

	 	 วัฒนธรรมเป็นสินค้า		 2(2-0-4)

   Cultural Management: Cultural 

  Commoditization

		 0045	009		การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม		 2(2-0-4)

   Cultural Tourism

		 0045	010		อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน		2(2-0-4)

   Food and Beverages from Local Wisdom

		 0045	011		ภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าทออีสาน		 2(2-0-4)

   Wisdom and Innovative Isan Textile

		 0045	012		พระเครื่องสยาม	การวิเคราะห์และอนุรักษ์		 2(1-2-3)

		 	 Siam	Amulets:	Identification	and	Conservation	

		 0045	013		คติความเชื่อตะวันออกส�าหรับการอยู่อาศัย		2(2-0-4)

   Eastern Beliefs for Living

		 0045	014		การบริหารจัดการภูมิทัศน์ท้องถิ่น		 2(2-0-4)

   Management of Local Landscape

หมายเหตุ :	เลอืกเรียนรายวชิาเพิม่เตมิอกีไม่น้อยกว่า	8	หน่วยกติ	

ในกลุ่มวิชาที่	 1	 -	 5	 ได้แก่	 1.	 กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 

2.	 กลุ่มคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม	 3.	 กลุ่มนวัตกรรมและ 

การสร้างสรรค์	 4.	 กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง	 และ	 5.	 กลุ่มวิถีสังคม	 

เพื่อให้หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า	 30	 หน่วยกิต	 ท้ังน้ีให้อยู่ใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตร 

ในระดับปริญญาตรี
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แสดงแผนการศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวนหน่วยกิต

0041	001		 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

 Preparatory English

2

0041	022		 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

  Digital Literacy and Life for Transformation

2

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2

เลือกกลุ่มวิถีสังคม 2

รวม 8

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวนหน่วยกิต

0041	002		 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  Communicative English

2

0043	001		 การคิดเชิงออกแบบ

  Design Thinking

2

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 2

เลือกกลุ่มวิถีสังคม 2

รวม 8
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ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวนหน่วยกิต

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2

เลือกกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 2

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 2

เลือกกลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

เลือกกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง

เลือกกลุ่มวิถีสังคม

2

รวม 8

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวนหน่วยกิต

เลือกกลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

เลือกกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง

เลือกกลุ่มวิถีสังคม

6

รวม 6

หมายเหตุ แผนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม	ทั้งนี้นิสิตต้องเก็บหน่วยกิตให้ครบตามกลุ่มวิชา
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ค�าอธิบายรายวิชา
1.  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  6 หน่วยกิต

 1.1  กลุ่มภาษาและการสื่อสาร  4 หน่วยกิต

  วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

 0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม  2(1-2-3)

   Preparatory English

  ค�าศัพท์	 ส�านวน	 โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

เบื้องต้นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน	 การฟังบทสนทนา 

เบื้องต้นเพื่อจับใจความ	 การอ่านข้อความหรือเนื้อหาสั้น	 ๆ	 

เพื่อความเข้าใจ

  Basic English vocabulary, expressions, and 

sentence	 structures	 for	 daily-life	 communication;	 

listening	to	basic	conversations	for	main	ideas;	reading	

short messages or texts for comprehension 

 0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Communicative English

  ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงบูรณาการ

โดยการใช้ค�าศัพท์	ส�านวน	และไวยากรณ์ทีพ่บบ่อยในสถานการณ์

ต่าง	ๆ 	ทางสังคม	ฝึกฟังและโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง	ๆ 	การอ่าน

เนื้อหาเพื่อความเข้าใจและเขียนตอบโต้แบบสั้น	ๆ

  Integrated English communication skills 

by using vocabulary, expressions, and grammar  

frequently	found	in	different	social	situations;	practice	

of	listening	and	responding	in	various	situations;	reading	

for	 comprehension	 and	writing	 short	messages	 in	 

response to texts

  วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียน

 0041 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  2(1-2-3)

   English for Humanities and Social 

  Sciences

  ทักษะการใช ้ภาษาอั งกฤษเพื่ อการสื่ อสาร 

เชิงวิชาการและการท�าความเข ้าใจในศาสตร ์ เฉพาะด ้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  Skills in using English for academic  

communication	and	comprehension	in	a	specific	field	of	

Humanities and Social Sciences

 0041 004  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2(1-2-3)

   English for Science and Technology

  ทักษะการใช ้ภาษาอั งกฤษเพื่ อการ ส่ือสาร 

เชิง วิชาการและการท�าความเข ้าใจในศาสตร ์ เฉพาะด ้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  Skills in using English for academic  

communication	and	comprehension	in	a	specific	field	of	

Science and Technology

 0041 005  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  2(1-2-3)

   English for Health Science

  ทักษะการใช ้ภาษาอั งกฤษเพื่ อการ ส่ือสาร 

เชิง วิชาการและการท�าความเข ้าใจในศาสตร ์ เฉพาะด ้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

  Skills in using English for academic  

communication	and	comprehension	in	a	specific	field	of	

Health Science

 0041 006  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการ

  ประกอบอาชีพ  2(1-2-3)

   English for Career Preparation

  ความรู ้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ

การเตรยีมความพร้อมในการประกอบอาชพีในอนาคต	เช่น	ภาษา

อังกฤษท่ีใช้ในการสัมภาษณ์งาน	การส่ือสารในองค์กร	การส่ือสาร

กับลูกค้า	และการเดินทาง

  Understanding uses of English for career 

preparation for future careers, such as English for job 

interview,	office	communication,	and	travel

 0041 007  ภาษาอังกฤษส�าหรับสื่อและความบันเทิง

  สากล  2(1-2-3)

   English for Global Media and 

  Entertainment

  ค�าศัพท์และส�านวนภาษาอังกฤษที่พบในสื่อและ

ความบันเทิงสากล	 โครงสร้างไวยากรณ์และรูปประโยคพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษ	การฟังและการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ	เทคนิค

การอ่านเพื่อความเข้าใจเบื้องต้น
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  English vocabulary and expressions found 

in	 global	media	 and	 entertainment;	 basic	 English	 

grammatical	and	sentence	structures;	English	listening	

and	 pronunciation;	 basic	 techniques	 of	 reading	 for	 

comprehension

 0041 008  ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้สร้างสรรค์เนื้อหา

  สื่อสังคม  2(1-2-3)

   English for Social Media Content Creators

  ค� า ศั พ ท ์ แ ล ะ ส� า น ว น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พ่ื อ 

การสร้างสรรค์เนื้อหาสื่อสังคม	ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค ์

ในการบรรยาย	 พรรณนาและโน้มน้าวใจ	 ภาษาอังกฤษเพื่อ 

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

  English vocabulary and expressions for 

social	media	 content	 creation;	 English	 for	 narrative,	

descriptive	 and	 persuasive	 purposes;	 English	 for	 

cross-cultural	communication	

 0041 009  ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ประกอบการ

  ออนไลน์  2(1-2-3)

   English for Online Entrepreneurs

  ค�าศัพท์และส�านวนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทางธุรกิจเบื้องต้น	การเขียนค�าบรรยายสินค้าและบริการเบื้องต้น	

การโต้ตอบอีเมลทางธุรกิจเบ้ืองต้น	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ข้ามวัฒนธรรม	

  English vocabulary and expressions for 

basic	business	communication;	basic	writing	for	product	

and	 service	 description;	 basic	 business	 email	 

cor respondence ; 	 Eng l i sh 	 fo r 	 c ross -cu l tu ra l	 

communication 

 0041 010  ภาษาองักฤษส�าหรบันกัเดนิทางรอบโลก 2(1-2-3)

   English for World Travelers

  ค�าศพัท์และส�านวนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารใน

สถานการณ์การท่องเที่ยวต่าง	 ๆ	 เทคนิคการอ่านเพื่อความเข้าใจ

เบ้ืองต้น	การฟังและการออกเสยีงภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทีม่ี

