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หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2550 

1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู 
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Learning  Management 

- สาขาเกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษา 
 Field of Study in Agricultural and Environmental Education 
- สาขาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอรศึกษา 

   Field of Study in Mathematics and Computer Education 
- สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา 
 Field of Study in Physical Education and Health Education 
- สาขาภาษาอังกฤษศึกษา 
 Field of Study in English Education 

2. ช่ือปริญญา 

ภาษาไทย ช่ือเต็ม  : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู) 
 ช่ือยอ  : ศษ.บ. (การจัดการเรียนรู) 
ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม  : Bachelor of Education (Learning Management) 
 ช่ือยอ  : B.Ed. (Learning Management) 

3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

4.  ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตในสายวิชาชีพครูท่ี
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาแหงชาติ จึงไดจัดทําหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเรียนรูซึ่งเปนหลักสูตรการผลิตครู 5 ป  เพ่ือผลิตครูท่ีมีคุณธรรม ความรู
ความสามารถในการถายทอดประสบการณและจัดการเรียนรูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    โดย
ในระยะแรกจะทําการเปดสอนใน 4 สาขา ตามความพรอมและความตองการของตลาดแรงงาน 
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อันไดแก สาขาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา สาขาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอรศึกษา สาขาพลศึกษา
และสุขศึกษา และสาขาภาษาอังกฤษศึกษา   

วัตถุประสงคของหลักสูตร มีดังนี้ 

1) เพื่อผลิตครู ท่ีมีคุณธรรม  มีความรู  ความสามารถในการจัดการเรียนรูสาขาเกษตรและ
สิ่งแวดลอมศึกษา    สาขาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอรศึกษา   สาขาพลศึกษาและ   
สุขศึกษา  และสาขาภาษาอังกฤษศึกษา 

2) เพื่อสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการทางดานการจัดการเรียนรู สาขาเกษตรและ
สิ่งแวดลอมศึกษา สาขาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอรศึกษา  สาขาพลศึกษาและ          
สุขศึกษา  และสาขาภาษาอังกฤษศึกษา  

5. กําหนดการเปดสอน 

ภาคตน ปการศึกษา 2551 

6. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษา 

ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

7.  วิธีการคัดเลือกผูเขาศกึษา 

ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

8.  ระบบการศึกษา 

ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

9.  ระยะเวลาการศึกษา 

ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

10. การลงทะเบียนเรียน 

ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

11.  การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 

ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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12.  อาจารยประจําหลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยสนับสนุนหลักสูตร ดูภาคผนวก  

13.  จํานวนนิสิต 

ปการศึกษา ปที ่1 ปที ่2 ปที ่3 ปที ่4 ปที ่5 รวม จํานวนบัณฑิตที่คาดวา 
จะจบการศึกษา 

2551 
2552 
2553 
2554 
2555 
2556 

150 
150 
150 
150 
150 
150 

- 
150 
150 
150 
150 
150 

- 
- 

150 
150 
150 
150 

- 
- 
- 

150 
150 
150 

- 
- 
- 
- 

150 
150 

150 
300 
450 
600 
750 
750 

คาดวาจะมีผูจบการศึกษา
ตลอดหลักสูตร ปละ150 คน 
เริ่มจบ พ.ศ.2556 

 

14. สถานท่ีและอุปกรณการสอน 

ใชสถานท่ีและอุปกรณการสอนท่ีมีอยูในคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และหนวยงานท่ี
เก่ียวของในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

15. หองสมุด 

หนังสือ/ตํารา วารสารและเอกสารวิชาการตางๆ ใชบริการจากหองสมุดของคณะศึกษาศาสตร 
และพัฒนศาสตร สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทั้งวิทยาเขตบางเขนและวิทยาเขต
กําแพงแสน และหองสมุดของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

16. งบประมาณ 

ใชงบประมาณของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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17. หลักสูตร 

 17.1  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 168 หนวยกิต 

 17.2  โครงสรางของหลักสูตร 

  17.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 32 หนวยกิต 

- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิต 
- กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 
- กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 
- กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต 
- กลุมวิชาพลศึกษา 2 หนวยกิต 

17.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 130 หนวยกิต 

- วิชาแกน 47 หนวยกิต 
- วิชาเฉพาะบังคับ  60  หนวยกิต 
- วิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา 23 หนวยกิต 

17.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

17.2.4 การฝกงาน (เฉพาะสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา) ไมนอยกวา150 ชั่วโมง 

 17.3 รายวิชา 

17.3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา 32 หนวยกิต 

-  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิต 
         ใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี   

01999012 สุขภาพเพื่อชีวิต 3(3-0) 
 (Health for Life)  
01999211 คณิตศาสตรและคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน  3(2-2) 
 (Mathematics and Computers in Everyday Life) 
01999212  แนวคิดทางวิทยาศาสตรกับปรัชญา  3(3-0) 

 (Concepts of Science and Philosophy) 
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01999213 ส่ิงแวดลอม เทคโนโลยีและชีวิต 3(3-0) 

 (Environment, Technology and Life) 

-  กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 
01355xxx ภาษาอังกฤษ 9(  -  ) 
01999021  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0) 
 (Thai Language for Communication)  

-  กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 
         ใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี   

01371111  การใชทรัพยากรหองสมุด 1(1-0) 
  (The Use of Library Resources) 
01459111 จิตวิทยาทั่วไป   3(3-0) 
 (General  Psychology) 

 01999042 การพัฒนานิสิต  3(2-3) 
 (Student Development) 
01999141 มนุษยกับสังคม 3(3-0) 
 (Man and Society) 

-  กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต 
         ใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี   

01387102 ปรัชญาทั่วไป 3(3-0) 
 (General Philosophy) 
01999031 มรดกอารยธรรมโลก 3(3-0) 
 (The Heritage of World Civilizations) 
01999032 ไทยศึกษา 3(3-0) 
 (Thai Studies) 
01999033 ศิลปะการดําเนินชีวิต 3(3-0) 
 (Arts of Living) 
02724012 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0) 
 (Personality Development) 
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-  กลุมวิชาพลศึกษา 2 หนวยกิต 
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1,1(0-2) 
    (Physical Education Activities) 

  เฉพาะสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ใหเรียนวิชา 

01174231    นันทนาการเบ้ืองตน  2(2-0) 
              (Introduction to Recreation) 

17.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 130  หนวยกิต 

  -  วิชาแกน 47 หนวยกิต 

01153351 หลักการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3(3-0) 
 (Principles  of  Educational  Measurement  
 and  Evaluation) 
01161211 การใชภาษาไทยสําหรับการสอน 2(2-0) 
 (Usage  of  Thai  Language  for  Teaching) 
01162221  ประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร:  
 การสังเกตและฝกปฏิบัติงานในโรงเรียน 1(0-2) 

   (Field  Experiences: Observation  and   
  Participation  in School) 

01162311 จริยธรรมและจรรยาสําหรับครู 2(2-0) 
 (Ethics  and  Codes  for  Teachers) 
01162322  ประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร:  
 การสังเกตและฝกปฏิบัติงานในช้ันเรียน 1(0-2) 

   (Field  Experiences: Observation  and   
  Participation  in  Classroom) 

01162421  ประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร:  
 การสังเกตและฝกปฏิบัติงานครู 1(0-2) 

   (Field  Experiences: Observation  and   
  Participation  in  Teaching) 

01162422 ประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร:  
 การฝกสอน    6 

 (Field  Experiences: Student  Teaching) 
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01162423  ประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร:  
 การฝกสอนและการวิจัยในช้ันเรียน 6

 (Field  Experiences: Student  Teaching 
         and  Classroom  Research) 

01166211 จิตวิทยาการศึกษา   3(3-0) 
 (Education  Psychology)  
02198111* พ้ืนฐานการศึกษาและการจัดการเรียนรู 3(3-0) 
 (Fundamentals of Education and Learning  
 Management) 

 02198231* นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ทางการศึกษา 3(2-2) 
 (Innovation and Information Teachnology 

 in  Education) 
02198321* กลยุทธการจัดการเรียนรู 3(2-2) 

 (Strategies of Learning Management) 
02198322* การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3(3-0) 
 (School-Based Curriculum Development) 
02198421* ภาษาอังกฤษสําหรับครู 3(3-0) 
 (English for Teachers) 

 02198441* การจัดการสถานศึกษา 3(3-0) 
 (School Management) 
 02198492* การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 3(2-2) 
 (Research for Learning Development) 
02198497* สัมมนา 1 

 (Seminar) 

        -  วิชาเฉพาะบังคับ   60 หนวยกิต 

                                     สาขาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา   60 หนวยกิต 
01403111  เคมีทั่วไป 4(4-0) 

   (General Chemistry) 
________________ 
* รายวชิาเปดใหม 
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01403112 เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ 1(0-3) 
 (Laboratory in General Chemistry) 
01424111 หลักชีววิทยา 3(3-0) 
 (Principles of Biology) 
01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1(0-3) 
 (Laboratory in Biology) 
01424381 นิเวศวิทยา 3(2-3) 
 (Ecology) 
02036221 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานสัตว 3(3-0) 
 (Animal Science and Technology) 
02036231 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานพืชไร 2(2-0) 
 (Crop Science and Technology) 
02036241 กีฏวิทยาเบ้ืองตน 3(2-3) 
 (Introduction to Entomology) 
02036261 วิทยาศาสตรทางดิน 3(2-3) 
 (Soil Science) 
02036271 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานพืชสวน 2(2-0)  
 (Horticultural Science and Technology) 
02036281 โรคพืชวิทยาเบ้ืองตน 3(2-3) 
 (Introductory Plant Pathology) 
02178161 งานเกษตรสําหรับครู I  1(0-3) 
 (Agricultural Practices for Teacher I) 
02178162 งานเกษตรสําหรับครู II 1(0-3) 
 (Agricultural Practices for Teacher II) 

02178431 การประยุกตใชคอมพิวเตอรทางการ    
 ศึกษาเกษตร 3(2-2)  

(Computer Applications in Agricultural   
Education)  

02178481 การฝกความเปนผูนําสําหรับครูเกษตร    3(2-3) 
 (Leadership Training for Agriculture  
 Teachers)  
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02181111 เกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษาเบ้ืองตน  3(3-0) 
(Introduction to Agricultural and  
Environmental Education) 

02181261 ประสบการณวิชาชีพทางเกษตร 
และส่ิงแวดลอมศึกษา I 1(0-3) 

 (Field Experiences in Agricultural  
and Environmental Education I) 

02181262 ประสบการณวิชาชีพทางเกษตร 
และส่ิงแวดลอมศึกษา II 1(0-3) 

 (Field Experiences in Agricultural  
and Environmental Education II) 

02181322 การจัดประสบการณการเรียนรูทาง 
การเกษตรและส่ิงแวดลอม  3(2-2) 

 (Management of Agricultural and  
 Environmental Learning Experiences) 

02181351 การประเมินการเรียนรูทางการเกษตร 
และสิ่งแวดลอม  3(2-2) 

 (Learning Assessment in Agriculture  
and Environment) 

02181361  ประสบการณวิชาชีพทาง 
เกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษา III 1(0-3) 

 (Field Experiences in Agricultural  
and Environmental Education III)  

02181362  ประสบการณวิชาชีพทาง 
เกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษา IV 1(0-3) 

 (Field Experiences in Agricultural  
and Environmental Education IV) 

02181421 การสรางหลักสูตรทองถ่ิน 
ทางการเกษตรและสิ่งแวดลอม 3(2-2) 

 (Construction of Local-Based Curriculum  
 in Agriculture and Environment) 
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02181441 การวางแผนโครงการและกิจกรรมทาง 
เกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษา 3(2-2) 

 (Planning of Programs and Activities in  
Agricultural and Environmental Education) 

02181471 การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนและชุมชน 3(3-0) 
 (School and Community Environmental  
 Management) 
02181481 คานิยมและจริยธรรมทางสิ่งแวดลอม 2(2-0) 
 (Environmental Value and Ethics) 

                                      สาขาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอรศึกษา   60 หนวยกิต 

01158221 หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร  3(3-0) 
 (Curriculum and Mathematics Instruction) 
01158222 วิธีพิสูจนทางคณิตศาสตร I  3(3-0) 
 (Algorithms in Mathematics Proofs I)  
01158331 การสรางสื่อการสอนคณิตศาสตร  3(3-0) 
 (Media Construction in Teaching  
 Mathematics) 
01158351 การวัดและประเมินผลทางคณิตศาสตร  3(3-0) 
 (Measurement and Evaluation in Mathematics) 
01158421 การแกปญหาทางคณิตศาสตร  3(3-0) 
 (Mathematical Problem Solving) 
01158422 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน  3(3-0) 
 (Mathematics in Everyday Life)  
01158431 คอมพิวเตอรประยุกตสําหรับครูคณิตศาสตร  3(3-0) 
 (Computer Application for Mathematics 
 Teachers) 
01417111 แคลคูลัส I  3(3-0) 
 (Calculus I) 
01417112 แคลคูลัส II  3(3-0) 
 (Calculus II) 
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01417231 คณิตตรรกศาสตรเบ้ืองตน  3(3-0) 
 (Introductory Mathematical Logic) 
01417271 คณิตศาสตรเต็มหนวยเบ้ืองตน  3(3-0) 
 (Introductory Discrete Mathematics) 
01417321 พีชคณิตเบ้ืองตน  3(3-0) 
 (Introductory Algebra) 
01417332 ทฤษฎีจํานวนเบ้ืองตน  3(3-0) 
 (Introductory Number Theory) 
01418114 วิทยาการคอมพิวเตอรเบ้ืองตน  3(2-2) 
 (Introduction to Computer Science) 
01418115 การโปรแกรมโครงสราง 3(2-2) 
 (Structured Programming) 
01418131 ตรรกศาสตรของดิจิทัลคอมพวิเตอร 3(2-2) 
 (Digital Computer Logic) 
01418211 การโปรแกรมภาษาภาพ 3(2-2) 
 (Visual Programming) 
01418231 โครงสรางขอมูล 3(3-0) 
 (Data Structures) 
01422111 หลักสถิติ I 3(3-0) 
 (Principles of Statistics I) 
02192221* หลักสูตรการจัดการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0)  
 (Learning Management Curriculum in  
 Information Technology) 

                                      สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา 60 หนวยกิต 

01172111 พื้นฐานทางการพลศึกษาและการกีฬา  3(3-0) 
 (Foundation of Physical Education and  
 Sports) 
01172112 พื้นฐานการเคลื่อนไหว  2(2-0) 
 (Foundation of Movement) 

________________ 
* รายวชิาเปดใหม 
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01172113 กายวิภาคและสรีรวิทยาทางพลศึกษา I 2(2-0) 
 (Anatomy and Physiology in Physical  
 Education I) 
01172114 กายวิภาคและสรีรวิทยาทางพลศึกษา II 2(2-0) 
 (Anatomy and Physiology in Physical  
 Education II) 
01172151 หลักและวิธีสอนวายนํ้า   2(1-2) 
 (Principles and Methods of Teaching  
 Swimming) 
01172161 หลักและวิธีสอนเกม 2(1-2) 
 (Principles and Methods of Teaching  
 Games) 
01172171 หลักและวิธีสอนยิมนาสติก 2(1-2) 
 (Principles and Methods of Teaching  
 Gymnastics) 
01172172 หลักและวิธีสอนกรีฑาลู 2(1-2) 
 (Principles and Methods of Teaching  
 Track) 
01172173 หลักและวิธีสอนแบดมินตัน 2(1-2) 
 (Principles and Methods of Teaching  
 Badminton) 
01172231 หลักและวิธีสอนกระบ่ีกระบอง 2(1-2) 
 (Principles and Methods of Teaching  
 Krabi-krabong) 
01172241 หลักและวิธีสอนกิจกรรมเขาจังหวะ 2(1-2) 
 (Principles and Methods of Teaching   
 Rhythmic Activities) 
01172261 หลักและวิธีสอนบาสเกตบอล 2(1-2) 
 (Principles and Methods of Teaching  
 Basketball) 
 



 13

01172262 หลักและวิธีสอนวอลเลยบอล 2(1-2) 
 (Principles and Methods of Teaching  
 Volleyball) 
01172263 หลักและวิธีสอนฟุตบอล 2(1-2) 
 (Principles and Methods of Teaching  
 Soccer) 
01172267 หลักและวิธีสอนตะกรอ 2(1-2) 
 (Principles and Methods of Teaching  
 Takraw) 
01172271 หลักและวิธีสอนกรีฑาลาน 2(1-2) 
 (Principles and Methods of Teaching  
 Field) 
01172311 การปองกันและดูแลการบาดเจ็บจากการกีฬา 2(2-0) 
 (Prevention and Care of Athletic Injuries) 
01172312 วิทยาศาสตรการเคล่ือนไหว 2(2-0) 
 (Kinesiology) 
01172313 การประเมินผลทางพลศึกษา 2(2-0) 
 (Assessment in Physical Education) 
01172316 การเรียนรูและพัฒนาทักษะกลไกการเคล่ือนไหว 2(2-0) 
 (Learning and Development of Motor Skills) 
01172411 สรีรวิทยาการออกกําลังกาย 2(2-0) 
 (Physiology of Exercise) 
01173112 สุขภาพสําหรับตนและชุมชน 2(2-0) 
 (Personal and Community Health) 
01173142 สุขภาพและสิ่งแวดลอม 2(2-0) 
 (Health and Environment) 
01173161 สุขศึกษาเบ้ืองตน 3(3-0) 
 (Introduction to Health Education) 
01173256 โภชนศาสตร 3(3-0) 
 (Health and Nutrition) 
01173352 เพศศึกษาและอนามยัครอบครัว 3(3-0) 
 (Sex Education and Family Health) 
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01174121 คายพักแรมและการศึกษานอกสถานท่ี 2(1-2) 
 (Camping and Outdoor Education) 
02193121*  หลักและวิธีสอนเทเบิลเทนนิส 2(1-2) 
 (Principles and Methods of Teaching  
 Table Tennis) 

                                  สาขาภาษาอังกฤษศึกษา   60 หนวยกิต 

01355211 โครงสรางภาษาอังกฤษ I       3(3-0) 
(English Structure I) 

01355212 โครงสรางภาษาอังกฤษ II 3(3-0) 
(English Structure II) 

01355221 การอานภาษาอังกฤษ  I   3(3-0) 
 (English Reading I) 
01355222 การอานภาษาอังกฤษ  II  3(3-0) 
 (English Reading II) 
01355231 การเขียนภาษาอังกฤษ I  3(3-0) 
 (English Writing I) 
01355232 การเขียนภาษาอังกฤษ II  3(3-0) 
 (English Writing II) 
01355241 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ I  3(3-0) 
 (English Listening -Speaking I) 
01355242 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ  II    3(3-0) 
 (English Listening -Speaking  II) 
01355244 ภาษาอังกฤษจากเพลง 3(3-0) 
 (English Through Songs) 
01355311 โครงสรางภาษาอังกฤษ  III  3(3-0) 
 (English Structure III) 
01355321 การอานภาษาอังกฤษ  III    3(3-0) 
 (English Reading  III) 