ประสิทธิภาพ	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

  English vocabulary and expressions for 

various	 travel	situations;	basic	 reading	techniques	 for	

comprehension;	English	listening	and	pronunciation	for	

effective	 communication;	 English	 for	 cross-cultural	 

communication

 0041 011  ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอเชิงวิชาการ  2(1-2-3)

   English for Academic Presentation 

  ค�าศัพท์และส�านวนภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอ

เชิงวิชาการ	การฟังและการออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทีม่ปีระสทิธภิาพ	เทคนคิการอ่านต�าราทางวชิาการเพ่ือความเข้าใจ

เบื้องต้น	การเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น

  English vocabulary and expressions for 

academic	 presentation;	 English	 listening	 and	 

pronunciation	for	effective	communication;	basic	reading	

techniques	 for	 academic	 text	 comprehension;	 basic	

academic	writing	

 0041 012  ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพร้อม

  ในการประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Integrated Thai for Career Preparation

  แนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาไทยเฉพาะด้าน	

ทั้งการฟัง	การพูด	การอ่านและการเขียนภาษาไทย	การบูรณาการ

ทกัษะภาษาไทยเพือ่สร้างเสรมิศกัยภาพการสือ่สารและ	โอกาสใน

การพัฒนาอาชพีในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน	และอาชพีอิสระ

  Approaches	 in	 developing	 specific	Thai	

skills	including	listening,	speaking,	reading	and	writing	

Thai;	 integration	 of	 Thai	 skills	 for	 communicative	 

competence enhancement and opportunities in career 

development	 in	 public	 and	 private	 organizations;	 

self-employment

 0041 013  ภาษาไทยประยุกต์เพื่อความสุขและความคิด

  สร้างสรรค์  2(2-0-4)

   Applied Thai for Happiness and Creativity

  วัฒนธรรมและศิลปะการสื่อสารภาษาไทย 

เพื่อสร้างสรรค์ความสุขและความรื่นรมย์ในบริบทสังคมไทย	 

การสร้างสรรค์และการละเล่นทางภาษาและการประยุกต์ใช้เพื่อ

สร้างมูลค่าและนวัตกรรมในบริบทสังคมทันสมัยและเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์
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  Culture and communicative arts for  

happiness	and	pleasure	creation	in	Thai	social	contexts;	

creativity	and	language	play;	applications	for	value	and	

innovation creation in modern and creative business 

contexts 

 0041 014  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Chinese for Communication

  ทักษะทั่วไปของภาษาจีน	 อักษรโรมันที่ใช้แทน 

เสียงพยัญชนะ	สระ	 วรรณยุกต์ภาษาจีน	 (อักษร	 Pinyin)	 เส้น 

พ้ืนฐานของอักษรจีน	 การทักทาย	 การแนะน�าตัว	 เครือญาติ	

จ�านวนนับ	 การบอกเวลา	 ห้องเรียน	 การเล่าเรียน	 สถานที่ใน

มหาวิทยาลัย	ส่วนต่าง	ๆ	ของร่างกาย	

  General	characteristics	of	Chinese;	Roman	

alphabets used to transcribe sounds of Chinese  

consonants;	 vowels	 and	 tones	 (Pinyin);	 basic	 lines	 of	

Chinese	 alphabets;	 greetings;	 introducing;	 counting;	

time;	classroom	activity;	studying;	places	in	university;	

various parts of body

 0041 015  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Korean for Communication

  ค�าศัพท์	 ส�านวนและบทสนทนาที่ใช้บ่อยในชีวิต

ประจ�าวัน	 เพ่ือการสื่อสารภาษาเกาหลีขั้นพ้ืนฐาน	 การเรียนรู้

วัฒนธรรมและประเพณีที่ส�าคัญ

  Korean  vocabu la ry ,  express ions ,  

conversations often used in daily life for basic  

communication;	 learning	 of	 culture	 and	 prominent	 

traditions

 0041 016  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Japanese for Communication

  ค�าศพัท์	ส�านวนและบทสนทนาภาษาญีปุ่น่ท่ีจ�าเป็น

ในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน	 การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีท่ี

เกี่ยวข้อง	

  Japanese vocabulary, expressions and 

conversation	necessary	in	daily	life;	learning	of	culture	

and relevant traditions

 0041 017  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Vietnamese for Communication

  ค�าศัพท์และการใช้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจ�าวัน	การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

  Vietnamese vocabulary and language use 

in	 daily-life	 communication;	 learning	 of	 culture	 and	 

relevant traditions

 0041 018  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Khmer for Communication

  ค�าศัพท์และการใช้ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร 

ในชีวิตประจ�าวัน	การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

  Khmer vocabulary and language use in 

daily-life	communication;	learning	of	culture	and	relevant	

traditions

 0041 019  ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Myanmar for Communication

  ค�าศพัท์และการใช้ภาษาพม่าเพือ่การส่ือสารในชวีติ

ประจ�าวัน	การเรียนรู้วัฒนธรรม	และประเพณีที่เกี่ยวข้อง

  Myanmar vocabulary and language use in 

daily-life	communication;	learning	of	culture	and	relevant	

traditions

 0041 020  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Laos for Communication

  ค�าศพัท์และการใช้ภาษาลาวเพือ่การสือ่สารในชวีติ

ประจ�าวัน	การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

  Laos vocabulary and language use in  

daily-life	communication;	learning	of	culture	and	relevant	

traditions

 0041 021  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   French for Communication

  ค�าศัพท์	 โครงสร้างไวยากรณ์	 การฟัง	 การพูด	 

การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน

  Vocabulary;	 grammatical	 structures;	 

listening,	 speaking,	 reading,	 and	writing	 for	daily	 life	

communication
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1.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

 0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการ

  เปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for 

  Transformation 

  การใช้งานคอมพิวเตอร์	 การใช้งานอินเทอร์เน็ต	
การใช้งานดิจิทัลเพื่อความม่ันคงปลอดภัย	ความสามารถในการ
ใช้สื่อ	 การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารประเภท 
ต่าง	ๆ	การสืบค้น	วิเคราะห์	ประเมินค่า	สิทธิและการสร้างสรรค์	
การใช้โปรแกรมประมวลค�า	 การใช้โปรแกรมตารางค�านวณ	 
การใช้โปรแกรมการน�าเสนองาน	การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล
เบื้องต้น	การท�างานร่วมกันแบบออนไลน์	ตระหนักรู้ถึงจริยธรรม
และความรับผิดชอบของตนจากพฤติกรรมการสื่อสาร	กฎหมาย
และจริยธรรมในโลกดิจิทัล
		 Computer	applications;	internet	usability;	
digital	security	usability;	media	usability;	computer	and	
communication	device	usability;	searching;	analyzing;	
evaluating;	 rights	 and	 creativity;	 text	 processing	 
usability;	 Spreadsheet	 program	 usability;	 program	 
usability;	digital	media	creation	program	usability;	online	 
collaborative	 work;	 awareness	 of	 ethics	 and	 self	 
responsibility	from	communication	behavior;	digital	laws	
and ethics

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียน

 0041 023  พลเมืองดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Citizens

	 ความหมาย	ความส�าคญัและแนวคดิของความเป็น
พลเมืองดิจิทัล	 ทักษะความเป็นพลเมืองดิจิทัล	 การรักษา 
อัตลกัษณ์พลเมอืงดจิทิลั	การรกัษาข้อมลูส่วนตวั	การคดิวเิคราะห์
อย่างมวีจิารณญาณ	การจัดสรรเวลาหน้าจอ	การรับมอืการคุกคาม
ทางโลกออนไลน์	 การจัดการข้อมูลท่ีทิ้งไว้บนโลกออนไลน	์ 
การรักษาความปลอดภัยในโลกออนไลน์	การใช้เทคโนโลยีอย่าง
มีจริยธรรม	ทักษะและการรู้เท่าทันสารสนเทศ	 สื่อ	 และดิจิทัล	 
การสืบค้นและการใช้งาน	การสร้างสรรค์นวัตกรรม	 เอกลักษณ์
และคุณภาพชีวิต	การเรียนรู้เทคโนโลยี	 การใช้เคร่ืองมือสื่อสาร 
ในการร่วมมือในชีวิตประจ�าวันของพลเมืองดิจิทัล
		 Definition,	 importance,	 and	 concepts	 of	
digital	citizenship;	digital	citizenship	skills;	digital	citizen	

identities;	privacy	management;	critical	thinking;	screen	

time	management;	cyberbullying	management;	digital	

footprints;	cybersecurity	management;	digital	empathy;	

information,	media,	 and	 digital	 skills	 and	 literacies;	

searching	and	usage;	innovation	creation;	identity	and	

quality	of	life;	technology	learning;	digital	citizens’	use	

of technology as tools for daily life cooperation 

 0041 024  โปรแกรมประยุกต์ส�าหรับส�านักงาน

  ดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Office Software Application 