________________ 
* รายวชิาเปดใหม 
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01355322 การอานภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ  3(3-0) 
 (Critical Reading in English) 
01355331 การเขียนภาษาอังกฤษ  III  3(3-0) 
 (English Writing  III)                         

 01355341  การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ III    3(3-0) 
 (English Listening-Speaking  III) 
01355342 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมนุมชน    3(3-0) 
 (Public Speaking in English) 
02194231*   สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ        3(2-2) 
 (Media and Technology for English  
 Teaching) 
02194271* ภาษาศาสตรประยุกตสําหรับครู  3(2-2) 
 (Applied  Linguistics  for  Teachers) 
02194351* การประเมินการเรียนรูภาษาอังกฤษ  3(2-2) 
 (English Learning Assessment) 
02194421* เทคนิคการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ  3(2-2) 
 (Techniques of English Learning  
 Management) 
02194471* โครงงานเสริมประสบการณภาษาอังกฤษ  3(2-2) 
 (Experiential English Project) 

   -  วิชาเฉพาะเลือก  ไมนอยกวา  23   หนวยกิต     

 นิสิตที่เรียนวิชาเฉพาะสาขาใดใหเลือกเรียนวิชาเฉพาะเลือกสาขานั้น 

สาขาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา  

              ใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี  ไมนอยกวา 23 หนวยกิต 
01001411 ชุมชนชนบทกับการพัฒนาการเกษตร 3(3-0) 
 (Rural Community and Agricultural  
 Development) 
01001412 การพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน 3(3-0) 
 (Integrated Rural Development) 

________________ 
* รายวชิาเปดใหม 
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01003211 พืชไรเศรษฐกิจ 2(2-0) 
 (Economic Crops) 
01003212 ปฏิบัติการพืชไรเศรษฐกิจ 1(0-3) 
 (Laboratory Economic Crops) 
01003416 พืชอุตสาหกรรม 3(2-3) 
 (Industrial Crops) 
01003421 ภูมิอากาศของพืช 3(3-0) 
 (Plant Climate) 
01003423 การจัดการน้ําสําหรับพืชไร 3(3-0) 
 (Water Management for Field Crops) 
01004312 แมลงสําคัญทางเศรษฐกิจ 3(2-3) 
 (Economic Entomology) 
01004471 หลักการบริหารแมลงศัตรูพืช 3(2-3) 
 (Principles of Insect Pest Management) 
01004481 สารฆาแมลงและวิธีการใช 3(2-3) 
 (Insecticides and Their Application) 
01004482 พิษวิทยาของสารฆาแมลง 3(2-3) 
 (Toxicology of Insecticides) 
01007311 หลักการพืชสวน 3(2-3) 
 (Principles of Horticulture) 
01007431 ไมดอก 3(2-2) 
 (Floriculture) 
01007433 วิทยาการกลวยไม 3(2-2) 
 (Orchidology) 
01007441 ไมผลเขตรอน 3(2-2) 
 (Tropical Fruits) 
01007442  ไมผลเขตกึ่งรอน 3(2-2) 
 (Subtropical Fruits) 
01008371 หลักการควบคุมโรคพืช 3(2-3) 
 (Principles of Plant Disease Control) 
01008471 สารเคมีท่ีใชในการควบคุมโรคพืช 3(2-3) 
 (Chemicals Used in Plant Disease Control) 
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01008481 การวินิจฉัยโรคพืช 3(1-6) 
 (Diagnosis of Plant Diseases) 
01008483 โรคของผลิตผลพืชภายหลังการเก็บเก่ียว 3(2-3) 
 (Post Harvest Diseases) 
01009321 ปุย 3(3-0) 
 (Fertilizers and Manures) 
01009421 ความอุดมสมบูรณของดิน 3(3-0) 
 (Soil Fertility) 
01009422 ความสัมพันธระหวางดินและพืช 3(3-0) 
 (Soil and Plant Relationships) 
01009443 ดินของประเทศไทย 3(3-0) 
 (Soils of Thailand) 
01009452 ปุยชีวภาพ 3(2-3) 
 (Biofertilizer) 
01009453 นิเวศวิทยาของดิน 3(3-0) 
 (Soil Ecology) 
01009471 การจัดการดิน 3(3-0) 
 (Soil Management) 
01009472 การอนุรักษดินและนํ้า 3(3-0) 
 (Soil and Water Conservation) 
01119405  เศรษฐศาสตรเพ่ือการเกษตรแบบย่ังยืน 3(3-0) 
 (Economics for Sustainable Agriculture) 
01166422 ความคิดสรางสรรคสําหรับครู 2(2-0) 
 (Creativity  for  Teacher) 
01301111 หลักการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 2(2-0) 
 (Principles of Natural Resources Conservation) 
01301201 การอนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 3(3-0) 
 (Resource and Environmental Conservation) 
01301481 การจัดการสิ่งแวดลอมปาไม 3(3-0) 
 (Forest Environment Management) 
01301482 การสงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม 3(3-0) 
 (Environmental Conservation Extension) 
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01403455 เคมีสิ่งแวดลอม 3(3-0) 
 (Environmental Chemistry) 
01403456 สารเคมีท่ีเปนพิษในส่ิงแวดลอม 3(2-3) 
 (Chemical Pollutants) 
01404484 พิษวิทยาส่ิงแวดลอม 3(3-0) 
 (Environmental Toxicology) 
01424482 ชีววิทยาของมลพิษ 3(3-0) 
 (Pollution Biology) 
01425211 หลักวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 3(3-0) 
 (Principles of Environmental Science) 
01425431 หลักการจัดการส่ิงแวดลอม 3(3-3) 
 (Principles of Environmental Management) 
01425432 การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม 3(2-3) 
 (Environmental Impact Study) 
01425471 เทคโนโลยีรีไซเคิล 3(3-0) 
 (Recycling Technology) 
01451122 มนุษยกับส่ิงแวดลอม 3(3-0) 
 (Man and Environment) 
01451222 ภูมิศาสตรการเกษตร 3(3-0) 
 (Geography of Agriculture) 
01453445 กฎหมายสิ่งแวดลอม 3(3-0) 
 (Environmental Law) 
01459233 การจัดสิ่งแวดลอมและมนุษยสัมพันธในชุมชน 3(3-0) 
 (Environmental Arrangement and Human  

Relations in Community) 
02181331  การส่ือสารทางเกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษา  3(2-2) 
 (Communication in Agricultural  

and Environmental Education) 
02181482 บริโภคศึกษาทางส่ิงแวดลอม   2(2-0) 
 (Environmental Consumer Education) 
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02181483 ภูมิปญญาทองถ่ินทางการเกษตร 

และสิ่งแวดลอม 2(2-0) 
 (Indigenous Knowledge in Agriculture and  
 Environment)  
02181491 วิธีวิจัยทางเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา  3(2-2) 
 (Research Methods in Agricultural  

and Environmental Education) 
02198496* เรื่องเฉพาะในสาขาการจัดการเรียนรู 1-3 
 (Selected  Topics  in  Learning Management)  
02198498* ปญหาพเิศษ 1-3 
 (Special Problems) 

                     สาขาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอรศึกษา 
ใหนิสิตเลือกเรียนจากกลุมวิชาชีพครูตอไปน้ี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
01162431 การประถมศึกษา 2(2-0) 
 (Elementary  Education) 
01162441 การมัธยมศึกษา 2(2-0) 
 (Secondary  Education) 
01166212 จิตวิทยาพัฒนาการสําหรับครู 2(2-0) 
 (Developmental  Psychology  for  Teachers) 
01166321 หลักการสรางแรงจูงใจในชั้นเรียน 2(2-0) 
 (Principle  of  Motivation  in  Classroom) 
01166322 จิตวิทยาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในชั้นเรียน 2(2-0) 
 (Psychology  of  Behavior  Modification  in   
 Classroom ) 
01166421 การสอนเพ่ือสนองความแตกตางระหวางบุคคล 2(2-0) 

(Instruction  and  Individual  Difference)  
01166422 ความคิดสรางสรรคสําหรับครู 2(2-0) 
 (Creativity  for  Teachers) 

________________ 
* รายวชิาเปดใหม 
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02198271* การฝกจิตและการพัฒนาปญญาสําหรับครู 3(2-2) 
 (Mental Training and Wisdom Development  
 for Teachers) 
02198496* เรื่องเฉพาะในสาขาการจัดการเรียนรู 1-3 
 (Selected  Topics  in  Learning Management)  
02198498* ปญหาพเิศษ 1-3 
 (Special Problems) 

            ใหนิสิตเลือกเรียนจากกลุมคณิตศาสตรตอไปน้ี ไมนอยกวา 9 หนวยกิต                   
01158321 หลักและวิธีการสอนคณิตศาสตรในระดับ   
 ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  3(3-0) 
 (Principles and Methods of Teaching  
 Mathematics at the Elementary and  
 Secondary Levels) 
01158322 วิธีพิสูจนทางคณิตศาสตร II  3(3-0) 
 (Algorithms in Mathematics Proofs II) 
01417241 แคลคูลัส III  3(3-0) 
 (Calculus III) 
01417242 สมการอนุพันธเบ้ืองตน 3(3-0) 
 (Introductory Differential Equations) 
01417311 การวิเคราะหเชิงจริงเบ้ืองตน 3(3-0) 
 (Introductory Real Analysis) 
01417312 การวิเคราะหเชิงซอนเบ้ืองตน 3(3-0) 
 (Introductory Complex Analysis) 
01417322 พีชคณิตเชิงเสนเบื้องตน 3(3-0) 
 (Introductory Linear Algebra) 
01417331 ทฤษฎีเซตเบ้ืองตน 3(3-0) 
 (Introductory Set Theory) 
01417341 แคลคูลัส IV 3(3-0) 
 (Calculus IV) 

 
________________ 
* รายวชิาเปดใหม 
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01417411 การวิเคราะหเชิงจริงระดับกลาง 3(3-0) 
 (Intermediate Real Analysis) 
01417412 การวิเคราะหเชิงซอนระดับกลาง 3(3-0) 
 (Intermediate Complex Analysis) 
01417421 พีชคณิตระดับกลาง 3(3-0) 
 (Intermediate Algebra) 
01417422 พีชคณิตเชิงเสนระดับกลาง 3(3-0) 
 (Intermediate Linear Algebra) 
01417423 เรขาคณิตโปรเจกทีฟ 3(3-0) 
 (Projective Geometry) 
01417424 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ 3(3-0) 
 (Differential Geometry) 
01417426 เรขาคณิตเชิงพีชคณิตเบ้ืองตน 3(3-0) 
 (Introductory Algebraic Geometry) 
01417432 ทฤษฎีจํานวนเชิงวิเคราะหเบ้ืองตน 3(3-0) 
 (Introductory Analytic Number Theory) 
01417433 ทฤษฎีจํานวนเชิงพีชคณิตเบื้องตน 3(3-0) 
 (Introductory Algebraic Number Theory) 

           ใหนิสิตเลือกเรียนจากกลุมคอมพิวเตอรตอไปนี้ ไมนอยกวา     8  หนวยกิต                   
01418111 การใชงานคอมพิวเตอร 1(0-2) 
 (Computer Applications) 
01418113 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 3(2-2) 
 (Computer and Information Technology) 
01418212 การโปรแกรมภาษาเบสิก 3(2-2) 
 (BASIC Programming) 
01418215 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2) 
 (Object Oriented Programming) 
01418221 ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3(3-0) 
 (Fundamentals of Database Systems)  
01418322 หลักระบบสารสนเทศ 3(3-0) 
 (Principles of Information System) 
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01418351 การสื่อสารคอมพิวเตอรและโพรโทคอล 3(3-0) 
 (Computer Communications and Protocols) 
01418352 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย 3(3-0) 
 (Data Communications and Networks) 
01418401 คอมพิวเตอรและสังคม 3(3-0) 
 (Computer and Society) 
02739111 คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ 3(3-0) 
 (Computer and Information System) 
02192331* คอมพิวเตอรเพ่ือการจัดการเรียนรู 3(2-2) 
                   (Computer for Learning Management) 
02192471* โครงงานคอมพิวเตอรศึกษา 3(2-2) 
 (Computer Education Project) 

                     สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา 
ใหนิสิตเลือกเรียนจากกลุมวิชาชีพครูตอไปน้ี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
01162431 การประถมศึกษา 2(2-0) 
 (Elementary  Education) 
01162441 การมัธยมศึกษา 2(2-0) 
 (Secondary  Education) 
01166212 จิตวิทยาพัฒนาการสําหรับครู 2(2-0) 
 (Developmental  Psychology  for  Teachers) 
01166321 หลักการสรางแรงจูงใจในชั้นเรียน 2(2-0) 
 (Principle  of  Motivation  in  Classroom) 
01166322 จิตวิทยาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในชั้นเรียน 2(2-0) 
 (Psychology  of  Behavior  Modification   
 in  Classroom ) 
01166421 การสอนเพ่ือสนองความแตกตางระหวางบุคคล 2(2-0) 

             (Instruction  and  Individual  Difference)  
01166422 ความคิดสรางสรรคสําหรับครู 2(2-0) 
 (Creativity  for  Teachers) 

________________ 
* รายวชิาเปดใหม 
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02198271* การฝกจิตและการพัฒนาปญญาสําหรับครู 3(2-2) 
 (Mental Training and Wisdom Development  
 for Teachers) 
02198496* เรื่องเฉพาะในสาขาการจัดการเรียนรู 1-3 
 (Selected  Topics  in  Learning Management)  
02198498* ปญหาพเิศษ 1-3 
 (Special Problems) 

 ใหนิสิตเลือกเรียนจากกลุมพลศึกษาตอไปน้ี  ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
01172162 หลักและวิธีสอนแฮนดบอล 2(1-2) 
 (Principles and Methods of Teaching  
 Handball) 
01172232 หลักและวิธีสอนไอคิโด 2(1-2) 
 (Principles and Methods of Teaching Aikido) 
01172233 หลักและวิธีสอนยูโด 2(1-2) 
 (Principles and Methods of Teaching Judo) 
01172234 หลักและวิธีสอนเทควันโด 2(1-2)  
 (Principles and Methods of Teaching Tae   
 Kwon Do) 
01172242 หลักและวิธีสอนนาฏศิลปไทย 2(1-2) 
 (Principles and Methods of Teaching   
 Thai Classical Dance) 
01172264 หลักและวิธีสอนซอฟทบอล 2(1-2) 
 (Principles and Methods of Teaching  
 Softball) 
01172265 หลักและวิธีสอนรักบ้ี-ฟุตบอล 2(1-2)  
 (Principles and Methods of Teaching   
 Rugby-Football) 

 
________________ 
* รายวชิาเปดใหม 
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01172266 หลักและวิธีสอนฮอกก้ี 2(1-2) 
 (Principles and Methods of Teaching  
 Hockey) 
01172268 หลักและวิธีสอนกาบัดด้ี 2(1-2) 
 (Principles and Methods of Teaching  
 Kabaddi) 
01172269 หลักและวิธีสอนการฝกดวยนํ้าหนัก 2(1-2) 
 (Principles and Methods of Teaching  
 Weight Training) 
01172272 หลักและวิธีสอนยิงธนู 2(1-2) 
 (Principles and Methods of Teaching  
 Archery) 
01172314 การจัดการพลศึกษา 2(2-0) 
 (Physical Education Management) 
01172315 หลักและวิธีสอนพลศึกษา 3(3-0) 
 (Principles and Methods of Teaching   
 Physical Education) 
01172317 พื้นฐานการเปนผูฝก 2(2-0) 
 (Foundations of Coaching) 
01172318 มนุษยสัมพันธและการเปนผูฝก 2(1-2) 
 (Human Relationship Aspects Coaching) 
01172319 การสรางเสริมทางพลศึกษา 2(1-2) 
 (Conditioning in Physical Education) 
01172331 หลักและวิธีสอนดาบไทย 2(1-2) 
 (Principles and Methods of Teaching  
 Thai Sword) 
01172332 หลักและวิธีสอนดาบสากล 2(1-2) 
 (Principles and Methods of Teaching  
 Fencing) 
01172333 หลักและวิธีสอนมวยไทย 2(1-2) 
 (Principles and Methods of Teaching  
 Muay Thai) 
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01172334 หลักและวิธีสอนมวยสากล 2(1-2) 
 (Principles and Methods of Teaching  
 Boxing) 
01172335 การเปนเจาหนาท่ีและผูฝกยูโด 2(1-2) 
 (Officiating and Coaching in Judo) 
01172341 หลักและวิธีสอนลีลาศ 2(1-2) 
 (Principles and Methods of Teaching  
 Social Dance) 
01172342 หลักและวิธีสอนโฟลคดานซและสแควรดานซ 2(1-2)  
 (Principles and Methods of Teaching   
 Folk Dance and Square Dance) 
01172351 หลักและวิธีสอนโปโลนํ้า 2(1-2) 
 (Principles and Methods of Teaching   
 Water Polo) 
01172352 การเปนเจาหนาท่ีและผูฝกวายนํ้า 2(1-2) 
 (Officiating and Coaching in Swimming)  
01172361 การเปนเจาหนาที่และผูฝกบาสเกตบอล 2(1-2) 
 (Officiating and Coaching in Basketball) 
01172362 การเปนเจาหนาท่ีและผูฝกวอลเลยบอล 2(1-2) 
 (Officiating and Coaching in Volleyball) 
01172363 การเปนเจาหนาท่ีและผูฝกฟุตบอล 2(1-2) 
 (Officiating and Coaching in Soccer) 
01172364 การเปนเจาหนาท่ีและผูฝกเซปกตะกรอ 2(1-2) 
 (Officiating and Coaching in Takraw) 
01172371 หลักและวิธีสอนลอนเทนนิส 2(1-2) 
 (Principles and Methods of Teaching  
 Lawn Tennis) 
01172372 การเปนเจาหนาท่ีและผูฝกแบดมินตัน 2(1-2) 
 (Officiating and Coaching in Badminton) 
01172373 การเปนเจาหนาท่ีและผูฝกยิมนาสติก 2(1-2) 
 (Officiating and Coaching in Gymnastics) 
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01172374 การเปนเจาหนาที่และผูฝกกรีฑาลูและลาน 2(1-2) 
 (Officiating and Coaching in Track and  
 Field)  
01172375 การเปนเจาหนาที่และผูฝกยิงธนู 2(1-2) 
 (Officiating and Coaching in Archery)  
01172412 พลศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ 2(2-0) 
 (Physical Education for Special Children) 
01172413 อุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวกทางพลศึกษา  2(1-2) 
 (Equipment and Facilities in Physical  
 Education) 
01172414 การจัดระบบและการบริหารพลศึกษาในชุมชน 2(1-2) 
 (Organization and Administration of Physical   
 Education in Community) 
01172415 เทคโนโลยีและคอมพิวเตอรทางพลศึกษา 2(1-2) 
 (Technology and Computer in Physical  
 Education) 
01172416 สตรีกับการกีฬา 2(1-2) 
 (Women and Sports) 
01172417 โอลิมปกศึกษา 2(1-2) 
 (Olympic Education) 
01172431 หลักและวิธีสอนมวยปลํ้า 2(1-2) 
 (Principles and Methods of Teaching  
 Wresting) 
01172432 การเปนเจาหนาที่และผูฝกมวยไทย 2(1-2) 
 (Officiating and Coaching in Muay Thai) 
01172451 การชวยคนตกน้ําและความปลอดภัยทางน้ํา 2(1-2) 
 (Lifesaving and Water Safety) 
01172452 หลักและวิธีสอนการแสดงในนํ้า 2(1-2) 
 (Principles and Methods of Teaching   
 Synchronized Swimming) 
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01172453 หลักและวิธีสอนกระโดดนํ้าและกระดานสปริง 2(1-2) 
 (Principles and Methods of Teaching   
 Springboard diving) 
01172454 หลักและวิธีการสอนกระดานแข็ง 2(1-2) 
 (Principles and Methods of Teaching High   
 Board Diving) 
01172455 หลักและวิธีสอนการดํานํ้าแบบมนุษยกบ 2(1-2) 
 (Principles and Methods of Teaching Skin   
 and Scuba Diving) 
01172461 การเปนเจาหนาท่ีและผูฝกฮอกก้ี 2(1-2) 
 (Officiating and Coaching in Hockey) 
01172462 การเปนเจาหนาท่ีและผูฝกรักบ้ี-ฟุตบอล 2(1-2) 
 (Officiating and Coaching in Rugby-Foolball) 
01172463 ศาสตรทางวอลเลยบอล 2(1-2) 
 (Science of Volleyball) 
01172471 หลักและวิธีสอนโบวล่ิง 2(1-2) 
 (Principles and Methods of Teaching  
 Bowling) 
01172472 หลักและวิธีสอนกอลฟ 2(1-2) 
 (Principles and Methods of Teaching Golf) 
01172473 การเปนเจาหนาที่และผูฝกลอนเทนนิส 2(1-2) 
 (Officiating and Coaching in Lawn Tennis) 
01172491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางพลศึกษา 3(3-0) 
 (Basic Research Methods in Physical  
 Education) 
01355252 ภาษาอังกฤษเพ่ือนักกีฬาและผูตัดสิน 3(3-0) 
 (English for Athletes and Referes) 
02183462 การนวดเพื่อสุขภาพและกีฬา 2(1-2) 
 (Massage for Health and Sport) 
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02193122* หลักและวิธีสอนเปตอง 2(1-2) 
 (Principles and Methods of Teaching  
 Petanque) 
02193123* หลักและวิธีสอนฟุตซอล 2(1-2) 
 (Principles and Methods of Teaching   
 Futsal) 
02193124* หลักและวิธีสอนวูดบอล  2(1-2) 
 (Principles and Methods of Teaching  
 Woodball) 
02193125* หลักและวิธีสอนการเตนรําแบบแอโรบิก  2(1-2) 
 (Principles and Methods of Teaching  
 Aerobic Dance) 
02193126* หลักและวิธีสอนโยคะ  2(1-2) 
 (Principles and Methods of Teaching  
 Yoga) 