		 ความหมายและความส�าคัญระบบสารสนเทศ	
ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร	 การจัดการระบบสารสนเทศ	 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	 การใช้งาน
โปรแกรมส�าเร็จรูปในส�านักงานดิจิทัล	
		 Definition	and	importance	of	information;	
data	 and	 information	 in	 organization;	 information	 
management	 system;	 effective	 use	 of	 information	 
technology;	digital	office	tools	usability
 

 0041 025  การคิดแก้ปัญหาแบบตรรกศาสตร์

  เบื้องต้น  2(2-0-4)

   Logical Thinking Based Problem Solving 

		 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคิดเชิงค�านวณ	การใช้
เหตุผลเชิงตรรกะ	 ข้อมูลน�าเข้า	 ผลลัพธ์	 ขั้นตอนวิธีและการ 
แก้ปัญหา	 การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อการทดสอบการแก้ไข
ปัญหา
		 Basic	 computational	 thinking;	 logical	 
reasoning;	 input;	 output;	 Algorithms	 and	 problem	 
solving;	 use	 of	 package	 software	 in	 problem	 solving	 
testing 

 0041 026  การวิเคราะห์และการน�าเสนอข้อมูล

  เบื้องต้น  2(2-0-4)

   Basic Data Analytics and Presentation

		 ความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล	ความส�าคัญ
ของการวิเคราะห์ข้อมูล	 ประเภทของข้อมูล	 การวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างง่าย	การใช้เครื่องมือส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล	การน�า
เสนอข้อมูลด้วยกราฟประเภทต่าง	ๆ	การประเมินประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์ข้อมูล	กรณีศึกษา
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	 Definition	of	data	analytics;	importance	of	
data	analytics;	types	of	data;	basic	data	analytics;	data	
analytical	tool	usability;	data	presentation	using	graphs;	
data	analytics	evaluation;	case	studies

 0041 027  คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล  2(2-0-4)

   Content and Digital Media

  ความหมายของสื่อดิจิทัล	ประเภทคอนเทนต์และ
สื่อดิจิทัล	 หลักการและแนวคิดในการออกแบบและการสร้าง 
คอนเทนต์	 เคร่ืองมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้าง 
คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล	การประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
และธุรกิจ	 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการสร้างคอนเทนต์และ 
สื่อดิจิทัล
  Definition	of	digital	media;	types	of	content	
and	digital	media;	principles	and	approaches	in	content	
design	and	creation;	 tools	 and	computer	 software	 for	
content	 and	 digital	media	 creation;	 applications	 of	 
digital	media	for	learning	and	business;	relevant	laws	on	
content and digital media creation

 0041 028  วิทยาศาสตร์สมัยใหม่และนวัตกรรม

  เพื่อชีวิต  2(2-0-4)

   Modern Science and Innovations for Life 

  วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือก้าวทันแนวโน้ม
มหภาค	 พัฒนาชีวิตอัจฉริยะ	 วิถีชีวิตดิจิทัลและเทคโนโลยี	
นวัตกรรมพลังงานทดแทน	ดีไอวาย	คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาชีวิต
ในสังคมปัจจุบันและอนาคต
 Science	and	innovations	for	mega	trends;	
smart	life	development;	digital	lifestyle	and	technology;	
renewable	energy	 innovations;	D.I.Y;	mathematics	 for	
life development in present and future society

 0041 029  วิศวกรรมในชีวิตประจ�าวัน  2(1-2-3)

   Everyday Engineering

  ระบบไฟฟ้า	การสือ่สาร	การใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัดพลังงาน	 การใช้และดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์	 
การใช้และบ�ารุงรักษารถจักรยานยนต์	 รถยนต์	 เครื่องจักรกล
เกษตร	 พื้นฐานในงานก่อสร้าง	 ระบบประปาและสุขาภิบาล 
เบื้องต้น	 การจัดการส่ิงแวดล้อมในชีวิตประจ�าวัน	 การจัดการ 

ขยะมูลฝอย	ความปลอดภัยในการท�างาน

 Electrical	system;	communication;	use	of	
energy-saving	 electrical	 devices;	 use	 and	 care	 of	 
computers;	 use	 and	maintenance	 of	 motorcycles,	 
cars	 and	 agricultural	machinery;	 fundamentals	 of	 
construction;	basic	water	supply	and	sanitation	systems;	
environmental	management	 in	 daily	 life;	 solid	waste	
management;	safety	at	work

2.  กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 0042 001  ประชากรโลก ไร้โรค  2(2-0-4)

   Global Health and Disease Prevention

		 นิยาม	 ขอบเขตความหมายสุขภาพประชากรโลก	
ปัญหาความเส่ียงด้านสุขภาพของประชากรโลก	ปัจจัยความไม ่
เท่าเทยีมด้านพฤตกิรรมสงัคมและเศรษฐกจิ	ระบบด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข	ผลกระทบของภาวะท่ีมีทรัพยากรของโลก
จ�ากัดต่อภาวะโภชนาการ	 โลกไร้พรมแดน	การระบาดของโรค 
จากระดับประเทศสู่นานาชาติ	 โรคเกิดจากการใช้ชีวิตประจ�าวัน 
ในยุคดิจิทัล	 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 	 ในการป ้องกัน	 
การเสริมสร้างสุขภาพที่ใช้วิชาชีพด้านสาธารณสุข	 การแพทย	์
วทิยาศาสตร์สขุภาพ	และวศิวกรรมมาท�างานร่วมกนัเพือ่ประชากร
โลกตามบริบทของสังคม
		 Definition,	 scope	 and	meaning	 of	 global	
health;	risk	and	problems	of	 international	populations;	
inequality	in	social	and	economic	behavior;	medical	and	
public	 health	 system;	 effects	 of	 natural	 resource	 
limitations;	 borderless	 globe;	 disease	 epidemics	 from	
national	 to	 international	 levels;	 digital-age	 lifestyle	 
diseases;	 disease	 prevention	 innovations	 and	 
technology;	health	promotion	in	areas	of	public	health;	
context-specific	 collaborations	 of	medicine,	 health	 
science, and engineering for global population health

 0042 002  ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ  2(2-0-4)

   Health Awareness

  แนวคิด	 ความหมายและความส� าคัญของ 
ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพในการจัดการสุขภาพ	 การสร้างเสริม 
สุขภาพ	 และป้องกันโรค	 เพศศึกษา	 การปฐมพยาบาลและ 
การช่วยฟื ้นคืนชีพเบื้องต้น	 การดูแลตนเองเรื่องเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์	บหุรีแ่ละยาสบู	การรบัรูข้้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัสขุภาพ	

วจิารณญาณในการตดัสนิใจด้านสุขภาพและการแพทย์ทางเลอืก 
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		 Concepts,	 definition	 and	 importance	 of	

health literacy in health management, health promotion 

and	illness	prevention;	sex	education;	first	aid	care	and	

basic	 resuscitation;	 self	 care	 in	 alcohol,	 cigarette	 and	

tobacco	consumption;	perception	of	health	information;	

judgment	 in	 decision	 making	 regarding	 health;	 

alternative medicine 

 0042 003  การดูแลและการสร้างเสริมสุขภาพ

  แบบองค์รวม  2(2-0-4)