            ใหนิสิตเลือกเรียนจากกลุมสุขศึกษาตอไปน้ี ไมนอยกวา   7 หนวยกิต                   
01173251 โรคติดตอ 2(2-0) 
 (Communicable  Diseases) 
01173252 โรคไมติดตอ 2(2-0) 
 (Non-communicable  Diseases) 
01173255 สุขภาพจิต 3(3-0) 
 (Mental Health and Social Adaptation) 
01173321 สวัสดิศึกษา 2(2-0) 
 (Safety Education) 
01173343 ประชากรศึกษาและสถิติสาธารณสุข 3(3-0) 
 (Public Health Statistics and Population  
 Education) 

 
________________ 
* รายวชิาเปดใหม 
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01173361 การจัดและบริหารโครงการสุขภาพในโรงเรียน 2(2-0) 
 (Organization and Administration of School   
 Health Program) 
01173441 สุขภาพในการประกอบอาชีพ 2(2-0) 
 (Occupational Health) 
01173446 การสรางเสริมสุขภาพ 2(2-0) 
 (Alternative Health Promotion) 
01173462 การวัดและประเมินผลทางสุขศึกษา 2(2-0) 
 (Measurment and Evaluation in Health  
 Education) 
01173463 หลักและวิธีการสอนสุขศึกษาในโรงเรียน 3(3-0) 
 (Principles and Methods of Teaching   
 Health Education in School) 
01173492 วิจัยสุขศึกษาในช้ันเรียน 3(3-0) 
 (Classroom Research on Health Education) 

                     สาขาภาษาอังกฤษศึกษา 
ใหนิสิตเลือกเรียนจากกลุมวิชาชีพครูตอไปน้ี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
01162431 การประถมศึกษา 2(2-0) 
 (Elementary  Education) 
01162441 การมัธยมศึกษา 2(2-0) 
 (Secondary  Education) 
01166212 จิตวิทยาพัฒนาการสําหรับครู 2(2-0) 
 (Developmental  Psychology  for  Teachers) 
01166321 หลักการสรางแรงจูงใจในชั้นเรียน 2(2-0) 
 (Principle  of  Motivation  in  Classroom) 
01166322 จิตวิทยาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในชั้นเรียน 2(2-0) 
 (Psychology  of  Behavior  Modification  in   
 Classroom ) 
01166421 การสอนเพ่ือสนองความแตกตางระหวางบุคคล 2(2-0) 

             (Instruction  and  Individual  Difference)  
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01166422 ความคิดสรางสรรคสําหรับครู 2(2-0) 
 (Creativity  for  Teachers) 
02198271* การฝกจิตและการพัฒนาปญญาสําหรับครู 3(2-2) 
 (Mental Training and Wisdom Development  
 for Teachers) 
02198496* เรื่องเฉพาะในสาขาการจัดการเรียนรู 1-3 
 (Selected  Topics  in  Learning Management)  
02198498* ปญหาพเิศษ 1-3 
 (Special Problems) 

            ใหนิสิตเลือกเรียนจากกลุมภาษาอังกฤษตอไปน้ี ไมนอยกวา  17 หนวยกิต                   
 

01355223 การอานภาษาอังกฤษดานส่ือสารมวลชน 3(3-0) 
 (Reading for Mass Communications in  
 English) 
01355224 อังกฤษวิชาการ   3(3-0) 
 (Technical English) 
01355225 การอานสารจริงภาษาอังกฤษ 3(3-0) 
 (Reading Authentic English Materials) 
01355233 การเขียนโตตอบภาษาอังกฤษ 3(3-0) 
 (English Correspondence) 
01355234 การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ 3(3-0) 
 (Report Writing in English) 
01355243 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารโดยวีดิทัศน 3(3-0) 

            (Communicative English Through Video)  
01355251 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 3(3-0) 
 (Communicative English for Careers) 
01355252 ภาษาอังกฤษเพ่ือนักกีฬาและผูตัดสิน 3(3-0) 
 (English for Athletes and Referees) 
01355253 ภาษาอังกฤษเพื่อการสงออก   3(3-0) 
 (English for Exporting) 

________________ 
* รายวชิาเปดใหม 
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01355261 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบขอสอบมาตรฐาน 3(3-0) 
 (English for Standardized Tests : TOEFL) 
01355262 ภาษาอังกฤษสําหรับมคัคุเทศก 3(3-0) 
 (English for Tourist Guides) 
01355332 การเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ   3(3-0) 
 (English Composition Writing) 
01355431 ทักษะรวมทางภาษาอังกฤษขั้นสูง I 3(3-0) 
 (Advanced Integrated English Language  
 Skills I) 
01355432 ทักษะรวมทางภาษาอังกฤษขั้นสูง  II 3(3-0) 
 (Advanced Integrated English Language  
 Skills II) 
02194221*    การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับ 

ผูเรียนปฐมวัย              3(2-2) 
 (English Learning Management for  
 Pre-school Learners) 

17.3.3  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

17.3.4  การฝกงาน (เฉพาะสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา) ไมนอยกวา 150 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 
* รายวชิาเปดใหม 
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17.4  ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา 
 
 เลข 2 ตัวหนา หมายถึง  วิชาท่ีวิทยาเขตกําแพงแสนเปนผูขอเปด (02) 

เลข 3 ตัวกลาง หมายถึง รายวิชาในกลุมสาขาการจัดการเรียนรู ดังน้ี 
181 หมายถึง สาขาเกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษา 
192 หมายถึง สาขาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอรศึกษา 
193 หมายถึง สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา  
194 หมายถึง สาขาภาษาอังกฤษศึกษา 
198 หมายถึง  วิชาแกนกลางการจัดการเรียนรู 

เลข 3 ตัวหลัง มีความหมายดังน้ี 
เลขตัวหนา หมายถึง ระดับช้ันป 
เลขตัวกลาง มีความหมาย ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

0 หมายถึง กลุมวิชาสําหรับผูเรียนนอกสาขา 
1 หมายถึง กลุมวิชาพื้นฐาน 
2 หมายถึง กลุมวิชาหลักสูตรและการสอน 
3 หมายถึง กลุมวิชาส่ือและเทคโนโลยี 
4 หมายถึง กลุมวิชาการวางแผน การบริหารจัดการการศึกษา 
5 หมายถึง กลุมวิชาการประเมินผลทางการศึกษา 
6 หมายถึง กลุมวิชาฝกงาน 
7 หมายถึง กลุมวิชาประยุกต 
8 หมายถึง กลุมวิชาอ่ืนๆ 
9 หมายถึง กลุมวิชาวิจัย สถิติและสัมมนา 

เลขตัวทาย  หมายถึง ลําดับวิชาในแตละกลุม 
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17.5 ตัวอยางแผนการศึกษา 
 
สาขาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา 

ปที ่1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ) 

01424111 หลักชีววิทยา 3(3-0) 
01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1(0-3) 
01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0) 
02178161 งานเกษตรสําหรับครู I 1(0-3) 
02198111 พ้ืนฐานการศึกษาและการจัดการเรียนรู 3(3-0) 

เลือกวิชากลุมสังคมศาสตร 3(  -  ) 
เลือกวิชากลุมมนุษยศาสตร 3(  -  ) 

  รวม     17( - )    

 

ปที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ) 
01166211 จิตวิทยาการศึกษา 3(3-0) 
02036221 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานสัตว 3(3-0) 
02036231 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานพืชไร 2(2-0) 
02178162 งานเกษตรสําหรับครู II 1(0-3) 

        02181111 เกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษาเบ้ืองตน 3(3-0) 
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2) 
01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(  -  ) 

เลือกวิชากลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3(  -  ) 

    รวม       19(  -  ) 
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ปที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ) 
01161211 การใชภาษาไทยสําหรับการสอน 2(2-0) 
01162221 ประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร:  
 การสังเกตและฝกปฏิบัติงานในโรงเรียน 1(0-2) 
01403111 เคมีทั่วไป 4(4-0) 
01403112 เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ 1(0-3) 
02036261 วิทยาศาสตรทางดิน 3(2-3) 
02181261 ประสบการณวิชาชีพทาง  

เกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษา I 1(0-3)  
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2) 
01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(  -  ) 

 เลือกวิชากลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3(  -  ) 

    รวม      19(  -  ) 

 

ปที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ) 
01424381 นิเวศวิทยา 3(2-3) 
02036271 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานพืชสวน 2(2-0) 
02178431 การประยุกตใชคอมพิวเตอรทางการศึกษา  
 เกษตร 3(2-2) 
02181262 ประสบการณวิชาชีพทาง  

เกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษา II 1(0-3) 
02198231 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ทางการศึกษา 3(2-2) 
01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(  -  ) 
 เลือกวิชากลุมมนุษยศาสตร 3(  -  ) 
 วิชาเฉพาะสาขาเลือก 3(  -  ) 

     รวม       21(  -  ) 
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ปที ่3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ) 
01151351 หลักการวัดและประเมินผลทาง  

การศึกษา 3(3-0) 
01162311 จริยธรรมและจรรยาสําหรับครู 2(2-0) 
01162322 ประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร:  
 การสังเกตและฝกปฏิบัติงานในช้ันเรียน 1(0-2) 
02036281 โรคพืชวิทยาเบ้ืองตน 3(2-3) 
02181361 ประสบการณวิชาชีพทาง  

เกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษา III 1(0-3) 
02198321 กลยุทธการจัดการเรียนรู 3(2-2) 

เลือกวิชากลุมสังคมศาสตร 3(  -  ) 
 วิชาเฉพาะสาขาเลือก 3(  -  ) 

                 รวม             19(  -  )  

 

ปที ่3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ) 
02036241 กีฏวิทยาเบ้ืองตน 3(2-3) 
02181322 การจัดประสบการณการเรียนรูทาง  

การเกษตรและส่ิงแวดลอม 3(2-2) 
02181362 ประสบการณวิชาชีพทาง  

เกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษา IV 1(0-3) 
02181481 คานิยมและจริยธรรมทางสิ่งแวดลอม 2(2-0) 
02198322 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3(3-0) 
02198441 การจัดการสถานศึกษา 3(3-0) 
 วิชาเฉพาะสาขาเลือก 3(  -  ) 
 วิชาเลือกเสรี 3(  -  ) 
 

                                            รวม              21(  -  ) 
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ปที ่4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ) 
01162421 ประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร:  
 การสังเกตและฝกปฏิบัติงานครู 1(0-2) 
02178481 การฝกความเปนผูนําสําหรับครูเกษตร 3(2-3) 
02181421 การสรางหลักสูตรทองถ่ินทาง  

การเกษตรและส่ิงแวดลอม 3(2-2) 
02181441 การวางแผนโครงการและกิจกรรม  
 ทางเกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษา 3(2-2) 
02198492 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 3(2-2) 
 วิชาเฉพาะสาขาเลือก 6(  -  ) 
 วิชาเลือกเสรี 3(  -  ) 

       รวม            21(  -  ) 

 

ปที ่4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ) 
02181351 การประเมินการเรียนรูทางการเกษตร  

และสิ่งแวดลอม  3(2-2) 
02181471 การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนและชุมชน 3(3-0) 
02198421 ภาษาอังกฤษสําหรับครู 3(3-0) 
02198497 สัมมนา                                                           1 
 วิชาเฉพาะสาขาเลือก 9(  -  ) 
 
  รวม             19(  -  ) 
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ปที ่5 ภาคการศึกษาที่ 1 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ) 
01162422 ประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร:  
 การฝกสอน 6 
 
  รวม                    6 
 
 
 

ปที ่5 ภาคการศึกษาที่ 2 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ) 
 
01162423 ประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร:  
 การฝกสอนและการวิจัยในช้ันเรียน 6 
 
  รวม                    6 
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สาขาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอรศึกษา 
 

ปที ่1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ) 

01417111 แคลคูลัส I 3(3-0) 
01418114 วิทยาการคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 3(2-2) 
02198111 พ้ืนฐานการศึกษาและการจัดการเรียนรู 3(3-0) 
 เลือกวิชากลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3(  -  ) 
 เลือกวิชากลุมสังคมศาสตร 3(  -  ) 

 เลือกวิชากลุมมนุษยศาสตร 3(  -  ) 

    รวม       18(  -  ) 

 

ปที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ) 
01166211 จิตวิทยาการศึกษา 3(3-0) 
01417112 แคลคูลัส II 3(3-0) 
01418211 การโปรแกรมภาษาภาพ 3(2-2) 
02198231 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2) 
 ทางการศึกษา 
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2) 
01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(  -  ) 

เลือกวิชากลุมสังคมศาสตร  3(  -  ) 

     รวม      19(  -  ) 
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ปที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ) 
01158222 วิธีพิสูจนทางคณิตศาสตร I 3(3-0) 
01161211 การใชภาษาไทยสําหรับการสอน 2(2-0) 
01417231 คณิตตรรกศาสตรเบ้ืองตน 3(3-0) 
01418115 การโปรแกรมโครงสราง 3(2-2) 
01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0)  
02192221 หลักสูตรการจัดการเรียนรูเทคโนโลยี  
 สารสนเทศ 3(3-0) 
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2) 
01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(  -  ) 

     รวม      21(  -  ) 

 

ปที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ) 
01158221 หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร 3(3-0) 
01162221 ประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร:  
 การสังเกตและฝกปฏิบัติงานในโรงเรียน 1(0-2) 
01417271 คณิตศาสตรเต็มหนวยเบ้ืองตน 3(3-0) 
01418131 ตรรกศาสตรของดิจิทัลคอมพวิเตอร 3(2-2) 
01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(  -  ) 
 เลือกวิชากลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3(  -  ) 
 เลือกวิชากลุมมนุษยศาสตร 3(  -  ) 
 วิชาเฉพาะสาขาเลือก(กลุมวิชาชีพครู) 2(  -  ) 

      รวม       21( - ) 
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ปที ่3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ) 
01151351 หลักการวัดและประเมินผลทาง 

การศึกษา 3(3-0) 
01158431 คอมพิวเตอรประยุกตสําหรับครูคณิตศาสตร 3(3-0) 
01162311 จริยธรรมและจรรยาสําหรับครู 2(2-0) 
01417321 พีชคณิตเบ้ืองตน 3(3-0) 
01418231 โครงสรางขอมูล 3(3-0) 
02198321 กลยุทธการจัดการเรียนรู 3(2-2) 
 วิชาเฉพาะสาขาเลือก(กลุมคอมพิวเตอร) 5(  -  ) 

      รวม               22(  -  )  

 

ปที ่3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ) 
01158331 การสรางสื่อการสอนคณิตศาสตร 3(3-0) 
01158351 การวัดและประเมินผลทางคณิตศาสตร 3(3-0) 
01158422 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0) 
01162322 ประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร:  
 การสังเกตและฝกปฏิบัติงานในช้ันเรียน 1(0-2) 
01417332 ทฤษฎีจํานวนเบ้ืองตน 3(3-0) 
01422111 หลักสถิติ I 3(3-0) 
 วิชาเฉพาะสาขาเลือก(กลุมวิชาชีพครู) 2(  -  ) 
                                   
                                              รวม              18(  -  ) 
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ปที ่4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ) 
01158421 การแกปญหาทางคณิตศาสตร 3(3-0) 
02198421 ภาษาอังกฤษสําหรับครู 3(3-0) 
02198492 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 3(2-2) 
 วิชาเฉพาะสาขาเลือก(กลุมคณิตศาสตร) 6(  -  ) 
 วิชาเลือกเสรี 3(  -  ) 

   รวม               18(  -  ) 

 

ปที ่4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ) 
 