   Holistic Health Promotion 

 แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม	สุขอนามัย

และการป้องกนัโรค	การดแูลสขุภาพกายและการป้องกนัโรคทีพ่บ

บ่อยในช่วงวยัต่าง	ๆ 	ในระดบัเบือ้งต้น	การประเมนิสขุภาพจติและ

การจัดการปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้น	 ความสัมพันธ์	 ความรัก	

การเตรียมความพร้อมสู ่การมีครอบครัวและการวางแผน

ครอบครัว	 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศ	 

การดูแลสุขภาพด ้ วยภูมิป ัญญาไทยและสากลภายใต  ้

หลกัเศรษฐกจิพอเพยีงทีส่อดคล้องกับบริบทไทยและวถีิชวีติไทย	

สิทธิประกันสุขภาพในประเทศไทยและสิทธิและหน้าที่ของผู้ป่วย

  Concepts	 of	 holistic	 health	 promotion;	

hygienic	and	disease	prevention;	basic	health	care	and	

disease	prevention	in	different	age	groups;	basic	mental	

health	evaluation	and	management;	relationships,	love,	

preparation	for	family	establishment	and	family	planning;	

laws	 involving	 sexual	 abuse;	 health	 care	 under	 the	 

principles	 of	 Thai	 traditional	medicine;	 sufficient	 

economy	and	Thai’s	 life	style;	health	insurance	rights	 

in Thailand and patient’s rights

 0042 004  การดูแลสุขภาพแต่ละช่วงวัย  2(2-0-4)

   Health Care for Different Age Groups

		 การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและจิตใจแต่ละ 

ช่วงวัย	โรค	อาหาร	กิจกรรม	การดูแลรักษาสุขภาพกาย	สุขภาพ

จิตและการปฐมพยาบาลแต่ละช่วงวัย	

  Physical and mental changes at different 

stages	 of	 life;	 illnesses;	 food;	 activities;	 physical	 and	

mental	 health	 care,	 and	 first	 aid	 care	 for	 people	 of	 

different age groups 

 0042 005  อาหารและการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ

  และความงาม  2(1-2-3)

   Food and Exercise for Health and Beauty

  หลักโภชนาการ	 การเลือกอาหาร	 อาหารท่ีอยู่ใน

กระแสความนิยม	การควบคุมอาหารเพื่อลดน�้าหนักแบบต่าง	ๆ	

หลักการและความส�าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย

ศาสตร์เบ้ืองต้นของการออกก�าลังกาย	 การออกก�าลังกายและ 

การฝึกปฏิบัติกีฬาเพื่อสุขภาพและความงาม	 การวางแผนและ 

การประเมินผลการออกก�าลังกาย	 การส่งเสริมเจตคติท่ีดีต่อ 

การออกก�าลงักายและการฝึกปฏบิตักิฬีาเพือ่สขุภาพและความงาม

  Nutrition;	 food	 selection;	 popular	 food;	 

dietary	control	for	weight	loss;	principles	and	importance	

of	health	and	physical	fitness;	doing	exercise	and	playing	

sports	 for	 health	 and	 beauty;	 exercise	 planning	 and	

evaluation;	promoting	positive	attitudes	towards	doing	

exercise and playing sports for health and beauty

 0042 006  ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  2(2-0-4)

   Consumption of Pharmaceutical and 

  Health Products

  หลักการใช้ยาท่ัวไป	 การใช้ยาและผลิตภัณฑ์

สุขภาพในการรักษาอาการและโรคท่ัวไป	ข้อเท็จจรงิของผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร	ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น	ๆ	

ท่ีอยูใ่นกระแสนิยมและการเลือกใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่าง

มีวิจารณญาณ

  General	 principles	 of	 drug	 use;	 use	 of	 

pharmaceutical and health products in treatment of 

symptoms	and	common	diseases;	facts	on	popular	dietary	

supplements,	 cosmetics	 and	 other	 health	 products;	

choosing	drugs	and	health	products	with	discretion
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 0042 007  การเรียนร่วมสหวิชาชีพ

  เพื่อสุขภาพชุมชน  2(2-0-4)

   Inter-professional Learning for 

  Community Health

  แนวคิดเรื่องการจัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพ	 

หลกัการเวชศาสตร์ครอบครัว	การออกแบบบ้านและปรับภูมทิศัน์	

การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน	สุขภาพหนึ่งเดียว	โรคจากสัตว์

สู่คน	การสื่อสารกับผู้ป่วย	การเข้าชุมชน	ยาและสมุนไพรท้องถิ่น	

การวางแผนดูแลสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม	 การจัดท�าสื่อและ

จรยิธรรมในการจดัท�าส่ือ	ความปลอดภยัในการใช้อปุกรณ์ในบ้าน 

  Concepts	of	 inter-professional	education;	

principles	 of	 family	 medicine;	 house	 design	 and	 

landscape	development;	environmental	management	for	

communities;	 one	 health;	 transmitted	 diseases	 from	

animals	 to	 humans;	 communicating	with	 patients;	 

community	 visits;	 local	medicine	 and	herbs;	 holistic	

community	health	promotion	planning;	media	creation	

and	ethics	in	media	creation;	safety	in	use	of	household	

appliances 

 0042 008  ทักษะชีวิต  2(2-0-4)

   Life Skills

  ความหมาย	ความส�าคัญและองค์ประกอบของ

ทักษะชีวิตในศตวรรษที่	 21	 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ	 

การคิดสร้างสรรค์	 การคิดเชิงบวก	การคิดวิเคราะห์	 ความฉลาด

ทางอารมณ์	การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล	ทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งความรัก	 การวางตัวด้านความรัก	

การเลือกคู่ครอง	การสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ	การเผชิญและจัดการ

ความผิดหวัง	 ความสามารถในการแก้ไขปัญหาชีวิตได้อย่าง

สร้างสรรค์	

  Definition,	importance,	and	components	of	

the	21st	century	life	skills;	thinking	and	decision	making	

skills;	 creativity;	 positive	 thinking;	 critical	 thinking;	

emotional	 quotient;	 l i fe	 skil l 	 development	 for	 

interpersonal	relationships;	Triangular	Theory	of	Love;	

positioning	oneself	 in	a	 romantic	 relationship;	 spouse	

selection;	 resilience	quotient;	 facing	and	coping	with	

disappointments;	 constructive	 life	 problem-solving	

abilities

 0042 009  บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธ์ในสังคม  2(2-0-4)

   Personality for Socialization 

  แนวคิดและความส�าคัญของบุคลิกภาพต่อการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ	 การเสริมสร้าง
บุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณ์ท่ีดี	 ความรู้และทักษะพื้นฐานอ่ืน	 ๆ	 
ที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเองและความส�าเร็จในอาชีพ	 รวมถึง
มารยาททางสังคมเก่ียวกับการเข้าร่วมการประชุมทางธุรกิจ	 
งานสังสรรค์และงานจัดเลี้ยงลักษณะต่าง	 ๆ	 บุคลิกภาพเพื่อ 
การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
  Concepts	 and	 importance	of	 personality;	
factors	influencing	personality;	personality	improvement	
for	 enhancing	 positive	 image;	 other	 skil ls	 for	 
self-development	and	career	success	including	general	
social	 etiquette	 associated	with	 business	meetings,	
events	 and	 banquets;	 personality	 for	 effective	 
interpersonal relations

 0042 010  ฝ่าวิกฤตภัยพิบัติ  2(2-0-4)

   Disaster Survivor

  ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ	 ผลกระทบต่อสุขภาพ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม	 กรณีภัยธรรมชาติ	 สภาวะโลกร้อน	 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	การเตรยีมพร้อมรบัมอือทุกภยั	
วาตภัย	อัคคีภัย	กรณีภัยจากมนุษย์สร้างขึ้น	อุบัติเหตุการจราจร	
กระแสไฟฟ้าลัดวงจร	สารพิษ	การจลาจล
		 Knowledge	of	disasters;	impacts	of	disasters	
on	health	 and	 environment;	 global	warming;	 climate	
change;	 preparing	 for	 floods,	 storms,	 fires,	man-made	
disasters,	traffic	accidents,	electrical	short	circuit,	toxins	
and riots

 0042 011  วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  2(2-0-4)

   Environmental - Friendly Lifestyle

  สถานการณ์	 สาเหตุและผลกระทบของปัญหา 
สิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนและระดับโลก	 การร่วมรับผิดชอบ 
การจัดการมลพิษ	แนวทางการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน	 
วิถีชีวิตและลักษณะของชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  Situat ions,  causes and ef fects  of  
environmental problems at the community and global 
levels;	collective	responsibility	for	pollution	management;	
sustainable	 solutions	 to	 environmental	 problems;	 

environmental-friendly	lifestyles	and	communities 
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 0042 012  การจัดที่อยู่อาศัยเพื่อเสริมสร้าง

  คุณภาพชีวิต  2(2-0-4)

   Home Arrangements for Life Quality 

  Enhancement

  การจัดสวนและการจัดห้อง	 ประตู	 หน้าต่าง	 

เครื่องเรือน	แสง	สี	ช่องทางถ่ายเทลม	และอุณหภูมิให้เหมาะสม

กับการยศาสตร์และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	

  Gardening and arrangements of rooms, 

doors,	windows,	furniture,	lighting,	colors,	aperture	for	

ventilation	and	temperature	for	ergonomics;	life	quality	

enhancement

 0042 013  กัญชาวิทยา  2(2-0-4)

   Cannabis Science

  ประวัติและความรู ้ เบื้องต ้นเ ก่ียวกับกัญชา	

กฎหมายที่ เกี่ยวข ้อง	 สายพันธุ ์กัญชา	 การขยายพันธุ ์และ 

การปรับปรุงพันธุ์	วิธีการปลูกและการดูแล	การสกัดน�้ามันกัญชา	 

การวิเคราะห์องค์ประกอบและการหาปริมาณสารกลุ่มไฟโตแคน

นาบินอยด์	 การวิเคราะห์สารปนเปื้อน	 การประยุกต์ใช้กัญชา

ทางการแพทย์	นวัตกรรมกัญชา	

  History	 and	 knowledge	 of	 cannabis;	 

relevant	laws;	cannabis	strains;	cannabis	propagation,	

breeding,	planning	and	care;	extraction	of	cannabinoid	

oil;	phytochemical	qualitative	and	quantitative	analysis	

of	 cannabis	 related	 compound	 and	 contaminant;	 

applications	 in	 cannabinoid	medicine;	 cannabis	 

innovation

 0042 014  สัตว์เลี้ยงกับชีวิต  2(2-0-4)

   Pets and Life 

  ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นเพื่อนและ

ปศุสัตว์	ชนิดและการจ�าแนกสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนและปศุสัตว์	

การเลือกสัตว์เลี้ยงเพ่ือเป็นเพื่อนและปศุสัตว์ที่เหมาะสม	พันธุ์	

อาหาร	 การเลี้ยงและการจัดการสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนและ

ปศสุตัว์	การดแูลสขุภาพเบือ้งต้น	การจดัสวสัดภิาพสตัว์	โรคสตัว์

สูค่นทีส่�าคญัในสตัว์เล้ียง	การท�าวคัซนีและการป้องกันโรคในสตัว์

เลี้ยงและปศุสัตว์	

  Benefits	of	companion	animal	and	livestock;	

classification	of	companion	animal	and	livestock;	pet	and	

livestock	selection;	breeding,	feed,	raising	and	livestock	

management	of	companion	animal	and	livestock;	health	

care;	animal	welfare;	 important	zoonosis,	vaccine	and	

prevention for companion animal and livestock

3.  กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

 0043 001  การคิดเชิงออกแบบ  2(2-0-4)

   Design Thinking 

  กระบวนการคิด	 การใช้และการท�าความเข้าใจ

ปัญหาต่าง	ๆ	การออกแบบ	การแก้ปัญหาขนาดใหญ่	 การน�าเอา

ความคดิสร้างสรรค์และมุมมองจากหลาย	ๆ 	ส่วนมาสร้างแนวทาง

ในการแก้ปัญหา	การน�าแนวทางมาทดสอบ	การพัฒนานวัตกรรม

เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้และสถานการณ์ที่เป็นปัญหา	การออกแบบ

ประสบการณ์ผู้ใช้	

  Conceptualization, applications, and  

understanding	 of	 problems;	 design;	 large-scale	 

problem-solving;	 using	 creativity	 and	 different	 

perspectives	 to	 construct	 problem-solving	methods;	

method	testing	and	redefining;	developing	innovations	

to	address	users’	needs	and	problematic	situations;	user	

experience design 

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียน

 0043 002  การจัดการความคิดสร้างสรรค์

  และนวัตกรรม  2(2-0-4)

   Creativity and Innovation Management 

  ตัวแบบจ�าลองและวิธีการจัดการความคิด

สร้างสรรค์	ตลอดจนกระบวนการอนัก่อให้เกดิความคดิสร้างสรรค์

ที่ส ่งเสริม	 สนับสนุนและเพิ่มพูนประสิทธิผลขององค์การ	 

การประเมินโอกาสทางธุรกจิ	การวิเคราะห์ทิศทางการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ	 เทคนิคการจัดการนวัตกรรม	 การประเมินมูลค่า

นวัตกรรม	การแปลงนวัตกรรมสู่กระบวนการทางธุรกิจ	

  A study of models and methods of  

creativity	and	creativity	management	through	which	the	

creative process can be encouraged and increased for 

enhanced organizational effectiveness using sound 

management techniques
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 0043 003  การลงทุนอย่างชาญฉลาด  2(2-0-4)

   Smart Investment

  ข้อมูลทางธุรกิจ	 ประเภทของการลงทุน	 ทฤษฎ ี
การเงินที่ใช้เพื่อการลงทุน	 การบริหารความเสี่ยงในการลงทุน	 
หลักการวิ เคราะห ์การลงทุนเพื่อสร ้ างความมั่ งคั่ งสูง สุด	 
การประเมินผลตอบแทน	 การน� า เสนอข ้อมูลทางธุรกิจ	 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ	
  Business	data;	types	of	investment;	finance	
theories	 related	 to	 investment;	 risk	management;	 
analysis	of	investment	for	cost	effectiveness;	evaluating	
rate	of	return;	presenting	business	data;	data	analysis	
for decision making

 0043 004  ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์  2(2-0-4)

   Young Entrepreneurs

  นวัตกรรมและการสร้างสรรค์	เศรษฐกจิสร้างสรรค์	
กระบวนการประเมินแนวความคิด	 แนวโน้มธุรกิจเริ่มต้นใหม่	
โอกาสในการท�าธุรกิจ	 การเปลี่ยนจากแนวคิดให้เป็นผลิตภัณฑ์
หรือบริการ	การเขียนแผนธุรกิจ	การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ใน
การท�าธุรกิจ	
  Innovation	and	creativity;	creative	economy; 
idea	 evaluation	 process;	 trends;	 startups;	 business	 
opportunities;	translating	ideas	to	products	and	services;	
writing	business	plans;	analyzing	business	possibilities	

 0043 005  ผู้ประกอบการทางสังคม  2(2-0-4)

   Social Entrepreneurship 

  บทบาทการเป็นผูป้ระกอบการกับปัญหาของสงัคม	
การเพ่ิมคุณค่าในการประกอบการทางสังคม	หลักการในการท�า
ธุรกิจเพื่อสังคม	 การจัดระบบทางธุรกิจเพ่ือบรรลุเป้าหมายใน 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเพิ่มทุนทางสังคมโดยเน้น 
ผลประโยชน์ของชมุชนมากกว่าก�าไรส่วนบคุคล	การคดิค้นวธิคีดิ
ใหม่	ๆ	ในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาชุมชนไปในทางที่ดีขึ้น
  Entrepreneurship	 and	 social	 problems;	
adding	value	 to	 social	 entrepreneurship;	principles	 of	
social	entrepreneurship;	business	process	management	
for	social	change	and	social	capital	construction	with	
priority	given	to	community	benefits	over	personal	profits;	
seeking	innovative	ideas	to	solve	problems	with	the	aim	

to further develop the community 

 0043 006  ธุรกิจออนไลน์  2(2-0-4)