01162421 ประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร: 1(0-2) 
 การสังเกตและฝกปฏิบัติงานครู 
02198322 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3(3-0) 
02198441 การจัดสถานศึกษา 3(3-0) 
02198497 สัมมนา                                                           1 
 วิชาเฉพาะสาขาเลือก(กลุมวิชาชีพครู) 2(  -  ) 
 วิชาเฉพาะสาขาเลือก(กลุมคณิตศาสตร) 3(  -  ) 
 วิชาเฉพาะสาขาเลือก(กลุมคอมพิวเตอร) 3(  -  ) 
 วิชาเลือกเสรี 3(  -  ) 
 
  รวม               19(  -  ) 
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ปที ่5 ภาคการศึกษาที่ 1 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ) 
01162422 ประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร:  
 การฝกสอน 6 
 
  รวม                       6 
 
 

ปที ่5 ภาคการศึกษาที่ 2 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ) 
 
01162423 ประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร: 6 
 การฝกสอนและการวิจัยในช้ันเรียน 
 
  รวม                       6 
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สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา 
 

ปที ่1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ) 

01172111 พื้นฐานทางการพลศึกษาและการกีฬา 3(3-0) 
01172113 กายวิภาคและสรีรวิทยาทางพลศึกษา I 2(2-0) 
01172161 หลักและวิธีสอนเกม 2(1-2) 
01172172 หลักและวิธีสอนกรีฑาลู 2(1-2) 
01173112 สุขภาพสําหรับตนและชุมชน 2(2-0) 
02193121 หลักและวิธีสอนเทเบิลเทนนิส 2(1-2) 
02198111 พ้ืนฐานการศึกษาและการจัดการเรียนรู 3(3-0) 
 เลือกวิชากลุมสังคมศาสตร 3(  -  ) 
 

  รวม       19(  -  ) 

 

ปที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ) 
01172112 พื้นฐานการเคลื่อนไหว 2(2-0) 
01172114 กายวิภาคและสรีรวิทยาทางพลศึกษา II 2(2-0) 
01172151 หลักและวิธีสอนวายนํ้า 2(1-2) 
01172271 หลักและวิธีสอนกรีฑาลาน 2(1-2) 
01173161 สุขศึกษาเบ้ืองตน 3(3-0) 
01174121 คายพักแรมและการศึกษานอกสถานท่ี 2(1-2) 
01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(  -  ) 
 เลือกวิชากลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3(  -  ) 
 เลือกวิชามนุษยศาสตร 3(  -  ) 

 รวม          22(  - ) 
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ปที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ) 
01161211 การใชภาษาไทยสําหรับการสอน 2(2-0) 
01162221 ประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร:  
 การสังเกตและฝกปฏิบัติงานในโรงเรียน 1(0-2) 
01172173 หลักและวิธีสอนแบดมินตัน 2(1-2) 
01172261 หลักและวิธีสอนบาสเกตบอล 2(1-2) 
01172263 หลักและวิธีสอนฟุตบอล 2(1-2) 
01172311 การปองกันและดูแลการบาดเจ็บจากการกีฬา 2(2-0) 
01173256 โภชนศาสตร 3(3-0) 
01999012 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0) 
01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(  -  ) 
 วิชาเฉพาะสาขาเลือก(กลุมวิชาชีพครู) 2(  -  ) 

 รวม          22(  -  ) 

 

ปที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ) 
01166211 จิตวิทยาการศึกษา 3(3-0) 
01172171 หลักและวิธีสอนยิมนาสติก 2(1-2) 
01172231 หลักและวิธีสอนกระบ่ีกระบอง 2(1-2) 
01172262 หลักและวิธีสอนวอลเลยบอล 2(1-2) 
01173142 สุขภาพและสิ่งแวดลอม 2(2-0) 
01174231 นันทนาการเบ้ืองตน 2(2-0) 
02198231 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 เพ่ือการศึกษา 3(2-2) 
01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(  -  ) 
 วิชาเฉพาะสาขาเลือก(กลุมพลศึกษา) 2(  -  ) 

  รวม         21(  -  ) 
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ปที ่3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ) 
01151351 หลักการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3(3-0) 
01162322 ประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร:  
 การสังเกตและฝกปฏิบัติงานในช้ันเรียน 1(0-2) 
01172241 หลักและวิธีสอนกิจกรรมเขาจังหวะ 2(1-2) 
01172312 วิทยาศาสตรการเคล่ือนไหว 2(2-0) 
02198321 กลยุทธการจัดการเรียนรู 3(2-2) 
 เลือกวิชากลุมสังคมศาสตร 3(  -  ) 
 เลือกวิชากลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3(  -  ) 
 วิชาเฉพาะสาขาเลือก(กลุมวิชาพลศึกษา) 2(  -  )  

  รวม               19(  -  )  

 

ปที ่3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ) 
01162311 จริยธรรมและจรรยาสําหรับครู 2(2-0) 
01172267 หลักและวิธีสอนตะกรอ 2(1-2) 
01172313 การประเมินผลทางพลศึกษา 2(2-0) 
01172316 การเรียนรูและพัฒนาทักษะกลไกการ  
 เคล่ือนไหว 2(2-0) 
01175352 เพศศึกษาและอนามยัครอบครัว 3(3-0) 
02198322 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3(3-0) 
 เลือกวิชากลุมมนุษยศาสตร 3(  -  ) 
 วิชาเฉพาะสาขาเลือก(กลุมวิชาสุขศึกษา) 2(  -  ) 
                                   
                                            รวม            19(  -  ) 
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ปที ่4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ) 
01162421 ประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร:  
 การสังเกตและฝกปฏิบัติงานครู 1(0-2) 
01172411 สรีรวิทยาการออกกําลังกาย 2(2-0) 
02198492 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 3(2-2) 
 วิชาเฉพาะสาขาเลือก(กลุมวิชาชีพครู) 2(  -  ) 
 วิชาเฉพาะสาขาเลือก(กลุมพลศึกษา) 4(  -  ) 
 วิชาเฉพาะสาขาเลือก(กลุมสุขศึกษา) 2(  -  ) 
 วิชาเลือกเสรี 3(  -  ) 

  รวม               17(  -  ) 

 

ปที ่4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ) 
 
02198421 ภาษาอังกฤษสําหรับครู 3(3-0) 
02198441 การจัดการสถานศึกษา    3(3-0) 
02198497 สัมมนา     1 
 วิชาเฉพาะสาขาเลือก(กลุมวิชาชีพครู) 2(  -  ) 
 วิชาเฉพาะสาขาเลือก(กลุมพลศึกษา) 2(  -  ) 
 วิชาเฉพาะสาขาเลือก(กลุมสุขศึกษา) 3(  -  ) 
 วิชาเลือกเสรี 3(  -  ) 
 
  รวม               17(  -  ) 
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ปที ่5 ภาคการศึกษาที่ 1 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ) 
01162422 ประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร:  
 การฝกสอน 6 
 
   รวม                 6 
 
 
 

ปที ่5 ภาคการศึกษาที่ 2 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ) 
 
01162423 ประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร:  
 การฝกสอนและการวิจัยในช้ันเรียน 6 
 
  รวม                6 
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สาขาภาษาอังกฤษศึกษา 

ปที ่1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ) 

01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0) 
02198111 พ้ืนฐานการศึกษาและการจัดการเรียนรู 3(3-0) 

เลือกวิชากลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6(  -  ) 
เลือกวิชากลุมสังคมศาสตร 6(  -  ) 

 
  รวม      18(  -  ) 

 

 

 

ปที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ) 
01162311 จริยธรรมและจรรยาสําหรับครู 2(2-0) 
01166211 จิตวิทยาการศึกษา   3(3-0) 
02198231 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 ทางการศึกษา 3(2-2) 
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2) 
01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(  -  ) 

เลือกวิชากลุมมนุษยศาสตร 6(  -  ) 

  รวม         18(  -  ) 
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ปที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ) 
01153351 หลักการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3(3-0) 
02194231 สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2) 
02194271 ภาษาศาสตรประยุกตสําหรับครู 3(2-2) 
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2) 
01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(  -  ) 
 วิชาเฉพาะสาขาเลือก(กลุมวิชาชีพครู) 2(  -  ) 
 วิชาเลือกเสรี 3(  -  ) 

      รวม     18(  -  ) 

 

ปที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ) 
01161211 การใชภาษาไทยสําหรับการสอน 2(2-0) 
01162221 ประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร:  
 การสังเกตและฝกปฏิบัติงานในโรงเรียน 1(0-2) 
01355221 การอานภาษาอังกฤษ I 3(3-0) 
01355231 การเขียนภาษาอังกฤษ I 3(3-0) 
01355241 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ I 3(3-0) 
01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(3-0)  
 วิชาเฉพาะสาขาเลือก(กลุมภาษาอังกฤษ) 3(  -  ) 

      รวม      18(  -  ) 
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ปที ่3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ) 
01355211 โครงสรางภาษาอังกฤษ I 3(3-0) 
01355222 การอานภาษาอังกฤษ II 3(3-0) 
01355232 การเขียนภาษาอังกฤษ II 3(3-0) 
01355242 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ II 3(3-0) 
02198441 การจัดการสถานศึกษา 3(3-0) 
 วิชาเฉพาะสาขาเลือก(กลุมภาษาอังกฤษ) 6(  -  ) 

  รวม               21(  -  )  

 

ปที ่3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ) 
01162322 ประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร:  
 การสังเกตฝกปฏิบัติงานในชั้นเรียน 1(0-2) 
01355212 โครงสรางภาษาอังกฤษ II 3(3-0) 
01355321 การอานภาษาอังกฤษ III 3(3-0) 
01355341 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ III 3(3-0) 
02194351 การประเมินการเรียนรูภาษาอังกฤษ 3(2-2) 
02198321 กลยุทธการจัดการเรียนรู 3(2-2) 
02198421 ภาษาอังกฤษสําหรับครู 3(3-0) 
 วิชาเฉพาะสาขาเลือก(กลุมภาษาอังกฤษ) 3(  -  ) 
 

รวม           22(  -  ) 
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ปที ่4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ) 
01355244 ภาษาอังกฤษจากเพลง 3(3-0) 
01355311 โครงสรางภาษาอังกฤษ III 3(3-0) 
01355322 การอานภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ 3(3-0) 
02194421 เทคนิคการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ 3(2-2) 
02198322 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3(3-0) 
02198492 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 3(2-2) 
 วิชาเฉพาะสาขาเลือก(กลุมภาษาอังกฤษ) 3(  -  ) 

    รวม               21(  -  ) 

 

ปที ่4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ) 
01162421 ประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร:  
 การสังเกตและฝกปฏิบัติงานครู 1(0-2) 
01355331 การเขียนภาษาอังกฤษ III 3(3-0) 
01355342 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมนุมชน 3(3-0) 
02194471 โครงงานเสริมประสบการณภาษาอังกฤษ 3(2-2) 
02198497 สัมมนา      1 
 วิชาเฉพาะสาขาเลือก(กลุมวิชาชีพครู) 4(  -  ) 
 วิชาเฉพาะสาขาเลือก(กลุมภาษาอังกฤษ) 2(  -  ) 
 วิชาเลือกเสรี 3(  -  ) 
  รวม               20(  -  ) 
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ปที ่5 ภาคการศึกษาที่ 1 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ) 
01162422 ประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร: 6 
 การฝกสอน 
 
  รวม                       6 
 
 

ปที ่5 ภาคการศึกษาที่ 2 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ) 
 
01162423 ประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร: 6 
 การฝกสอนและการวิจัยในช้ันเรียน 
 
  รวม                        6 
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17.6  คําอธิบายรายวิชา 
 

02181111  เกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษาเบ้ืองตน  3(3-0) 
  (Introduction to Agricultural and Environmental Education) 

ความสัมพันธระหวางระบบนิเวศเกษตรและระบบนิเวศมนุษย ทัศนะทางการศึกษาเก่ียวกับ
ขอบเขต ธรรมชาติ และประเด็นปญหาของการเกษตรในบริบทของสิ่งแวดลอม บทบาทของการศึกษา
เพ่ือการเกษตรและส่ิงแวดลอมท่ีย่ังยืน กรณีศึกษา 

The interrelationship of agro-ecosystem and human ecosystem. Educational 
perspectives on the scope, nature, problems and issues of agriculture in the environmental 
context.  Role of education for sustainable agriculture and environment. Case studies. 

 

02181261 ประสบการณวิชาชีพทางเกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษา I   1(0-3) 
   (Field Experiences in Agricultural and Environmental  
   Education I) 

 ประสบการณภาคปฏิบัติในการผลิตพชือยางย่ังยืนสําหรับระบบฟารมขนาดเล็ก  ทัศนศึกษาเชิง
สํารวจทางการเกษตรและสิ่งแวดลอมเก่ียวกับการผลิตพืช 
 Practical experiences in sustainable plant production for small farm system. 
Exploratory field study in agriculture and environment on plant production. 
 

02181262  ประสบการณวิชาชีพทางเกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษา II   1(0-3) 
    (Field Experiences in Agricultural and Environmental  
    Education II) 

 ประสบการณภาคปฏิบัติในการผลิตสัตวอยางย่ังยืนสําหรับระบบฟารมขนาดเล็ก  ทัศนศึกษาเชิง
สํารวจทางการเกษตรและสิ่งแวดลอมเก่ียวกับการผลิตสัตว 
 Practical experiences in sustainable animal production for small farm system.  
Exploratory field study in agriculture and environment on animal production. 
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02181322   การจัดประสบการณการเรียนรูทางการเกษตรและสิ่งแวดลอม  3(2-2) 
  (Management of Agricultural and Environmental  
  Learning Experiences) 

 หลักการ และแนวคิดเก่ียวกับประสบการณการเรียนรูทางเกษตรและสิ่งแวดลอม กลยุทธและ
เทคนิคการจัดประสบการณการเรียนรูทางเกษตรและส่ิงแวดลอม การฝกปฏิบัติท้ังในสถานการณจําลอง 
และสถานการณจริง 
 Principles and concepts of learning experiences in agriculture and environment. 
Strategies and techniques of learning experience management in agriculture and environment. 
Practicum in simulated and actual situations. 
 

02181331  การส่ือสารทางเกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษา  3(2-2) 
    (Communication in Agricultural and Environmental Education) 

 การประยุกตแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารเพื่อเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา การผลิตและการ
ใชสื่อการศึกษา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การเขาถึง การวิเคราะห และการเลือกใชขอมูลเพื่อ
เกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษา 
 Applications of communication concepts and theories for agricultural and 
environmental education. Production and use of educational media. Use of information 
technology. Information access, analysis, and selection for agricultural and environmental 
education.  
 

02181351  การประเมินการเรียนรูทางการเกษตรและส่ิงแวดลอม  3(2-2) 
   (Learning Assessment in Agriculture and Environment)  

 เปาหมายการเรียนรูและสาระบบการจําแนกสัมฤทธิผลทางการเกษตรและสิ่งแวดลอม 
หลักการพื้นฐานของการประเมินการเรียนรู แนวทางและเทคนิควิธีการประเมินความรู คานิยม และ
พฤติกรรมทางการเกษตรและส่ิงแวดลอม ผลการประเมินและการใชประโยชน 
 Learning target and achievement taxonomy in agriculture and environment. Basic 
principles of learning assessment.  Approaches and techniques of assessing knowledge, 
value, and behavior in agriculture and environment.  Assessment results and their 
applications. 
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02181361  ประสบการณวิชาชีพทางเกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษา III  1 (0-3) 
  (Field Experiences in Agricultural and Environmental  
  Education III) 

 กิจกรรมเชิงบูรณาการทางเกษตรภายในฟารมเพื่อการศึกษา  เนนการผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 Integrated agricultural activities in educational farm, focusing on environment-
friendly production and product management.   
 

02181362  ประสบการณวิชาชีพทางเกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษา IV  1 (0-3) 
    (Field Experiences in Agricultural and Environmental  
    Education IV) 

 ประสบการณเชิงอาชีพในองคกรที่เก่ียวของทางเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา  ถายโอน
ประสบการณการเรียนรูเพ่ือวางแผนการจัดการเกษตรและส่ิงแวดลอมในฟารมสาธิตขนาดเล็ก 
 Professional experiences in organizations related to agricultural and environmental 
education. Transfer of learning experiences for management of agriculture and environment 
in small-scale demonstration farm. 
 

02181421  การสรางหลักสูตรทองถ่ินทางการเกษตรและส่ิงแวดลอม  3(2-2) 
    (Construction of Local-based Curriculum in Agriculture  
   and  Environment) 

 แนวคิดเก่ียวกับหลักสูตรทองถ่ิน  การสรางหลักสูตรทองถ่ินทางการเกษตรและสิ่งแวดลอม 
การนําหลักสูตรไปใช และการประเมินหลักสูตรในระดับผูปฏิบัติ 
 Concepts of local-based curriculum. Construction of local-based curriculum in 
agriculture and environment. Curriculum implementation and evaluation at the practitioner 
level. 
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02181441  การวางแผนโครงการและกิจกรรมทางเกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษา  3(2-2) 
           (Planning of Programs and Activities in Agricultural and Environmental 

Education) 

 ความรูพื้นฐานในการวางแผน การดําเนินการ และการประเมินผลโครงการและกิจกรรมเพื่อ
สนับสนุนเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา เครือขายขององคกรและกิจกรรมทางเกษตรและสิ่งแวดลอม
ศึกษา ประสบการณตรงภาคสนาม 
 Fundamentals of planning, implementation, and evaluation of programs and 
activities to support agricultural and environmental education. Network of organizations and 
activities in agricultural and environmental education. Direct field experience. 
 
 

02181471  การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนและชุมชน  3(3-0) 
   (School and Community Environmental Management) 

 ปญหาของสิ่งแวดลอมในโรงเรียนและชุมชน แนวทางการมีสวนรวมในการประเมิน การ
วางแผน  และการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมในโรงเรียนและชุมชน 
 Environmental problems in school and community. Participatory approach in 
assessment, planning and management of environmental problems in school and 
community. 

 

02181481  คานิยมและจริยธรรมทางสิ่งแวดลอม  2(2-0) 
   (Environmental Value and Ethics) 

 แนวคิดเก่ียวกับคานิยมและจริยธรรม ปญหาคานิยมและจริยธรรมทางสิ่งแวดลอม บทบาท
ของสถาบันทางการศึกษาและสังคมตอการพัฒนาคานิยมและจริยธรรมทางสิ่งแวดลอม การศึกษา
คานิยมและจริยธรรมทางสิ่งแวดลอม  กรณีศึกษา 
 Conceptual basis of value and ethics. Environmental value and ethical concerns.  
Role of educational and social institutions in value and ethical enhancement. Study of 
environmental value and ethics. Case studies.  
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02181482  บริโภคศึกษาทางส่ิงแวดลอม  2(2-0) 
   (Environmental Consumer Education) 

 คานิยมและบริโภคนิสัยกับผลกระทบทางส่ิงแวดลอม กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค และ
ปจจัยโนมนํา การวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีสงผลตอส่ิงแวดลอม แนวทางการจัดบริโภคศึกษา
สําหรับโรงเรียนและชุมชน  

 Consumer value and habits and their environmental impact. Consumer decision-
making process and its influential factors. Analysis of consumer behaviors in relation to 
environmental consequences. Consumer education for school and community. 
 

02181483  ภูมิปญญาทองถ่ินทางการเกษตรและส่ิงแวดลอม  2(2-0) 
   (Indigenous Knowledge in Agriculture and Environment) 

 ลักษณะและความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น การศึกษาและจัดระบบภูมิปญญาทองถ่ิน
ทางการเกษตรและสิ่งแวดลอม การใชประโยชนภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อกิจกรรมทางเกษตรและ
ส่ิงแวดลอมศึกษา 
 Nature and importance of indigenous knowledge. Exploration and organization of 
indigenous knowledge in agriculture and environment. Applications of indigenous 
knowledge into activities of agricultural and environmental education. 

 

02181491  วิธีวิจัยทางเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา  3(2-2) 
    (Research Methods in Agricultural and Environmental Education) 

 แนวคิดของการวิจัย บทบาทและความสําคัญของการวิจัยทางเกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษา 
ขอบเขตและประเด็นปญหาการวิจัยทางเกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษา แนวทางและเทคนิควิธีการวิจัย
เบ้ืองตน การใชประโยชนงานวิจัยและจริยธรรมการวิจัย 
 Concepts of research. Role and importance of research in agricultural and 
environmental education. Scope and problem areas of research in agricultural and 
environmental education. Approaches and fundamental techniques of research in 
agricultural and environmental education.  Use of research and ethical concerns. 
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02192221* หลักสูตรการจัดการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ                 3(3-0)
 (Learning Management Curriculum in Information Technology) 

หลักการและแนวคิดของการสรางหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  การศึกษาเปรียบเทียบ
หลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ  การสรางหนวยการเรียนรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับผูเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  เทคนิคการจัดการเรียนรูและการ
ประเมิน 

Principles and concepts of constructing curriculum in information technology. 
Comparative study of  curriculum and learning management in information  technology.  
Construction of learning units in information and technology for preschool, primary and 
secondary levels.  Techniques of learning management and assessment. 
 

 
02192331* คอมพิวเตอรเพ่ือการจัดการเรียนรู 3(2-2)
 (Computer for Learning Management) 
  

หลักการและการประยุกตโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการจัดการเรียนรู  การออกแบบ และ
การสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรทางการศึกษา การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการพัฒนาการเรียนรู 

  Principles  and applications of computer programs for learning management. 
Design and construction of computer programs in education.  Applications of software 
packages for learning development.  
 
02192471* โครงงานคอมพิวเตอรศึกษา 3(2-2)
 (Computer Education Project)  

 

หลักการและวิธีการสรางโครงงานดานคอมพิวเตอรศึกษา  การบูรณาการความรูทาง
คอมพิวเตอร และการจัดการเรียนรูเพ่ือการวางแผน  การจัดทําโครงงาน  การนําเสนอและการ
ประเมินผล 
 Principles and  methods in constructing computer education project. Integration of 
knowledge in computer and learning management for project planning, implementation, 
presentation and evaluation. 
 
 

________________ 
* รายวชิาเปดใหม 
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02193121* หลักและวิธีสอนเทเบิลเทนนิส  2(1-2)
 (Principles and Methods of Teaching Table Tennis)  

ประวัติ  ทักษะพื้นฐานของเทเบิลเทนนิส  การเลนประเภทเด่ียวและคู  กติกาการแขงขัน  
ความรูพ้ืนฐานในการเปนเจาหนาท่ี  การวางแผนการสอน  แบบและกลยุทธการสอน  การประเมิน 
การเรียนรูของผูเรียน 
  History and basic skills of table tennis. Single and double plays. Rules of 
competition. Basic knowledge in officiating. Instructional planning. Teaching styles and 
strategies. Assessment of student learning. 

 
02193122* หลักและวิธีสอนเปตอง  2(1-2)
 (Principles and Methods of Teaching Petanque)  

 

ประวัติ  ทักษะพื้นฐานของเปตอง การเลนประเภทเดี่ยว คู และทีม กติกาการแขงขัน ความรู
พ้ืนฐานในการเปนเจาหนาท่ี  การวางแผนการสอน  แบบและกลยุทธการสอน  การประเมินการเรียนรู
ของผูเรียน 
 History and basic skills of petanque. Single, double and team plays. Rules of 
competition. Basic knowledge in officiating. Instructional planning. Teaching styles and  
strategies. Assessment of student learning. 

 
02193123* หลักและวิธีสอนฟุตซอล  2(1-2)
 (Principles and Methods of Teaching Futsal)  

 

ประวัติ  ทักษะพ้ืนฐานของฟุตซอล  ยุทธวิธีการรุกและการปองกัน  วิธีการเลนเปนทีม  กติกา
การแขงขันและความรูในการเปนเจาหนาท่ี ทฤษฏีและวิธีการฝกฟุตซอล  การคัดเลือกนักกีฬา การ
จัดการแขงขันฟุตซอล การวางแผนการสอน  แบบและกลยุทธการสอน  การประเมินการเรียนรูของผูเรียน 
 History and basic skills of futsal. Tactics of attacking and defense. Methods of team 
play. Rules of competition and knowledge in officiating. Theory and methods of coaching 
futsal. Player selection. Management of  futsal competition. Instructional planning.Teaching  
styles and strategies. Assessment of student learning. 

 
________________ 
* รายวชิาเปดใหม 
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02193124* หลักและวิธีสอนวูดบอล  2(1-2)
 (Principles and Methods of Teaching Woodball)  

 

ประวัติ  ทักษะพื้นฐานของวูดบอล  วิธีการเลนวูดบอล   กติกาการแขงขัน  ความรูพื้นฐานใน
การเปนเจาหนาท่ี  การวางแผนการสอน  แบบและกลยุทธการสอน  การประเมินการเรียนรูของผูเรียน 
 History and basic skills of woodball. Methods of woodball plays. Rules of 
competition. Basic knowledge in officiating. Instructional planning. Teaching styles and 
strategies. Assessment of student learning. 
 
02193125* หลักและวิธีสอนการเตนรําแบบแอโรบิก  2(1-2)
 (Principles and Methods of Teaching Aerobic Dance)  

 

ประวัติ และความรูพื้นฐานของการเตนรําแบบแอโรบิก  รูปแบบและประเภทของการเตนรํา
แบบแอโรบิก    การเคล่ือนไหวพ้ืนฐาน  จังหวะ  และทิศทางการเตนรํา การเปนผูนําการออกกําลังกาย  
การวางแผนการสอน  แบบและกลยุทธการสอน การประเมินการเรียนรูของผูเรียน 
 History and basic knowledge of  aerobic dance. Forms and types of aerobic dance. 
Fundamental movments, steps and directions. Exercise leadership. Instructional planning. 
Teaching styles and strategies. Assessment of student learning. 

 
 

02193126* หลักและวิธีสอนโยคะ  2(1-2)
 (Principles and Methods of Teaching Yoga)  

 

ประวัติ และความรูพื้นฐานของโยคะ  รูปแบบและวิธีการออกกําลังกายแบบโยคะ  การเคลื่อน ไหว
พื้นฐาน  จังหวะ การเปนผูนําการออกกําลังกาย การวางแผนการสอน  แบบและกลยุทธ   การสอน 
การประเมินการเรียนรูของผูเรียน 
 History and basic knowledge of Yoga. Forms and methods for Yoga. Fundamental 
movments, steps and directions. Exercise leadership. Instructional planning. Teaching 
styles and strategies. Assessment of student learning. 
 
 
 
 

________________ 
* รายวชิาเปดใหม 
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02194221* การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับผูเรียนปฐมวัย  3(2-2)
 (English Learning Management for Pre-school Learners) 

 

หลักและเทคนิคในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับผูเรียนปฐมวัย  
ภาษาอังกฤษข้ันตนสําหรับผูเรียนปฐมวัย  การประเมินการเรียนรูตรงตามสภาพจริง 

Principles and techniques of designing English learning activities for pre-school 
learners. Introductory communicative English for pre-school learners. Authentic assessment 
of learning activities 

 

02194231* สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ  3(2-2)
 (Media and Technology for English Teaching)  

 

สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การเลือกและการสรางสื่อ   
การสอนภาษาอังกฤษ 

Media, technology and innovation in learning and teaching for English language. 
Selecting and constructing of media for teaching English. 

 

02194271* ภาษาศาสตรประยุกตสําหรับครู 3(2-2)
 (Applied  Linguistics  for  Teachers)  

แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับภาษาศาสตรประยุกตสําหรับครู  สัทศาสตร  คําและหนวยคํา  ประโยค
และความหมายในการสอนภาษาอังกฤษ  การแปรของภาษาและการเรียนรูภาษาท่ีสอง 

Basic  concepts  of  applied  linguistics  for  teachers.  Phonetics, morphology, 
syntax  and  semantics  in  teaching  English. Language  variation  and  second  language  
acquisition. 

 
 
 
 
 
 
 

________________ 
* รายวชิาเปดใหม 
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02194351* การประเมินการเรียนรูภาษาอังกฤษ 3(2-2)
 (English Learning Assessment)  

แนวคิดพื้นฐานในการประเมินการเรียนรูภาษาอังกฤษ  วิธีการและเคร่ืองมือการประเมินการ
เรียนรูตรงตามสภาพจริง  การวิเคราะหและการใชผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

Basic  concepts  of  English  learning  assessment. Method  and  instruments  for  
authentic  assessment.  Analysis  and  applications  of  assessment  outcome  for  English  
learning  development. 

 

02194421* เทคนิคการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ 3(2-2)
 (Techniques of English Learning Management)  

หลักการ  แนวคิด  และกลยุทธในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ  การวางแผนการจัดการ 
เรียนรู  เทคนิคการจัดการเรียนรูและการประเมินภาษาอังกฤษอยางมีความหมาย การศึกษางานวิจัยท่ี
เก่ียวของ และการสาธิตการจัดการเรียนรู 
 

Principles, concepts and strategies of English learning management. Planning  of    
learning  management.  Techniques  of  learning  management  for  meaningful English and  
assessment. Study  of  related  research  and  demonstration  of  English  learning   
management. 
 
02194471* โครงงานเสริมประสบการณภาษาอังกฤษ 3(2-2) 

(Experiential English Project)  

ความสําคัญของการเสริมประสบการณการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
เทคนิคการสอนโดยใชโครงงานเปนฐาน การประเมินความตองการของผูเรียนเพ่ือการออกแบบ 
โครงงาน  การนิเทศและการประเมินโครงงานเสริมประสบการณภาษาอังกฤษ  

Importance of student-centered experiential learning in English. Techniques of 
project-based teaching.  Need assessment of students  for  project  design. Supervision 
and  assessment  of  experiential  English  project. 
 

________________ 
* รายวชิาเปดใหม 
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02198111* พ้ืนฐานการศึกษาและการจัดการเรียนรู 3(3-0) 

(Foundamentals of Education and Learning Management)  

ความมุงหมาย และบทบาทของการศึกษา   พ้ืนฐานแนวคิดของการศึกษาในมิติปรัชญา       
สังคมวิทยา และจิตวิทยา   พัฒนาการและแนวโนมของระบบการศึกษาไทย   แนวคิด ทฤษฎี และ
กระบวนการจัดการเรียนรู  กรณีศึกษาและการวิเคราะห 
 Aim and role of education. Conceptual foundation of education in the dimensions of 
philosophy, sociology and psychology. Development and trends of Thai educational system.   
Concepts, theories and processes of learning management. Case studies and analysis. 

 
02198231* นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2) 
 (Innovation  and  Information  Teachnology in  Education) 

การจัดการความรูเพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมทางการศึกษา แหลงการเรียนรูและเครือขาย
นวัตกรรม การใชฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนาส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษา การออกแบบ   การประเมิน
และการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในโรงเรียน  

Knowledge management for creative of educational innovation. Learning sources 
and innovation network.  Database  utilization  for developing of  educational  innovation. 
Design, evaluation and management of school technology information system.   
 

02198271* การฝกจิตและการพัฒนาปญญาสําหรับครู 3(2-2)
 (Mental Training and Wisdom Development for Teachers) 

ธรรมชาติของชีวิตกับการศึกษา  วิถีการศึกษาธรรมะ  ธรรมะกับการพัฒนาจิตและปญญา
ของครูและนักเรียน  การฝกและการเจริญสมาธ ิกรณีศึกษาและการศึกษานอกสถานท่ี 

Nature  of  life and education.  Means of Dhamma study.  Dhamma for mental  and 
wisdom development  of  teachers  and students. Training and meditation. Case studies and 
field trips. 
 
 
 

________________ 
* รายวชิาเปดใหม 
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02198321* กลยุทธการจัดการเรียนรู 3(2-2)
 (Strategies  of  Learning  Management) 

ทฤษฎีและแนวคิดในการจัดการเรียนรู กลยุทธในการออกแบบและการจัดการประสบการณ
เรียนรูในระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน    การประเมินการเรียนรูที่คาดหวัง    การฝกทักษะการจัดการ
เรียนรูในชั้นเรียน 

Theories and concepts of learning management.  Strategies of design and 
management of learning experiences at basic educational level.  Assessment of expected 
learning outcomes.  Practicum on  learning management  skills in classroom. 
 
02198322* การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3(3-0)
 (School-Based  Curriculum Development) 
 

แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  บทบาทของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตร  
หลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การใชและการประเมินผลหลักสูตร 

Basic concepts of school-based curriculum development. Role of community in 
curriculum development.  Principles and process of school-based curriculum development.  
Curriculum implementation and evaluation. 

 

02198421* ภาษาอังกฤษสําหรับครู 3(3-0)
 (English  for  Teachers) 

ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษในบริบทท่ีเก่ียวของกับศาสตรทางการศึกษา   
การใชภาษาอังกฤษเปนเคร่ืองมือในการสืบคนและเขาถึงขอมูลทางการศึกษา  ทักษะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษสําหรับกิจกรรมการสอนและกิจกรรมท่ีเก่ียวของ 

English  reading  and  writing  skills  in  the  contexts  relevant  to  educational  
discipline.  Using  English  as  a  tool  for  information  searching  and  retrieval  in  
educational  context.  Skills  in  communicative  English  for  teaching  and  related       
activities. 

 

________________ 
* รายวชิาเปดใหม 
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02198441* การจัดการสถานศึกษา 3(3-0)
 (School Management) 

แนวคิดและทฤษฎีในการบริหารสถานศึกษา  การบริหารการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
หลักและวิธีการจัดการช้ันเรียนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

Concepts  and  theories  of  school  administration. School-based  management. 
Principles  and  methods  of  student-centered  classroom  management. 

 
02198492* การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 3(2-2)
 (Research  for  Learning  Development) 
 

แนวคิดและกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการสําหรับครู  วิธีการวิจัยเพื่อวินิจฉัยและแกปญหา  
ในบริบทของการเรียนการสอน  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ     
การสะทอนผลการวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนครู 

Concepts  and  process  of  action  research  for  teachers.  Methods  of  research  
for  problem  solving and  diagnosis  in  the  learning teaching  context.  Research  and  
development  of  innovations  for  effective  learning  management. Reflections  of  research  
findings  and  sharing  with  peer  teachers. 

 

02198496* เรื่องเฉพาะในสาขาการจัดการเรียนรู 1-3
 (Selected  Topics  in  Learning Management) 
 

เรื่องเฉพาะในสาขาการจัดการเรียนรูในระดับปริญญาตรี  เรื่องอาจเปลี่ยนแปลงไปแตละภาค
การศึกษา 

Selected  topics  in  learning management  at  the  bachelor’s degree  level.  Topics  
are  subject  to  change  each  semester. 

 
 
 
________________ 
* รายวชิาเปดใหม 
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02198497* สัมมนา 1
 (Seminar) 
 

การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางดานการจัดการเรียนรูในระดับปริญญาตรี 

Presentation and discussion on current interesting topics in learning management at 
the bachelor’s degree level. 

 

02198498* ปญหาพเิศษ 1-3
 (Special Problems) 
 

การศึกษาคนควาในสาขาการจัดการเรียนรู ระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

Study and  research  in  learning  management  at  the  bachelor’s  degree  level  
and  compile  into  a  report. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
* รายวชิาเปดใหม 
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18. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

หลักสูตรไดกําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสตูรในแตละประเด็น  ดังน้ี 
 

18.1  ประเด็นการบริหารหลักสูตร 
 จัดต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเรียนรู  
เน่ืองจากหลักสูตรดังกลาวเปนหลักสูตรท่ีเกิดจากการบูรณาการรวมกันของทุกภาควิชา  จึงมีหนาที่
บริหารหลักสูตรในทุกดาน  รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

18.2  ประเด็นทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 ใชสถานท่ีท้ังศูนยเรียนรวมของมหาวิทยาลัยและหองเรียนของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  
เฉพาะในสวนของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรนั้น หองเรียนไดรับการติดต้ังโสตทัศนูปกรณท่ี
ทันสมัย  ไดแก เครื่องฉาย LCD  พรอมเคร่ืองคอมพิวเตอร  เคร่ืองฉายขามศีรษะ  เคร่ืองขยายเสียง  
และอุปกรณการเรียนการสอนอยางเพียงพอ  มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรท่ีมีเคร่ืองคอมพิวเตอร
สําหรับรองรับการศึกษาของนิสิตจํานวนประมาณ 40 เคร่ือง 
 

18.3  ประเด็นการสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
 มีระบบอาจารยท่ีปรึกษาโดยนิสิตแตละรุนจะมีอาจารยท่ีปรึกษาท่ีทําหนาท่ีดูแลใหคําแนะนํา
นิสิตจนจบหลักสูตร 
 

18.4  ประเด็นความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 จัดใหมีการทําวิจัยสถาบันถึงความตองการของตลาดแรงงาน  และนําขอมูลจากการทําวิจัยมา
ประกอบการสรางและพัฒนาหลักสูตร 
 
19.  การพัฒนาหลักสูตร 
 

ดัชนีบงช้ีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  สําหรับหลักสูตรน้ี 
(1) มีแบบประมวลรายวิชาโดยอาจารยผูสอนทุกภาคการศึกษา 
(2) มีการประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนิสิต  ทุกรายวิชา  ทุกภาคการศึกษา 
(3) มีการสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรทุก 6 ป 
(4) มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 6 ป 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับปริญญาตรี 

 
 

จํานวนหนวยกิต (ช่ัวโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ) 
1.  รหัสวิชา   02192221      3(3-0) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  หลักสูตรการจัดการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Learning Management Curriculum in Information Technology   
 วิชาพื้นฐาน  -  
 สังกัด   คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 

2.  เหตุผลในการขอเปดรายวิชาใหม 
เพ่ือใหผูเรียนมีความรูเก่ียวกับการสรางหลักสูตรและหนวยการเรียนรูในสาระเทคโนโลยี

สารสนเทศ และจัดประสบการณการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3.  รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังน้ี 

 (     )  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชา............................................................. 
  ( �)  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู 

(�)  วิชาเฉพาะบังคับ 
  (    )  วิชาเฉพาะเลือก 
 (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี 
 (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร.............................สาขาวิชา.................................. 