   Online Business

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท�าธุรกิจและธุรกิจ

ออนไลน์	 โอกาสในการท�าธุรกิจ	การสร้างสรรค์เนื้อหาการขาย	 

รูปแบบการสร้างรายได้	 การตลาด	 การประมูล	 กฎหมายและ

จริยธรรมกับการค้าและธุรกิจออนไลน์

  Introduction to business and online  

business;	business	opportunities;	sales	content	creation;	

revenue	generation	models;	marketing;	auction;	trading	

and	online	business	laws	and	ethics

 0043 007  แก่นการน�าเสนออย่างตรงเป้า  2(2-0-4)

   Essence of Pitching

  การน�าเสนอที่ดึงดูดลูกค้าหรือนักลงทุนที่สนใจ	

การน�าเสนอคุณสมบัติบริษัท	 รูปแบบต่าง	 ๆ	 ในการสื่อสาร	 

การส่ือสารด้วยการเขียนและการพูด	 เทคนิคการส่ือสารส�าหรับ 

ผู้ประกอบการ	การเจรจาต่อรอง	การโน้มน้าว	 ทักษะการส่ือสาร 

ให้ประสบความส�าเร็จและการสร้างเสริมบุคลิกภาพ	

  Pitching business ideas to attract  

interested	 customers	 or	 investors;	 showcasing	 

a	 company’s	 capabilities	 and	 expertise;	 types	 of	 

communication;	written	 and	 spoken	 communication;	

communication	 techniques	 for	 entrepreneurs;	 

negotiations;	 persuasion;	 successful	 communication	

skills;	personality	development

 0043 008  การเงินส่วนบุคคล  2(2-0-4)

   Personal Finance 

  เทคนิคการเงินส่วนบุคคล	การวางแผนการใช้เงิน

อย่างเป็นระบบ	 การจัดท�างบประมาณการเงินส่วนบุคคล	 

การวางแผน	 การประกันภัย	 การออม	 การลงทุนในที่ดินและ 

หลักทรัพย์	ภาษี	 เงินได้บุคคลธรรมดา	การจัดการสินทรัพย์และ

หนี้สิน	การวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ	

  Personal	 financial	 planning	 techniques;	

systematic	 financial	 planning;	 personal	 budgeting;	 

personal	 financial	 planning;	 insurance;	 savings;	 

property	 and	 securities	 investment;	 personal	 income	 

tax;	asset	and	liability	management;	financial	planning	

for retirement
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 0043 009  การด�ารงชีวิตอัจฉริยะ  2(2-0-4)

   Smart Living 

  การประยุกต ์ใช ้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารส�าหรับการด�ารงชีวิตอัจฉริยะ	 องค์ประกอบของ

โครงสร้างพ้ืนฐานและแพลตฟอร์มการด�ารงชีวิตอัจฉริยะ	

มาตรฐานการสื่อสารและระบบเครือข่าย	 อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง	

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล	 กรณีศึกษา 

ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส�าหรับ

การด�ารงชีวิตอัจฉริยะ

  A p p l i c a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  

communication	technology	in	smart	living;	smart	living	

infrastructure	and	platforms;	standards	of	communication	

and	networking	system;	internet	of	things;	privacy	and	

data	 security;	 case	 studies	 of	 the	 application	 of	 

information and communication technology in smart 

living 

 0043 010  นวัตกรรมเกษตรและอาหาร  2(2-0-4)

   Food and Agricultural Innovation

		 ความส�าคัญของนวัตกรรมเกษตรและอาหาร	

การเกษตรกบัสงัคมไทยและการเปลีย่นแปลงในอนาคต	การผลิต

อาหารท่ีปลอดภัย	ฟาร์มอัจฉริยะในการผลิตอาหารจากพืชและ

สัตว์	แนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในปัจจุบัน	เทคโนโลยี

ในการแปรรูปและถนอมอาหาร	 นวัตกรรมเพื่อการบรรจุภัณฑ์

อาหาร	 การแสดงฉลากอาหาร	 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีใน 

การผลิตอาหาร	นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตอาหาร

  Importance of agricultural and food  

innovation;	 agriculture	 and	Thai	 society	 and	 future	

changes;	safe	 food	production;	 smart	 farming	 for	 food	

production	 from	plants	and	animals;	current	 trends	 in	

food	 product	 development;	 technologies	 in	 food	 

processing	 and	 preservation;	 innovation	 in	 food	 

packaging;	food	labeling;	Good	Manufacturing	Practice	

(GMP),	biotechnology	innovation	in	food	production

4.  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 

 0044 001  พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน  2(1-2-3)

   University’s Mission and Community

		 ความหมายและความส�าคัญของพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย	 บทบาทของมหาวิทยาลัยในการรับใช้ชุมชน	 

การท�างานร่วมกับชุมชมกับภาคีในพื้นที่และเป็นผู ้มีส่วนได  ้

ส่วนเสีย	 การสร้างการเรียนรู้บนฐานของสังคมและชุมชนผ่าน 

การบูรณาการหลักสูตร	 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	

การสร้างจิตสาธารณะ	การน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการช่วย

เหลือชุมชนที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาและอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

		 Definit ion	 and	 importance	 of 	 the	 

University’s	mission;	roles	of	the	University	in	serving	

communities;	 collaborations	with	 communities	 and	

stakeholders;	 community-based	 learning	with	 the	 

integration of diverse disciplines to strengthen  

communities;	 development	 of	 public-mindedness;	 

applications	 of	 knowledge	 for	 community	 service	 in	 

accordance	with	Mahasarakham	University’s	philosophy	

and identity

 0044 002  ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง  2(1-2-3)

   Leadership for Change

  ภาวะผู้น�า	ผูน้�าในยคุการเปลีย่นแปลง	คณุลกัษณะ

และบทบาทหน้าที่ของผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 บทบาทของผู้น�าใน

การท�างานเป็นทีม	การสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ	 บุคลิกภาพ	

เทคนคิในการเป็นผูน้�า	การสร้างความภมูใิจให้ทมีงาน	การจัดการ

ความขัดแย้ง	 การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในการท�างาน 

เป็นทีม

  Leadership;	leaders	in	the	disruption	era;	

the	characteristics	and	roles	of	 leadership	 for	change;	

the	 roles	 of	 team	 leader;	 building	 an	 effective	 team;	

personality;	leadership	techniques;	creating	team	pride	

and	 building	 team	 spirit;	 conflict	 management;	 

team-based	problem-solving	and	decision-making	
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 0044 003  พลเมืองเพื่อความอยู่ดีมีสุข  2(2-0-4)

   Citizenship for Well-Being 

  นิยามและความหมายเก่ียวกับความเป็นพลเมือง	

คณุลกัษณะพลเมอืง	การส่งเสรมิให้เกดิการตระหนกัรูใ้นประเดน็

ปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของท้องถิ่น	ระดับชาติ	รวมไปถึงระดับโลก	

มุ ่งสร้างให้เกิดจิตส�านึกสาธารณะ	 ความเข้าใจในพหุสังคม

วัฒนธรรม	 การเป็นพลเมืองเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข	 

ความสามารถในการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี

		 Definition	 and	meaning	 of	 citizenship;	

characteristics	of	citizenship;	promoting	an	awareness	

of	 current	 issues	 at	 the	 local	 and	 national	 levels;	 

promoting	public-mindedness;	understanding	of	plural	

culture	 and	 society;	 citizenship	with	 an	 orientation	 

towards	well-being;	 capabilities	 in	 seeking	 peaceful	

solutions to problems 

 0044 004  กฎหมายและการใช้สิทธิในชีวิต

  ประจ�าวัน  2(2-0-4)

   Laws and Everyday Rights

  ความรู ้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย	 กระบวนการ 

ทางกฎหมายในการใช้สทิธิประเภทต่าง	ๆ 	อนัเป็นสทิธแิละเสรภีาพ

ขั้นพ้ืนฐานของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ	ความยุติธรรม	 สิทธิใน

กระบวนการยตุธิรรมทางอาญา	สทิธใินกระบวนการยตุธิรรมทาง

แพ่ง	สทิธใินกระบวนการยุตธิรรมทางปกครอง	การเรยีกร้องสทิธิ

กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมและการเยียวยาจากภาครัฐ	 

สิทธิของผู้บริโภค	 สิทธิคนพิการ	 สิทธิของผู้ประสบภัยจากรถ	 

สิทธิมนุษยชน

  General 	 knowledge	 of 	 laws; 	 legal	 

proceedings related to exercising constitutional rights 

and	 freedom;	 justice;	 rights	 in	 criminal	 proceedings;	

rights	 in	 civil	 proceedings;	 rights	 in	 administrative	 

proceedings;	 claiming	 rights	 in	an	effort	 to	denounce	

injustice	and	denied	compensation;	consumer’s	rights;	

disability	rights;	rights	of	accident	victims;	human	rights	

 0044 005  กฎหมายในการประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Laws for Employees

  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมายและการบังคับใช้

กฎหมาย	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	

กฎหมายท่ีจ�าเป็นในการประกอบอาชีพ	 เช่น	 กฎหมายเกี่ยวกับ

ข้าราชการพลเรือน	กฎหมายแรงงานและประกันสังคม	กฎหมาย

ธุรกิจ	 กฎหมายภาษีอากร	 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและ

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

		 General	 knowledge	 of	 laws	 and	 law	 

enforcement;	laws	related	to	daily	life;	relevant	laws	for	

employment	such	as	laws	related	to	civil	servants,	labor	

and	 social	 security	 laws,	 business	 laws,	 tax	 laws,	 

information	technology	 laws,	and	intellectual	property	

laws

 0044 006  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน  2(2-0-4)

   The King’s Philosophy and Sustainable 

  Development

		 พระราชประวตัพิระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	

มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	ศาสตร์พระราชาและ

หลกัการทรงงาน	หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	เกษตรทฤษฎี

ใหม่	 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	การประยุกต์ศาสตร์พระราชา

เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	

  Biography of His Majesty King Bhumibol 

Adulyadej	 The	 Great;	 the	 King’s	 philosophy;	 His	 

Majesty	the	King’s	Working	Principles;	philosophy	of	the	

sufficiency	 economy;	 New	 Theory	 Agriculture;	 

sustainable	development	goals;	application	of	the	King’s	

philosophy in sustainable development

 0044 007  ศาสนาและการใช้เหตุผล

  เพื่อการด�ารงชีวิต  2(2-0-4)

   Religion and Reasoning for Living

  ความหมายและพัฒนาการทางความเชื่อและ

ศาสนา	ศาสนากับชีวิตประจ�าวัน	การใช้เหตุผลและการวิเคราะห์

ปรากฏการณ์	ความหลากหลายทางศาสนาและความเชือ่	การเรยีน

รู ้เข้าใจตนเองและผู้อื่นในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางพหุสังคม

วัฒนธรรม
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  Definition	and	development	of	beliefs	and	

religions;	religions	and	daily	life;	reasoning	and	analyzing	

religious	and	belief	diversity;	understanding	of	self	and	

others to foster peaceful coexistence 

 0044 008  ชีวิตและสันติสุข  2(2-0-4)

   Life and Peace

  สมองของมนษุย์กบัการเรียนรู	้การพฒันาทางกาย	

ใจ	คิด	 รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่นผ่านกระบวนการจิตตปัญญา

ศึกษาและสุนทรียสนทนา	การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง

จากภายใน	 มองเห็นเป้าหมายชีวิตและการคิดแบบองค์รวมสู ่

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

  Human	brain	and	human	learning;	physical,	

mental	and	cognitive	development;	the	understanding	

of self and others through contemplative education and 

dialogue;	transformative	learning	;	being	able	to	set	life	

goals;	 practicing	 holistic	 thinking	 for	 peaceful	 

coexistence

 0044 009  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต  2(1-2-3)

   Meditation for Life Development

  ความระลึกได้	 (สติ)	 ท�าใจให้สงบตั้งมั่น	 (สมาธิ)	

ความหมายของพลังจิต	 ประโยชน์ของสมาธิในชีวิตประจ�าวัน	

ความสัมพันธ์ของสติ	-	สมาธิ	-	ปัญญา	การบริหารจัดการอารมณ์

การฟังอย่างมีสติ	สมาธิกับสันติสุขโลก

  Mindfulness;	concentration;	the	meaning	

of	mind	power;	the	benefits	of	meditation	in	daily	life;	

the relationship of mindfulness, concentration and  

wisdom;	 emotional	management;	mindful	 listening;	

meditation	and	world	peace	

 0044 010  จิตอาสาสิ่งแวดล้อม  2(2-0-4)

   Environmental Volunteers 

 หลักการ	 แนวคิด	 ทฤษฎี เกี่ยวกับจิตอาสา 

สิง่แวดล้อม	เข้าใจในหลกัของการท�างานด้านจติอาสาสิง่แวดล้อม	

สร้างแนวคิดและกระบวนการด้านจิตอาสาสิ่งแวดล้อมในชุมชน	

กจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์	การเป็นอาสาสมคัร	การท�างานจติอาสา

ร่วมกับชุมชน	การส่งเสริมจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม

 

 Pr incip les ,  concepts ,  theor ies  o f  

environmental	 volunteerism;	 understanding	 the	 

principles	 of	 environmental	 volunteerism;	 creating	 

concepts and processes for environmental volunteerism 

in	 the	 community;	 service	 activities,	 volunteerism;	 

volunteering	 with	 the	 community;	 promoting	 

environmental volunteerism 

5.  กลุ่มวิถีสังคม 

 0045 001  ศิลปะกับชีวิต  2(2-0-4)

   Art Appreciation

 สุนทรียศาสตร์ด้านทัศนศิลป์	ดุริยางคศิลป์และ

ศลิปะการแสดง	ทักษะและกระบวนการสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ศิลปกรรมศาสตร์ในศตวรรษที่	 21	การเชื่อมโยงการเรียนรู้และ

ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน

  Aesthetics in Visual Arts, Musical Arts and 

Performing	Arts;	skills	and	process	of	Fine	and	Applied	

Arts	 creation	 and	 innovation	 in	 the	 21st	 century;	 

integrating	 learning	with	 the	 application	of	Thai	 and	

foreign cultures to achieve sustainable development of 

quality of life and social quality

 0045 002  ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน  2(2-0-4)

   Music and Isan Performing Arts

  ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัดนตรแีละศลิปะการแสดง

ภาคต่าง	 ๆ ความหมาย	 ความส�าคัญ	 ประวัติความเป็นมา	

พัฒนาการและประเภทของดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน	

วัฒนธรรมการแต่งกาย	 ประวัติของศิลปินผู้ที่มีผลงานโดดเด่น	

แนวคิดการต่อยอดเชิงธุรกิจบันเทิง	

 Introduction to regional music and  

performing	 art;	 definition,	 importance,	 background,	

development and types of music and Isan performing 

arts;	culture	of	clothing;	biography	of	most	outstanding	

artists;	commercialization	of	entertainment	business	



ก-21

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 0045 003  ภูมิปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิต  2(2-0-4)

   Wisdom for Quality of Life

		 ความหมาย	ลักษณะและประเภทของภูมิปัญญา	

ภูมิปัญญาและความสัมพันธ์กับความเชื่อ	 วัฒนธรรม	ประเพณี

อีสาน	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	การปรับใช้

ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พบในภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

ชีวิตประจ�าวัน	

		 Definition,	condition	and	types	of	wisdom;	

wisdom	and	its	relationships	with	beliefs,	culture	and	

Isan	traditions;	environment	and	natural	resources	in	the	

community;	 application	 of	 knowledge	 of	 science	 and	

technology	embedded	in	local	wisdom	in	daily	life	

 0045 004  รู้จักอาเซียน  2(2-0-4)