4.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

หลักการและแนวคิดของการสรางหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  การศึกษาเปรียบเทียบ
หลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ  การสรางหนวยการเรียนรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับผูเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  เทคนิคการจัดการเรียนรูและการ
ประเมิน 

Principles and concepts of constructing curriculum in information technology. 
Comparative study of  curriculum and learning management in information  technology.  
Construction of learning units in information and technology for preschool, primary and 
secondary levels.  Techniques of learning management and assessment. 
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5.  เคาโครงรายวิชา (Course Outline) 
 

ภาคบรรยาย       จํานวนชั่วโมง 

1.  หลักการและแนวคิดของหลักสูตรการจัดการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ  6 
 1.1 องคประกอบของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 1.2 ทรัพยากรการเรียนรู และการจัดประสบการณการเรียนรู 

                   ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2.  การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนรู     9 
   เทคโนโลยีสารสนเทศ  
3.  การสรางหนวยการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ                      12 

 3.1 ระดับปฐมวัย 
 3.2 ระดับประถมศึกษา     
 3.2 ระดับมธัยมศึกษา 

       4.  การวางแผนจัดการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ                   12 
   4.1 เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู 

  4.2 การออกแบบหนวยการเรียนรู    
       5.  การประเมินความรูและทักษะของผูเรียน               6 

รวม                       45 
 

 
วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2550  
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 
 

จํานวนหนวยกิต (ช่ัวโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ) 
1.  รหัสวิชา   02192331      3(2-2) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  คอมพิวเตอรเพ่ือการจัดการเรียนรู 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Computer for Learning Management   
 วิชาพื้นฐาน  - 
 สังกัด   คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 
2. เหตุผลในการขอเปดรายวิชาใหม 

เพ่ือใหนิสิตมีความรูเก่ียวกับการนําคอมพิวเตอรมาใชเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  
 

3. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังน้ี 

 (     )  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชา............................................................. 
  ( �)  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเรียนรู 

(     )  วิชาเฉพาะบังคับ 
  (� )  วิชาเฉพาะเลือก 
 (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี 
 (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร............................สาขาวิชา.................................. 

 
4. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
 

หลักการและการประยุกตโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการจัดการเรียนรู  การออกแบบ และ
การสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรทางการศึกษา การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการพัฒนาการเรียนรู 

  Principles  and applications of computer programs for learning management. 
Design and construction of computer programs in education. Applications of software 
packages for learning development.  
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5. เคาโครงรายวิชา  
 
ภาคบรรยาย       จํานวนชั่วโมง 

1.  บทบาทและความสําคัญของการนําคอมพิวเตอรมาประยุกต 2 
             ในการเรียนการสอน  

2.  หลักการและรูปแบบของการใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 8  

3.  การออกแบบและการสรางนวัตกรรมการสอนดวยคอมพวิเตอร 12 

     3.1 หลักการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอรทางการศึกษา 
     3.2 การสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐานเพื่อการเรียนการสอน 

4.  การเลือกและใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อพัฒนาการเรียนรู 8 
รวม    30 

 
 

ภาคปฏิบัติการ      จํานวนชั่วโมง 

1.  ออกแบบและสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตนทางการศึกษา 12 

2.  คัดสรรและใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือใชการเรียนการสอน 6 

3.  สรางนวัตกรรมการสอนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 12  

รวม    30 
 

 
วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2550  
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับปริญญาตรี 

 
จํานวนหนวยกิต (ช่ัวโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ) 

1.  รหัสวิชา   02192471      3(2-2) 
 ชื่อวิชาภาษาไทย  โครงงานคอมพิวเตอรศึกษา 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Computer Education Project 
 วิชาพื้นฐาน  - 
 สังกัด   คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 
2. เหตุผลในการขอเปดรายวิชาใหม 

เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชการสอนแบบโครงงานเพ่ือการจัดการเรียนรูดานคอมพิวเตอรสําหรับ
นักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
3. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังน้ี 

 (     )  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชา............................................................. 
  ( �)  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู 

(     )  วิชาเฉพาะบังคับ 
  (� )  วิชาเฉพาะเลือก 
 (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี 
 (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร............................สาขาวิชา.................................. 

 

4. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
 

หลักการและวิธีการสรางโครงงานดานคอมพิวเตอรศึกษา  การบูรณาการความรูทาง
คอมพิวเตอร และการจัดการเรียนรูเพ่ือการวางแผน การจัดทําโครงงาน  การนําเสนอและการ
ประเมินผล 
 Principles and  methods in constructing computer education project. Integration of 
knowledge in computer and learning management for project planning, implementation, 
presentation and evaluation. 
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5.  เคาโครงรายวิชา (Course Outline) 
 

ภาคบรรยาย       จํานวนชั่วโมง 
1.  หลักการและความสําคัญของการสอนแบบโครงงานเพื่อการจัดการเรียนรู 4 

         ดานคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียน 
2.  วิธีการสรางโครงงานดานคอมพิวเตอรศึกษา 8 
3.  ประเภทและเทคนิคของการการสอนโดยใชโครงงานเปนฐาน 6 
4.  การออกแบบ วางแผนและนิเทศโครงงานดานคอมพิวเตอร   8 
5.  การประเมินผลกิจกรรมโครงงาน 4 

รวม                          30    
 

  ภาคปฏิบัติการ   จํานวนชั่วโมง 
1.  คนควาตัวอยางโครงงานดานคอมพิวเตอรศึกษา 4 
2.  บูรณาการความรูดานคอมพิวเตอรศึกษาเพ่ือการวางแผนและจัดทําโครงงาน 4   
3.  จัดทําโครงงานเพื่อจัดการเรียนรูดานคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียน                         18 
    3.1 ออกแบบโครงงานและสรางกิจกรรม                                             
    3.2 นําเสนอและวิพากษโครงงานในชั้นเรียน                                          
4.  สะทอนประสบการณและประเมินผล 4  

รวม                          30     
 
 

วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2550  
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับปริญญาตรี 

 
จํานวนหนวยกิต (ช่ัวโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ) 

1.  รหัสวิชา   02193121      2(1-2) 
ชื่อวิชาภาษาไทย    หลักและวิธีสอนเทเบิลเทนนิส 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ    Principles and Methods of Teaching Table Tennis 

  วิชาพื้นฐาน  - 
 สังกัด   คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 
2. เหตุผลในการขอเปดรายวิชาใหม 
 

เพื่อใหนิสิตไดเห็นความสําคัญของกีฬาเทเบิลเทนนิส  ซึ่งเปนกีฬาประเภทบุคคลที่มีการจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียน  และมีการแขงขันในระดับสากล  ใหนิสิตมีความสามารถในการปฏิบัติทักษะ
พื้นฐานของกีฬาเทเบิลเทนนิส  และใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544   

 
3. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังน้ี 

 (     )  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชา............................................................. 
  ( �)  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู 

(�)  วิชาเฉพาะบังคับ 
  (    )  วิชาเฉพาะเลือก 
 (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี 
 (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร............................สาขาวิชา.................................. 

 
4. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
  
 ประวัติ  ทักษะพื้นฐานของเทเบิลเทนนิส  การเลนประเภทเด่ียวและคู  กติกาการแขงขัน  
ความรูพ้ืนฐานในการเปนเจาหนาท่ี  การวางแผนการสอน  แบบและกลยุทธการสอน  การประเมินการ
เรียนรูของผูเรียน 
 History and basic skills of table tennis. Single and double plays. Rules of 
competition. Basic knowledge in officiating. Instructional planning. Teaching styles and 
strategies. Assessment of student learning. 
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5. เคาโครงรายวิชา 
 

ภาคบรรยาย       จํานวนชั่วโมง 
 

1. ประวัติกีฬาเทเบิลเทนนิส       1 
2. หลักและวิธีการอบอุนรางกายในกีฬาเทเบิลเทนนิส    1 
3. ทักษะพื้นฐาน การเคล่ือนไหวเบ้ืองตนและการสรางความคุนเคย 
กับอุปกรณกีฬาเทเบิลเทนนิส      2 

4. ทักษะการตีลูกแบบตางๆ       5 
5. การเลนประเภทเด่ียว คู และกติกาการเลนเทเบิลเทนนิส   3 
6. ความรูพ้ืนฐานของการเปนเจาหนาท่ี     1 
7. การวางแผนการสอน  แบบและกลยุทธการสอน การประเมิน  2 

รวม             15  
 

ภาคปฏิบัติการ      จํานวนชั่วโมง 
 

1. หลักและวิธีการอบอุนรางกายในกีฬาเทเบิลเทนนิส    2 
2. ทักษะการจับไม  การเคล่ือนไหวเบ้ืองตนและการสราง 
ความคุนเคยกับอุปกรณ       1 

3. ทักษะพื้นฐานของกีฬาเทเบิลเทนนิส     2 
4. ทักษะการตีลูกแบบตางๆ               13 

4.1  ทักษะการตีลูกหนามือและหลังมือ     
4.2  ทักษะการตีโต       
4.3  ทักษะการตีลูกหมุน       
4.4  ทักษะการตีลูกตัด       
4.5  ทักษะการตบลูก       
4.6  ทักษะการเสริฟลูก       

5. กติกาการเลนเทเบิลเทนนิส       2 
6. การเลนประเภทเด่ียว คู และกติกาการแขงขัน    4 
7. ความรูพ้ืนฐานของการเปนเจาหนาท่ี     2 
8. การวางแผนการสอน  กลยุทธการสอนและการประเมิน   4 

รวม            30  
 

วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2550  
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับปริญญาตรี 

 
จํานวนหนวยกิต (ช่ัวโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ) 

1.  รหัสวิชา   02193122      2(1-2) 
ชื่อวิชาภาษาไทย    หลักและวิธีสอนเปตอง 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ    Principles and Methods of Teaching Petanque 

 วิชาพื้นฐาน  - 
 สังกัด   คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 
2. เหตุผลในการขอเปดรายวิชาใหม 
 

เพื่อใหนิสิตไดเห็นความสําคัญของกีฬาเปตอง  ซึ่งเปนกีฬาที่เลนไดงายและมีการจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียน  มีการแขงขันในระดับสากล  ใหนิสิตสามารถปฏิบัติทักษะพื้นฐานของกีฬาเปตอง
ได  และใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2544   

 
3. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังน้ี 

 (     )  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชา............................................................. 
  ( �)  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู 

(    )  วิชาเฉพาะบังคับ 
  (�)  วิชาเฉพาะเลือก 
 (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี 
 (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร............................สาขาวิชา.................................. 

 
4. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
  
 ประวัติ  ทักษะพื้นฐานของเปตอง  การเลนประเภทเดี่ยว  คู และทีม  กติกาการแขงขัน  ความรู
พ้ืนฐานในการเปนเจาหนาท่ี  การวางแผนการสอน  แบบและกลยุทธการสอน  การประเมินการเรียนรู
ของผูเรียน 
 History and basic skills of petanque. Single, double and team plays. Rules of 
competition. Basic knowledge in officiating. Instructional planning. Teaching styles and 
strategies. Assessment of student learning. 
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5. เคาโครงรายวิชา 
   
 

ภาคบรรยาย       จํานวนชั่วโมง 
 

1. ประวัติกีฬาเปตอง        1 
2. หลักการสรางเสริมสมรรถภาพทางกายและวิธีการอบอุน 
รางกายในกีฬาเปตอง       2 

3. พื้นฐานของกีฬาเปตอง       5 
4. วิธีการเลนและกลยุทธของการเลนประเภทเดี่ยว  คู และทีม    3 
5. กติกาการแขงขันและความรูพ้ืนฐานของการเปนเจาหนาท่ี   2 
6. การวางแผนการสอน  แบบและกลยุทธการสอน    1 
7. การประเมินการเรียนรูของผูเรียน      1 
         รวม            15  

 
 

ภาคปฎิบัติการ      จํานวนชั่วโมง 
 

1. หลักการปฏิบัติการสรางเสริมสมรรถภาพทางกายและวิธีการ 
อบอุนรางกายในกีฬาเปตอง      2  

2. ทักษะพื้นฐานของเปตอง               16 
2.1  ทาทางการเร่ิมตน       
2.2  การถือลูกและการโยน      
2.3  การเขาเกาะ        
2.4  การบัง        
2.5  การชิ่งหรือการตีกระทบ      
2.6  การเข่ียเปา        

3. วิธีการเลนและกลยุทธของการเลนประเภทเดี่ยว  คู และทีม    4 
4. กติกาการแขงขันและความรูพ้ืนฐานของการเปนเจาหนาท่ี   4 
5. การวางแผนการสอน  แบบและกลยุทธการสอน    2 
6. การประเมินการเรียนรูของผูเรียน      2 

รวม            30 
 

       วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2550  
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 
 

จํานวนหนวยกิต (ช่ัวโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ) 
1.  รหัสวิชา   02193123      2(1-2) 
ชื่อวิชาภาษาไทย    หลักและวิธีสอนฟุตซอล 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ    Principles and Methods of Teaching Futsal 

  วิชาพื้นฐาน  - 
 สังกัด   คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 

2. เหตุผลในการขอเปดรายวิชาใหม 
 

เพื่อใหนิสิตไดเห็นความสําคัญของกีฬาฟุตซอล  ซ่ึงเปนกีฬาท่ีมีการแขงขันในระดับสากล      
ใหนิสิตสามารถปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานของกีฬาฟุตซอลได  และใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544   

 

3. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังน้ี 

 (     )  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชา............................................................. 
  ( �)  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู 

(    )  วิชาเฉพาะบังคับ 
  (�)  วิชาเฉพาะเลือก 
 (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี 
 (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร............................สาขาวิชา.................................. 

 

4. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
  

 ประวัติ  ทักษะพ้ืนฐานของฟุตซอล  ยุทธวิธีการรุกและการปองกัน  วิธีการเลนเปนทีม  กติกา
การแขงขันและความรูในการเปนเจาหนาท่ี ทฤษฏีและวิธีการฝกฟุตซอล  การคัดเลือกนักกีฬา การ
จัดการแขงขันฟุตซอล การวางแผนการสอน  แบบและกลยุทธการสอน  การประเมินการเรียนรูของ
ผูเรียน 
 History and basic skills of futsal. Tactics of attacking and defense. Methods of team 
play. Rules of competition and knowledge in officiating. Theory and methods of coaching 
futsal. Player selection. Management of  futsal competition. Instructional planning. Teaching 
styles and strategies. Assessment of student learning. 
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5. เคาโครงรายวิชา 
 

ภาคบรรยาย       จํานวนชั่วโมง 
1. ประวัติกีฬาฟุตซอล       1 
2. หลักการสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย  วิธีการอบอุน 
รางกายในกีฬาฟุตซอล และการสรางความคุนเคยกับอุปกรณ  2 

3. ทักษะพ้ืนฐานของกีฬาฟุตซอล      1 
4. ยุทธวิธีการรุก  การปองกัน และวิธีการเลนเปนทีม    2 
5. กติกาการแขงขันและความรูในการเปนเจาหนาท่ี    1 
6. การวางแผนการสอน  แบบและกลยุทธการสอน  การประเมินการเรียนรู 2 
7. หลักการเปนผูฝกฟุตซอลและเทคนิคการฝกฟุตซอล    2 
8. การจัดกระบวนการฝก  และการจัดการแขงขันฟุตซอล   2 
9. หลักการคัดเลือกตัวนักกีฬาและจิตวิทยาการกีฬาของผูฝกกีฬาฟุตซอล 1  
10. การจัดการแขงขันฟุตซอล       1    

รวม             15  
 

ภาคปฏิบัติการ            จํานวนชั่วโมง 
1. หลักการสรางเสริมสมรรถภาพทางกายและวิธีการอบอุน 
รางกายในกีฬาฟุตซอล           2 

2. การสรางความคุนเคยกับอุปกรณ และทักษะพื้นฐานของกีฬาฟุตซอล 6 
3. ยุทธวิธีการรุก การปองกัน และวิธีการเลนเปนทีม    4 
4. กติกาการแขงขันและความรูในการเปนเจาหนาท่ี    4 
5. การวางแผนการสอน  แบบและกลยุทธการสอน การประเมิน  4  
6. การเปนผูฝกฟุตซอลและเทคนิคการฝกฟุตซอล    4 
7. การจัดกระบวนการฝก และการจัดการแขงขันฟุตซอล   4 
8. การวิเคราะหทักษะ ขอผิดพลาดและการแกไขเทคนิคตางๆ   2 
        รวม             30 

 
วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2550  
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับปริญญาตรี 

 
จํานวนหนวยกิต (ช่ัวโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ) 

1.  รหัสวิชา   02193124      2(1-2) 
ชื่อวิชาภาษาไทย    หลักและวิธีสอนวูดบอล 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ    Principles and Methods of Teaching Woodball 

  วิชาพื้นฐาน  - 
 สังกัด   คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 
2. เหตุผลในการขอเปดรายวิชาใหม 
 

เพื่อใหนิสิตไดเห็นความสําคัญของกีฬาวูดบอล ซึ่งเปนกีฬาประเภทหนึ่งที่ใชในการออกกําลัง
กายและแขงขันในระดับสากล  สามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน    เพื่อใหนิสิตมี
ความสามารถในการปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานของกีฬาวูดบอล  และใหสอดคลองกับหลักสตูรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  พุทธศักราช  2544   

 
3. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังน้ี 

 (     )  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชา............................................................. 
  ( �)  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู 

(    )  วิชาเฉพาะบังคับ 
  (�)  วิชาเฉพาะเลือก 
 (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี 
 (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร............................สาขาวิชา.................................. 