   Introduction to ASEAN

  ข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกับประชาคมอาเซยีน	ลกัษณะ

ทางสังคม	 เศรษฐกิจ	 การเมืองการปกครองและวัฒนธรรมของ

ประเทศสมาชกิประชาคมอาเซยีน	ลกัษณะร่วมและความแตกต่าง	

		 Basic	 information	 of	ASEAN;	 the	 social,	

economic, political and cultural characteristics of  

ASEAN member	countries;	commonalities	and	differences 

 0045 005  มนุษย์กับความหลากหลายทางสังคมและ

  วัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Humans and Social and Cultural Diversity 

 ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม	

ลักษณะส�าคัญของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก	มนุษย์กับ

คุณค่าและความงามท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม	

การปรับตัวและการด� ารงอยู ่ ของมนุษย ์ภายใต ้กระแส 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

 Social	 and	 cultural	 diversity;	 important	

characteristics	of	Eastern	and	Western	cultures;	humans	

and	values	and	beauty	in	the	midst	of	cultural	diversity;	

human adaptation and existence under the constant 

social and cultural change

 0045 006  พหุวัฒนธรรมลุ่มน�้าโขง  2(2-0-4)

   Plural Culture of Mekong Region

  ภูมิหลัง	ความสัมพันธ์	ชาติพันธุ์	การตั้งถิ่นฐานใน

มติสิมัพนัธ์กบัภูมศิาสตร์	ภมูปัิญญา	ศลิปวฒันธรรมอตัชวีประวตัิ

บุคคลส�าคัญในท้องถิน่	กระบวนการทางความคิด	อัตลักษณ์ร่วม

ในกลุ ่มประเทศลุ ่มน�้ าโขง	 การพัฒนาภูมิภาคเป ็นมรดก 

ทางวัฒนธรรมเพื่อธุรกิจเชิงท่องเที่ยว

  Background,	 relationship,	 ethnicity;	 

settlements	 in	relation	to	geography;	wisdom;	art	and	

culture;	 autobiography	 of	 local	 dignitaries;	 thought	 

processes;	 co-identities	 among	Mekong	 countries;	 

regional	 development	 for	 cultural	 heritage;	 tourism	 

business development

 0045 007  อีสานทันโลก  2(2-0-4)

   Globalized Isan 

  อีสานในบริบทโลกาภิวัตน์	กลุ่มสังคมวัฒนธรรม	

ภูมิปัญญา	 วิถีชีวิตและทุนทางวัฒนธรรม	 การปรับประยุกต ์

จากอีสานคลาสสิกสู ่ อีสานทันสมัย	 การจัดสรรทรัพยากร	 

กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์	สินค้าวัฒนธรรมและอีสานม่วนซื่น	

  Isan	in	a	globalized	context;	sociocultural	

groups;	 local	wisdom;	 livelihood	 and	 cultural	 capital;	 

a	 transition	 from	 classical	 to	modern	 Isan;	 resource	 

allocation;	 creative	 economy;	 cultural	 products	 and	

healthy Isan

 0045 008  การบริหารจดัการวฒันธรรม: การแปรวฒันธรรม

  เป็นสินค้า  2(2-0-4)

   Cultural Management: Cultural 

  Commoditization

  ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อ 

ในโลกปัจจุบันและการบริหารจัดการต้นทุนทางวัฒนธรรม 

เพื่อสร้างมูลค่า

  Cultural	diversity	and	beliefs;	management	

of cultural capital to create value
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 0045 009  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Cultural Tourism

  ความหมาย	ความส�าคญั	องค์ประกอบและรปูแบบ

ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	แหล่งท่องเที่ยวและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	การจัดการวัฒนธรรม

และการท่องเที่ยว	

  Definition,	importance,	elements,	and	types	

of	cultural	tourism;	tourist	attractions	and	organizations	

involved	 in	 cultural	 tourism;	 cultural	 and	 tourism	 

management

 0045 010  อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปัญญา

  พื้นบ้าน  2(2-0-4)

   Food and Beverages from Local Wisdom

  ประวัติ	 ความส�าคัญ	ภูมิปัญญาของอาหารและ

เครือ่งดืม่พืน้บ้าน	กรรมวธิแีละสขุวทิยาในการผลติ	ประโยชน์และ

คณุค่าทางโภชนาการ	นวตักรรมและบรรจภุณัฑ์อาหารและเคร่ือง

ดื่มพื้นบ้านที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มมูลค่า

  History,	 importance	and	wisdom	of	 food	

and	 local	 beverages;	 process	 and	 hygiene	 in	 the	 

production;	 benefits	 and	 nutrients;	 innovation	 and	 

appropriate packaging of local food and beverages for 

value addition

 0045 011  ภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าทออีสาน  2(2-0-4)

   Wisdom and Innovative Isan Textile

		 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทอภาคต่าง	ๆ	ประวัติ

ความเป็นมาและภมูปัิญญาผ้าทออสีาน	นวตักรรมและการพฒันา

ผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานเพื่อสร้างมูลค่า

		 Introduction	 to	 regional	 textiles;	 history,	

background	and	wisdom	of	Isan	textile;	innovation	and	

Isan textile product development for value creation

 0045 012  พระเครื่องสยาม การวิเคราะห์และ

  อนุรักษ์  2(1-2-3)

   Siam Amulets: Identification and 

  Conservation 

  หลักการ	 ความหมาย	 ประวัติ	 พัฒนาการและ

ประเภทของพระเครื่องสยาม	 เทคนิคการอนุรักษ์	 กรรมวิธ ี

การสร้าง	 วัตถุดิบในการสร้าง	 การพิสูจน์หลักฐานและความจริง

ด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์	 การตลาดและธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ 

การอนุรักษ์พระเคร่ืองสยาม	กรณีศึกษาการอนุรักษ์และท�านุบ�ารุง 

พระเครื่องในประเทศไทย

  Principles,	definition,	history,	development,	

and	 types	 of	 Thai	 Buddha	 amulets;	 preservation	 

techniques;	production	methods;	materials	used	to	make	

amulets;	 amulet	 identifications	 and	 confirmation	 by	

using	 scientific	methods,	marketing	 and	 businesses	

related	 to	Thai	 amulets;	 case	 studies	 of	 Thai	 amulet	

conservation and preservation

 0045 013  คติความเชื่อตะวันออกส�าหรับ

  การอยู่อาศัย  2(2-0-4)

   Eastern Beliefs for Living

  ท่ีมาและเหตุผลของคติความเชือ่ตะวนัออกส�าหรบั

ท่ีอยู่อาศัยและการค้า	 ฮวงจุ้ยตามหลักชัยภูมิ	การจัดวางทิศทาง

และการเลือกท�าเลท่ีต้ัง	การออกแบบจดัวางพืน้ท่ีในแต่ละส่วนของ

บ้านและท่ีท�างานโดยค�านึงถึงพลังมงคล	พลังไม่เป็นมงคล	และ

วิธีการผสมผสาน	 การประยุกต์ใช้แนวคิดการออกแบบในชีวิต

ประจ�าวันและการท�างานได้

  The origin and logic of the Eastern beliefs 

for	 living	 and	 trading;	 feng	 shui	 based	 on	 strategic	 

locations;	 building	 orientation	 and	 location	 selection;	

space design for different areas of the house and  

workplace	by	considering	good	and	bad	power	and	the	

mixed	methods;	 applications	 of	 design	 principles	 in	

daily	life	and	work

 0045 014  การบริหารจัดการภูมิทัศน์ท้องถิ่น  2(2-0-4)

   Management of Local Landscape

	 แนวคดิและภมูปัิญญา	การจดัการสภาพแวดล้อม

และภูมิทัศน์ของที่อยู่อาศัย	ชุมชน	และท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่า

		 Concept	 and	wisdom;	management	 of	

environment, residential and community landscapes for 

value addition