 
4. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
  
 ประวัติ  ทักษะพื้นฐานของวูดบอล  วิธีการเลนวูดบอล   กติกาการแขงขัน  ความรูพื้นฐานใน
การเปนเจาหนาท่ี  การวางแผนการสอน  แบบและกลยุทธการสอน  การประเมินการเรียนรูของผูเรียน 
 History and basic skills of woodball. Methods of woodball plays. Rules of 
competition. Basic knowledge in officiating. Instructional planning. Teaching styles and 
strategies. Assessment of student learning. 
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5. เคาโครงรายวิชา 
   

  ภาคบรรยาย           จํานวนชั่วโมง 
 

1. ประวัติกีฬาวูดบอล        1 
2. หลักการสรางเสริมสมรรถภาพทางกายและวิธีการอบอุนรางกาย 
ในกีฬาวูดบอล        2 

3. ทักษะพื้นฐานของกีฬาวูดบอล      5 
4. วิธีการเลนและกลยุทธของการเลนวูดบอล     3 
5. กติกาการแขงขันและความรูพ้ืนฐานของการเปนเจาหนาท่ี   2 
6. การวางแผนการสอน  แบบและกลยุทธการสอน การประเมินการเรียนรู 2 
        รวม            15  

 
 
 

ภาคปฏิบัติการ         จํานวนชั่วโมง 
1. หลักการปฏิบัติการสรางเสริมสมรรถภาพทางกายและวิธีการอบอุน 
รางกายในกีฬาวูดบอล       2 

2. ทักษะพื้นฐานของกีฬาวูดบอล              16 
2.1  การจับไมและทาทางการเริ่มตน     
2.2  การตีลูกแบบตางๆ       
2.3  การยิงประตู        

3. วิธีการเลนและกลยุทธของการเลนวูดบอล       4 
4. กติกาการแขงขันและความรูพ้ืนฐานของการเปนเจาหนาท่ี   4 
5. การวางแผนการสอน  แบบและกลยุทธการสอน  การประเมินการเรียนรู 4 

รวม            30 
         

       วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2550  
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับปริญญาตรี 

 

จํานวนหนวยกิต (ช่ัวโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ) 
1.  รหัสวิชา   02193125      2(1-2) 
ชื่อวิชาภาษาไทย    หลักและวิธีสอนการเตนรําแบบแอโรบิก 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ    Principles and Methods of Teaching Aerobic Dance 

  วิชาพื้นฐาน  - 
 สังกัด   คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 

2. เหตุผลในการขอเปดรายวิชาใหม 
 

เพ่ือใหนิสิตไดเห็นความสําคัญของกิจกรรมการออกกําลังกายแบบแอโรบิก  ซึ่งเปนกิจกรรม
การออกกําลังกายท่ีนิยมในปจจุบัน  มีความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอน  กิจกรรมภายใน
โรงเรียนและชุมชน  สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันในสังคมและสอดคลองกับหลักสตูรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  พุทธศักราช  2544   

 

3. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังน้ี 

 (     )  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชา............................................................. 
  ( �)  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู 

(    )  วิชาเฉพาะบังคับ 
  (�)  วิชาเฉพาะเลือก 
 (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี 
 (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร............................สาขาวิชา.................................. 

 

4. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
  
 ประวัติและความรูพ้ืนฐานของการเตนรําแบบแอโรบิก  รูปแบบและประเภทของการเตนรําแบบ
แอโรบิก   การเคล่ือนไหวพ้ืนฐาน จังหวะ และทิศทางการเตนรํา การเปนผูนําการออกกําลังกาย  การ
วางแผนการสอน  แบบและกลยุทธการสอน การประเมินการเรียนรูของผูเรียน 
 History and basic knowledge of  aerobic dance. Forms and types of aerobic dance. 
Fundamental  movments, steps and directions. Exercise leadership. Instructional planning. 
Teaching styles and strategies. Assessment of student learning. 
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5. เคาโครงรายวิชา 
 
 

  ภาคบรรยาย          จํานวนชั่วโมง 
1. ความเปนมา ความรูพ้ืนฐานของแอโรบิก และการเคลื่อนไหวพื้นฐาน 2 
2. รูปแบบ  ประเภท  และทิศทางของแอโรบิก     3 
3. ข้ันตอนและวิธีการของแอโรบิก      2 
4. แอโรบิกแบบกลุม        2 
5. แอโรบิกแบบกลุมโดยใชอุปกรณ      2 
6. หลักการเปนผูนําการออกกําลงักาย     2 
7. การวางแผนการสอน  แบบและกลยุทธการสอน การประเมินการเรียนรู 2 

รวม             15  
 
 
 

ภาคปฏิบัติการ         จํานวนชั่วโมง 
1. รูปแบบ  ประเภท  และทิศทางของแอโรบิก     4 
2. ข้ันตอนและวิธีการของแอโรบิก      4 
3. การเคล่ือนไหวพ้ืนฐาน       6 
4. แอโรบิกแบบกลุม        4 
5. แอโรบิกแบบกลุมโดยใชอุปกรณ      4 
6. หลักการเปนผูนําการออกกําลงักาย     4 
7. การวางแผนการสอน  แบบและกลยุทธการสอน การประเมินการเรียนรู 4 

รวม             30  
          

วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2550  
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับปริญญาตรี 

 
จํานวนหนวยกิต (ช่ัวโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ) 

1.  รหัสวิชา   02193126      2(1-2) 
ชื่อวิชาภาษาไทย    หลักและวิธีสอนโยคะ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ    Principles and Methods of Teaching Yoga 

 วิชาพื้นฐาน  - 
 สังกัด   คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 
2. เหตุผลในการขอเปดรายวิชาใหม 
 

เพือ่ใหนิสิตไดเห็นความสําคัญของกิจกรรมการออกกําลงักายแบบโยคะ  ซึ่งเปนการออกกําลังกาย 
ท่ีนิยมในปจจุบัน    สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันในสังคมและสอดคลองกับหลักสตูรการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544   

 
3. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังน้ี 

 (     )  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชา............................................................. 
  ( �)  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู 

(    )  วิชาเฉพาะบังคับ 
  (�)  วิชาเฉพาะเลือก 
 (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี 
 (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร............................สาขาวิชา.................................. 

 
4. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
  
 ประวัติและความรูพื้นฐานของโยคะ  รูปแบบและวิธีการออกกําลังกายแบบโยคะ การเคลื่อนไหว 
พื้นฐาน  จังหวะ การเปนผูนําการออกกําลังกาย การวางแผนการสอน  แบบและกลยุทธการสอน การ
ประเมินการเรียนรูของผูเรียน 
 History and basic knowledge of Yoga. Forms and methods for Yoga. Fundamental 
movments, steps and directions. Exercise leadership. Instructional planning. Teaching 
styles and strategies. Assessment of student learning. 
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5. เคาโครงรายวิชา 
 
  ภาคบรรยาย          จํานวนชั่วโมง 
 

1. ความเปนมา ความรูพ้ืนฐานของโยคะ และการเคลื่อนไหวพื้นฐาน  3 
2. รูปแบบและประเภทของโยคะ      2 
3. ข้ันตอนและวิธีการฝกโยคะ       3 
4. ทาการฝกโยคะ        3 
5. หลักการเปนผูนําการออกกําลงักาย     2 
6. การวางแผนการสอน  แบบและกลยุทธการสอน  การประเมินการเรียนรู 2 

รวม            15  
 
 

ภาคปฏิบัติการ         จํานวนชั่วโมง 
 

1. รูปแบบและประเภทของโยคะ      4 
2. ข้ันตอนและวิธีการฝกโยคะ       6 
3. การเคล่ือนไหวพ้ืนฐาน       4 
4. ทาการฝกโยคะ        6 
5. หลักการเปนผูนําการออกกําลงักาย     6 
6. การวางแผนการสอน  แบบและกลยุทธการสอน การประเมินการเรียนรู 4 

รวม            30  
          

วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2550  
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 
 

จํานวนหนวยกิต (ช่ัวโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ) 
1.  รหัสวิชา   02194221      3(2-2) 
ชื่อวิชาภาษาไทย    การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับผูเรียนปฐมวัย 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ    English Learning Management for Pre-school Learners  

  วิชาพื้นฐาน  - 
 สังกัด   คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 
2. เหตุผลในการขอเปดรายวิชาใหม 
 

เพ่ือใหผูเรียนสามารถออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษท่ีสอดคลองกับ
ธรรมชาติของผูเรียนในระดับปฐมวัย  

 
3. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังน้ี 

 (     )  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชา............................................................. 
  ( �)  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู 

(     )  วิชาเฉพาะบังคับ 
  (� )  วิชาเฉพาะเลือก 
 (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี 
 (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร............................สาขาวิชา.................................. 

4.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 หลักและเทคนิคในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับผูเรียนปฐมวัย  
ภาษาอังกฤษข้ันตนสําหรับผูเรียนปฐมวัย การประเมินการเรียนรูตรงตามสภาพจริง 

Principles and techniques of designing English learning activities for pre-school 
learners. Introductory communicative English for pre-school learners. Authentic assessment 
of learning activities. 
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5.  เคาโครงรายวิชา (Course Outline) 
 

ภาคบรรยาย           จํานวนชั่วโมง 
1.  หลักการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับผูเรียนปฐมวัย 8 
     1.1 ธรรมชาติและความพรอมของผูเรียนปฐมวัย 
     1.2 ความสําคัญของภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสําหรับผูเรียนปฐมวัย 
     1.3 ทฤษฎีและขั้นตอนการเรียนรูภาษาแมและภาษาท่ีสองสําหรับผูเรียนปฐมวัย 
     1.4 เปรียบเทียบกระบวนการเรียนรูภาษาแมและภาษาที่สองสําหรับผูเรียนปฐมวัย 
2.  เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับผูเรียนปฐมวัย                       14 
     2.1 ลักษณะเฉพาะของการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับผูเรียนปฐมวัย 
     2.2 เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษแบบบูรณาการเพ่ือการส่ือสาร  

          2.3 การเสริมประสบการณสําหรับผูเรียนเฉพาะราย  
          2.4 ภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐานสําหรับผูเรียนปฐมวัย 

     2.5 สภาพปจจุบัน ปญหา แนวทางแกปญหาและแนวโนมการจัดการเรียนรู 
           ภาษาอังกฤษสําหรับผูเรียนปฐมวัย 
3.  การประเมินกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษตรงตามสภาพจริง          8 
     3.1 การกําหนดจุดประสงคของการเรียนรูท่ีสัมพันธกับระดับคุณภาพ ผลการเรียน 
     3.2 รูปแบบการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง 
     3.3 การสรางเครื่องมือที่ใชในการประเมิน 
     3.4 การแปลความหมายการประเมินผล 
     3.5 การนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

 รวม               30    
 

   ภาคปฏิบัติการ         จํานวนชั่วโมง 
1.  คนควาและรายงานการวิจยัดานการสอนภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย 4 
2.  สังเกตธรรมชาติและความพรอมดานการเรียนรูภาษาท่ีสองของผูเรียนปฐมวัย  6   
3.  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ             10 
    สําหรับผูเรียนปฐมวัย               
4. วางแผนประเมินการเรียนรูภาษาอังกฤษ ตรงตามสภาพจริง        4 
5. ทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษในบริบทจริง                              4 

     6. สรุปผลและปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู  2  
 รวม               30 
    วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2550  



 88

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับปริญญาตรี 

 
จํานวนหนวยกิต (ช่ัวโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ) 

1.  รหัสวิชา   02194231      3(2-2) 
ชื่อวิชาภาษาไทย    สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ    Media and Technology for English Teaching 

  วิชาพื้นฐาน  - 
 สังกัด   คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 
2. เหตุผลในการขอเปดรายวิชาใหม 
 

เพ่ือใหผูเรียนมีหลักการและแนวคิดในเร่ืองส่ือการสอนและเทคโนโลยีในการนําไปใชให
สอดคลองกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหเหมาะสมกับสถานการณ 

 
3. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังน้ี 

 (     )  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชา............................................................. 
  ( �)  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู 

(�)  วิชาเฉพาะบังคับ 
  (    )  วิชาเฉพาะเลือก 
 (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี 
 (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร............................สาขาวิชา.................................. 

4.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การเลือกและการสรางสื่อ   
การสอนภาษาอังกฤษ 

Media, technology and innovation in learning and teaching for English language. 
Selecting and constructing of media for teaching English. 
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5.  เคาโครงรายวิชา (Course Outline) 
 

ภาคบรรยาย             จํานวนชั่วโมง 
1.  ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับส่ือ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  4 
2.  การเลือกใชส่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ                     8 
      2.1  คุณสมบัติของสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ 
      2.2  หลักการเลือกใชส่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอยางเปนระบบ 
      2.3  การประเมินส่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีจําหนายตามทองตลาด 
3.  การสรางส่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ             12 
      3.1  หลักการสรางส่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
      3.2  การออกแบบส่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
      3.3  การสรางส่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
      3.4  การนําส่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไปใช 
      3.5  การประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนการสอนท่ีสรางข้ึน 
4.  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ              6 
       4.1  บทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ 
       4.2  การเขาถึงและการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสอน 

 รวม       30
  

   ภาคปฏิบัติการ                    จํานวนชั่วโมง 
1.  สํารวจสรุปเทคนิคและวิธีการสอนภาษาอังกฤษในทักษะตางๆ             4 
2.  สรางส่ือการเรียนการสอนใหสอดคลองกับเทคนิคและวิธีการสอนภาษาอังกฤษ         10  
3.  นําเสนอส่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีสอดคลองกับการสอนทักษะตางๆ          6             
4.  เลือกส่ือจากทองตลาดเพ่ือนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ          4 
5. สํารวจเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีเก่ียวของกับการสอนภาษาอังกฤษ         6 

      รวม                      30     
 
 

วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2550  
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับปริญญาตรี 

 
จํานวนหนวยกิต (ช่ัวโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ) 

1.  รหัสวิชา   02194271      3(2-2) 
ชื่อวิชาภาษาไทย    ภาษาศาสตรประยุกตสําหรับครู 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ    Applied Linguistics for Teachers 

  วิชาพื้นฐาน  - 
 สังกัด   คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 
2. เหตุผลในการขอเปดรายวิชาใหม 
 

เพ่ือใหผูเรียนมีแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับภาษาศาสตรในดานตางๆ  สามารถประยุกตในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
3. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังน้ี 

 (     )  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชา............................................................. 
  ( �)  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู 

(�)  วิชาเฉพาะบังคับ 
  (    )  วิชาเฉพาะเลือก 
 (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี 
 (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร............................สาขาวิชา.................................. 

 
4.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับภาษาศาสตรประยุกตสําหรับครู  สัทศาสตร  คําและหนวยคํา  
ประโยคและความหมายในการสอนภาษาอังกฤษ  การแปรของภาษาและการเรียนรูภาษาท่ีสอง 

Basic  concepts  of  applied  linguistics  for  teachers.  Phonetics, morphology, 
syntax  and  semantics  in  teaching  english. Language  variation  and  second  language  
acquisition. 



 91

5. เคาโครงรายวิชา(Course Outline) 

ภาคบรรยาย     จํานวนชั่วโมง 
1.  แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับภาษาศาสตร 6 

1.1  ความจําเปนในการเรียนรูภาษา 
1.2  ภาษาศาสตรเบ้ืองตน 
1.3  คําศัพทเฉพาะที่สําคัญ 

2. ภาษาศาสตรประยุกตสําหรับครู 14 
2.1  การศึกษาเก่ียวกับเสียง 
2.2  การศึกษาเก่ียวกับคํา 
2.3  การศึกษาเก่ียวกับประโยค 
2.4 การศึกษาเก่ียวกับความหมาย 

             3.  การแปรของภาษา  4 
                  3.1  ความแตกตางของภาษา 
                  3.2  การเปล่ียนแปลงภายในของภาษา 
             4.  การเรียนรูภาษาท่ีสอง  6 
                  4.1  ภาษาและสมอง 
                  4.2  การวิเคราะหขอผิดพลาดในการใชภาษา 
                  4.3  เสียงที่มีปญหาสําหรับคนไทย 

 รวม 30 
 

ภาคปฏิบัติการ     จํานวนชั่วโมง 
1.  สํารวจศึกษาหลักการ  แนวคิด  และคําศัพทเฉพาะ   6 
     เก่ียวกับภาษาศาสตร  นําเสนอหนาช้ัน 
2.  ศึกษาแผนภูมิสัทอักษร กับอวัยวะท่ีใชในการเปลงเสียง   6 
3.  เขียนสัทอักษรของพยัญชนะ  สระ  คํา  และประโยค   6 
4.  เขียนแผนภูมิตนไมแสดงโครงสรางประโยค   6 
5.  วิเคราะหขอผิดพลาดในการใชภาษาของนักเรียน  และรายงานผล   6 

 รวม 30 
 

วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2550  
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับปริญญาตรี 

 
จํานวนหนวยกิต (ช่ัวโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ) 

1.  รหัสวิชา   02194351      3(2-2) 
ชื่อวิชาภาษาไทย    การประเมินการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ    English Learning Assessment 

  วิชาพื้นฐาน  - 
 สังกัด   คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 
2. เหตุผลในการขอเปดรายวิชาใหม 
 

เพ่ือใหผูเรียนมีแนวคิดพ้ืนฐานในการประเมินการเรียนรูภาษาอังกฤษ  สามารถพัฒนา
เครื่องมือการประเมินการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เหมาะสม  และนําผลไปใชในการพัฒนาการเรียนรู
ภาษาอังกฤษได 

 
3. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังน้ี 

 (     )  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชา............................................................. 
  ( �)  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู 

(�)  วิชาเฉพาะบังคับ 
  (    )  วิชาเฉพาะเลือก 
 (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี 
 (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร............................สาขาวิชา.................................. 
 
4.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

แนวคิดพ้ืนฐานในการประเมินการเรียนรูภาษาอังกฤษ  วิธีการและเคร่ืองมือการประเมนิการ
เรียนรูตรงตามสภาพจริง  การวิเคราะหและการใชผลการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

Basic  concepts  of  English  learning  assessment. Methods  and  instruments  for  
authentic  assessment.  Analysis  and  applications  of  assessment  outcome  for  English  
learning  development. 
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5. เคาโครงรายวิชา(Course Outline) 

ภาคบรรยาย        จํานวนชั่วโมง 
1. แนวคิดพ้ืนฐานการประเมินการเรียนรูภาษาอังกฤษ  6 

1.1 หลักการ  แนวคิด  ธรรมชาติของการประเมินการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
1.2 แนวโนมของการประเมินการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
1.3 จิตวิทยาของการประเมินการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
1.4 การประเมินการเรียนรูภาษาอังกฤษท่ีสอดคลองกับหลกัสูตร 
      การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. วิธีการและเครื่องมือการประเมินการเรียนรูภาษาอังกฤษ 12 
2.1 ประเภทของวิธีการและเครื่องมือการประเมินการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

                         ในทักษะตางๆ 
2.2 คุณภาพของเครื่องมือการประเมิน 
2.3 การพัฒนาเครื่องมือการประเมินการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

          3.   การวิเคราะหและสรุปผลการประเมินการเรียนรูภาษาอังกฤษ  6 
          4.   การใชผลการประเมินเพื่อการพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ  6 

 รวม 30 
 

ภาคปฏิบัติการ          จํานวนชั่วโมง 
 

1.  สํารวจหลักการ  แนวคิด  และแนวโนม     
     การประเมินการเรียนรูภาษาอังกฤษ  เพื่อนําเสนอในชั้นเรียน   4 
2.  ศึกษาและวิเคราะหเคร่ืองมือการประเมินภาษาอังกฤษท่ีหลากหลาย   4 
3.  สรางเครื่องมือการประเมินและนําเสนอในชั้นเรียน 14 
4.   ทดลองใชเครื่องมือการประเมินและวิเคราะหคุณภาพ   6 
5.   สรุปผลและรายงาน   2 

 รวม 30 
 

วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2550  
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับปริญญาตรี 

 
จํานวนหนวยกิต (ช่ัวโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ) 

1.  รหัสวิชา   02194421      3(2-2) 
ชื่อวิชาภาษาไทย    เทคนิคการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ    Techniques of English Learning Management 

  วิชาพื้นฐาน  - 
 สังกัด   คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 

2. เหตุผลในการขอเปดรายวิชาใหม 
 

เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษในช้ันเรียน  สามารถนํา
วิทยาการใหมๆ  ไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระ
ภาษาตางประเทศ 

 

3. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังน้ี 

 (     )  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชา............................................................. 
  ( �)  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู 

(�)  วิชาเฉพาะบังคับ 
  (    )  วิชาเฉพาะเลือก 
 (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี 
 (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร............................สาขาวิชา.................................. 
 

4.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
 

หลักการ  แนวคิด  และกลยุทธในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ  การวางแผนการจัดการ 
เรียนรู  เทคนิคการจัดการเรียนรูและการประเมินภาษาอังกฤษอยางมีความหมาย  การศึกษางานวิจัย
ท่ีเก่ียวของ และการสาธิตการจัดการเรียนรู 

Principles, concepts and strategies of English learning management. Planning  of   
learning  management.  Techniques  of  learning  management  for  meaningful English and  
assessment. Study  of  related  research  and  demonstration  of  English  learning  
management. 
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5. เคาโครงรายวิชา(Course Outline) 

ภาคบรรยาย     จํานวนชั่วโมง 
1.  หลักการ  แนวคิด  และกลยุทธในการจัดการเรียนรู     6 

      1.1  หลักการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 
      1.2  แนวคิดและกลยุทธในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยเนน 

    ผูเรียนเปนสําคัญ 
2.  การวางแผนจัดการเรียนรู        6 

      2.1  การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู 
      2.2  การศึกษาหลักสูตร  สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
      2.3  การบูรณาการเน้ือหาภาษาอังกฤษในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ 

    2.4  การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
3.  เทคนิคการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษอยางมีความหมาย    10 

      3.1  เทคนิคการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษแบบตางๆ 
      3.2  การจัดการเรียนรู  ทักษะการฟง  พูด  อาน และเขียน 
      3.3  การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ 
      3.4  การใชภาษาอังกฤษในชั้นเรียนสําหรับครู 

4.  การประเมินผลการเรียนรูภาษาอังกฤษตามสภาพจริง     4 
5.  การศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ    4 
 รวม 30 
 

ภาคปฏิบัติการ     จํานวนชั่วโมง 
 

1.  วิเคราะหสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระภาษาตางประเทศ  6 
2.  จัดทําคําอธิบายรายวิชา  2 
3.  จัดทําหนวยการเรียนรูเชิงบูรณาการ  4 
4.  จัดทําแผนการจัดการเรียนรู  6 
5.  สาธิตการจัดการเรียนรู 10 
6.  คนควาและนําเสนองานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ  2 

 รวม 30 
 

วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2550  
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับปริญญาตรี 

 
จํานวนหนวยกิต (ช่ัวโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ) 

1.  รหัสวิชา   02194471      3(2-2) 
ชื่อวิชาภาษาไทย    โครงงานเสริมประสบการณภาษาอังกฤษ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ    Experiential  English  Project 

  วิชาพื้นฐาน  - 
 สังกัด   คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 
2. เหตุผลในการขอเปดรายวิชาใหม 
 

เพ่ือใหผูเรียนสามารถประยุกตการสอนแบบโครงงานเพ่ือเสริมประสบการณการเรียนรู
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
3. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังน้ี 

 (     )  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชา............................................................. 
  ( �)  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู 

(�)  วิชาเฉพาะบังคับ 
  (    )  วิชาเฉพาะเลือก 
 (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี 
 (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร............................สาขาวิชา.................................. 
 
4.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 ความสําคัญของการเสริมประสบการณการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
เทคนิคการสอนโดยใชโครงงานเปนฐาน การประเมินความตองการของผูเรียนเพ่ือการออกแบบ 
โครงงาน  การนิเทศและการประเมินโครงงานเสริมประสบการณภาษาอังกฤษ  

Importance of student-centered experiential learning in English. Techniques of 
project-based teaching. Need assessment of students  for  project  design. Supervision and  
assessment  of  experiential  English  project. 
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5.  เคาโครงรายวิชา (Course Outline) 
 

ภาคบรรยาย       จํานวนชั่วโมง 
1.  ความสําคัญของการเสริมประสบการณการเรียนรูภาษาอังกฤษ 4 

         โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
2.  การประเมินความตองการของผูเรียน 6 
3.  ประเภทและเทคนิคของการสอนโดยใชโครงงานเปนฐาน 8 
    3.1  ประเภทของการสอนโดยใชโครงงานเปนฐาน 
    3.2  เทคนิคของการสอนโดยใชโครงงานเปนฐาน 
4.  การออกแบบและนิเทศโครงงานเสริมประสบการณภาษาอังกฤษ   8 
    4.1 การออกแบบโครงงานเสริมประสบการณภาษาอังกฤษ 
    4.2 การนิเทศโครงงานเสริมประสบการณภาษาอังกฤษ 
5.  การประเมินผลกิจกรรมโครงงาน 4 

รวม                           30    
 

  ภาคปฏิบัติการ   จํานวนชั่วโมง 
1.  คนควาตัวอยางโครงงานดานการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 
2.  วิเคราะหความตองการการเรียนรูภาษาอังกฤษของผูเรียน 4   
3.  จัดทําโครงงานเพื่อเสริมประสบการณภาษาอังกฤษในสถานการณจริง                 18 
    3.1 ออกแบบโครงงานและสรางกิจกรรม                                             
    3.2 นําเสนอและวิพากษโครงงานในชั้นเรียน                                          
4.  สะทอนประสบการณ 4  

รวม                          30     
 
 

วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2550  
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับปริญญาตรี 

 

จํานวนหนวยกิต (ช่ัวโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ) 
1.  รหัสวิชา   02198111      3(3-0) 
ชื่อวิชาภาษาไทย    พ้ืนฐานการศึกษาและการจัดการเรียนรู 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ    Fundamentals of Education and Learning Management 

 วิชาพื้นฐาน  - 
 สังกัด   คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 

2. เหตุผลในการขอเปดรายวิชาใหม 
 

เปนวิชาพ้ืนฐานของหลักสูตร มุงใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและวิสัยทัศนเบื้องตนในเรื่อง
การศึกษาและการจัดการเรียนรูในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สามารถวิเคราะหสังเคราะหและนํา
ความรูไปใชในการศึกษาวิชาเฉพาะของสาขาวิชาน้ีตอไป 

 

3. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังน้ี 

 (     )  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมวิชา............................................................. 
  ( �)  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู 

(�)  วิชาเฉพาะบังคับ 
  (    )  วิชาเฉพาะเลือก 
 (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี 
 (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร............................สาขาวิชา.................................. 
 

4.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
 

ความมุงหมาย และบทบาทของการศึกษา   พ้ืนฐานแนวคิดของการศึกษาในมิติปรัชญา  
สังคมวิทยา และจิตวิทยา   พัฒนาการและแนวโนมของระบบการศึกษาไทย   แนวคิด ทฤษฎี        
และกระบวนการจัดการเรียนรู  กรณีศึกษาและการวิเคราะห 

Aim and role of education. Conceptual foundation of education in the dimensions of 
philosophy, sociology and psychology. Development and trends of Thai educational system.  
Concepts, theories and processes of learning management. Case studies and analysis. 
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5.  เคาโครงรายวิชา(Course Outline) 
 

ภาคบรรยาย       จํานวนชั่วโมง 
1. บทนํา 6 

1.1 ความหมาย ความสําคัญ และความมุงหมายของการศึกษา 
1.2 ระบบการศึกษา 
1.3 การศึกษากับสังคม  การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ  

ศาสนาและวัฒนธรรม 
2.  แนวคิดพ้ืนฐานจากศาสตรท่ีเก่ียวของ 12 

2.1   ปรัชญากับการศึกษา 
2.2   สังคมวิทยากับการศึกษา 
2.3   จิตวิทยากับการศึกษา 

3.  พัฒนาการและแนวโนมของการศึกษาไทย 12 
3.1   ประวัติการศึกษาไทย 
3.2   การปฏิรูปการศึกษา และการปฏรูิปกระบวนการเรียนรู 
3.3   การศึกษาไทยในบริบทสากล 
3.4   กรณีศึกษาเปรียบเทียบ 

4.  แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการจัดการเรียนรู       15 
4.1   แนวคิดและทฤษฎีในการจัดการเรียนรู 
  - ธรรมชาติการเรียนรูของมนุษย 
  - ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพุทธินิยม  พฤติกรรมนิยม   

   มานุษยนิยม  และกลุมผสมผสาน 
4.2   หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4.3   ทัศนศึกษาและรายงานเชิงวิเคราะห 

รวม                           45     
 

 

วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2550  
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 
 

จํานวนหนวยกิต (ช่ัวโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ) 
1.  รหัสวิชา   02198231      3(2-2) 
ชื่อวิชาภาษาไทย    นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ    Innovation and Information Technology in Education 

 วิชาพื้นฐาน  - 
 สังกัด   คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 

2. เหตุผลในการขอเปดรายวิชาใหม 

เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานความรูในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภากําหนดไว ดังน้ัน
นิสิตจําเปนตองมีความรูเก่ียวกับนวัตกรรมทางการศึกษา การสรางและใชเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 

 

3. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังน้ี 

 (     )  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชา............................................................. 
  ( �)  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู 

(�)  วิชาเฉพาะบังคับ 
  (    )  วิชาเฉพาะเลือก 
 (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี 
 (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร............................สาขาวิชา.................................. 
 

4.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

การจัดการความรูเพื่อสรางสรรคนวัตกรรมทางการศึกษา แหลงการเรียนรูและเครือขาย
นวัตกรรม การใชฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา การออกแบบ  การประเมิน
และการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในโรงเรียน  

Knowledge management for creative of educational innovation. Learning sources 
and innovation network.  Database  utilization  for developing of  educational  innovation. 
Design, evaluation and management of school technology information system.   
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5.  เคาโครงรายวิชา(Course Outline) 

ภาคบรรยาย       จํานวนชั่วโมง 
1. การจัดการความรูเพ่ือสรางสรรคนวัตกรรม 3 
2. เครือขายนวัตกรรมการเรียนรู  3 
3. ฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 6 

3.1  แหลงขอมูลเพื่อการสืบคน  
                  3.2  การเขาถึงและการใชขอมูล  

4. การออกแบบและประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน        9 
4.1  การสรางและใชขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา  
4.2 การออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน  
4.3 การประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน  

5. การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในโรงเรียน  6 
5.1 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเช่ือมโยงเครือขายนวัตกรรมและแหลงเรียนรู 
5.2 แนวคิดเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา  

           6.  ปญหาท่ีเก่ียวของในการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  3 
 รวม      30 

 

ภาคปฏิบัติการ               จํานวนชั่วโมง 
1.  การพัฒนาความคิดสรางสรรคดานนวัตกรรมการเรียนรู 3 
2.  การสืบคนขอมูลแหลงการเรียนรูและนวัตกรรมทางการศึกษา 6 

                  2.1   การสืบคนขอมูลจากฐานขอมูล  
                  2.2   การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสืบคนขอมูล  
                  2.3   การสืบคนขอมูลนอกระบบฐานขอมูล  

3.  จัดทําโครงงานการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา          18 
      3.1   การวิเคราะหสภาพจริงในโรงเรียน  
      3.2   การออกแบบระบบสารสนเทศทางการศึกษา  
      3.3   การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสรางฐานขอมูล  
      3.4   การใชโปรแกรมสําเร็จรูปประมวลผลขอมูล  
      3.5   การทดสอบระบบและนําเสนอ  
4.  วิเคราะหปญหาในการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  3 

 รวม                    30 
 

วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2550  
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับปริญญาตรี 

 

จํานวนหนวยกิต (ช่ัวโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ) 
1.  รหัสวิชา   02198271      3(2-2) 
ชื่อวิชาภาษาไทย    การฝกจิตและการพัฒนาปญญาสําหรับครู 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ    Mental Training and Wisdom Development  for Teachers 

  วิชาพื้นฐาน  - 
 สังกัด   คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 

2. เหตุผลในการขอเปดรายวิชาใหม 
 

เพื่อใหผูเรียนมีความรูเก่ียวกับความเปนจริงตามธรรมชาติของชีวิตตามหลักธรรม  และนําไปใช
เพ่ือการพัฒนาปญญาและจิตไดอยางเปนรูปธรรม  

 

3. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังน้ี 

 (     )  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชา............................................................. 
  ( �)  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู 

(    )  วิชาเฉพาะบังคับ 
  (� )  วิชาเฉพาะเลือก 
 (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี 
 (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร............................สาขาวิชา.................................. 
 

4.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ธรรมชาติของชีวิตกับการศึกษา  วิถีการศึกษาธรรมะ  ธรรมะกับการพัฒนาจิตและปญญา
ของครูและนักเรียน  การฝกและการเจริญสมาธ ิกรณีศึกษาและการศึกษานอกสถานท่ี 

Nature  of  life and education.  Means of Dhamma study.  Dhamma for mental and 
wisdom development  of  teachers  and students. Training and meditation. Case studies and 
field trips. 
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5. เคาโครงรายวิชา(Course Outline) 
 

ภาคบรรยาย       จํานวนชั่วโมง 
 

1. บทนํา   2 
1.1 ความหมายและความสําคัญของการฝกจิตเพื่อพัฒนาปญญา 
1.2 ประโยชนของการฝกจิตสําหรับครูและนักเรียน 

2.   การศึกษาเปรียบเทียบวิถีการเรียนรูของผูนําทางธรรมะ   4 
3. ธรรมชาติของชีวิต และหลักธรรม  16 

3.1  การคนควาธรรมชาติของชีวิต 
3.2  เครื่องมือในการรับรูและเรียนรูโลก 
3.3  ลักษณะโดยธรรมชาติของชีวิตและสิ่งทั้งปวง 
3.4  ธรรมชาติของชีวิตกับการศึกษา 
3.5  หลักธรรมท่ีสําคัญสําหรับการศึกษาและชีวิต  

4.   การจัดกิจกรรมฝกจิตเพ่ือพัฒนาปญญาสําหรับเด็กในโรงเรียน   6 
5.   มงคลชีวิตเพื่อครูและนักเรียน   2 
 รวม                 30 
 

ภาคปฏิบัติการ     จํานวนชั่วโมง 
 

1.  ฝกปฏิบัติการเจริญสมาธิในสถานท่ี 10 
2.  ฝกปฏิบัติการเจริญสมาธินอกสถานท่ี 10 
3.   ศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีใชคุณธรรมนําการศึกษา    6 
4.   วิเคราะหกรณศึีกษาทางการศึกษา   4 

 รวม                 30 
 

วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2550  
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับปริญญาตรี 

 
จํานวนหนวยกิต (ช่ัวโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ) 

1.  รหัสวิชา   02198321      3(2-2) 
ชื่อวิชาภาษาไทย    กลยุทธการจัดการเรียนรู 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ    Strategies of Learning Management 

  วิชาพื้นฐาน  - 
 สังกัด   คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 
2. เหตุผลในการขอเปดรายวิชาใหม 
 

เพ่ือใหผูเรียนมีหลักการและแนวคิดในการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับกาลสมัย มีทักษะและ
เทคนิคในการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
3. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังน้ี 

 (     )  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชา............................................................. 
  ( �)  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู 

(�)  วิชาเฉพาะบังคับ 
  (    )  วิชาเฉพาะเลือก 
 (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี 
 (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร............................สาขาวิชา.................................. 
 
4.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
 

ทฤษฎีและแนวคิดในการจัดการเรียนรู กลยุทธในการออกแบบและการจัดการประสบการณ
เรียนรูในระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน   การประเมินการเรียนรูที่คาดหวัง  การฝกทักษะการจัดการเรียนรู
ในชั้นเรียน 

Theories and concepts of learning management.  Strategies of design and 
management of learning experiences at basic educational level.  Assessment of expected 
learning outcomes. Practicum on learning management skills in classroom. 
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5.  เคาโครงรายวิชา (Course Outline) 
 

ภาคบรรยาย       จํานวนชั่วโมง 

 1.  ทฤษฎแีละแนวคิดในการจัดการเรียนรู          6 
   1.1 ทฤษฎีการเรียนรูและการประยุกตใช 
   1.2 แนวคิดการจัดการเรียนรูอิงมาตรฐาน 
   1.3 หลักสูตรและสาระการเรียนรูในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  2.  กลยุทธการออกแบบและการจัดประสบการณการเรียนรู 10 
   2.1 การกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
    2.2 การวิเคราะหสาระการเรียนรู 
   2.3 การวางแผนการเรียนรูประจําวิชาและประจําหนวยการเรียน 

  3.  ทักษะพื้นฐาน และเทคนิคการจัดประสบการณการเรียนรู 10 
   3.1 ทักษะพื้นฐานในการสอน  
   3.2 เทคนิคการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีหลากหลาย       

  4.  การประเมินการเรียนรู                 4 
                                                               รวม 30    

 
ภาคปฏิบัติการ      จํานวนชั่วโมง 

 1.  คนควาและรายงานทฤษฎแีละแนวคิดท่ีเก่ียวของกับ 
                การจัดประสบการณการเรียนรู          4 
  2.  วิเคราะหมาตรฐานและสาระการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   2 
  3.  กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง   4 
  4.  สรางแผนการจัดการเรียนรูประจําวิชาและประจําหนวยการเรียน     8 
    5.  ฝกปฏิบัติทักษะพื้นฐานในการจัดประสบการณการเรียนรูในชั้นเรียนจริง   8 
  6.  วางแผนประเมินการเรียนรู   4 
                                                               รวม    30     
 
 

วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2550  
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับปริญญาตรี 

 
จํานวนหนวยกิต (ช่ัวโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ) 

1.  รหัสวิชา   02198322      3(3-0) 
ชื่อวิชาภาษาไทย    การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ    School-based  Curriculum Development 

  วิชาพื้นฐาน  - 
 สังกัด   คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 
2. เหตุผลในการขอเปดรายวิชาใหม 
 

เปนวิชาชีพครูบังคับ ตามมาตรฐานการผลิตศึกษาศาสตรบัณฑิต 
 

3. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังน้ี 

 (     )  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชา............................................................. 
  ( �)  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู 

(�)  วิชาเฉพาะบังคับ 
  (    )  วิชาเฉพาะเลือก 
 (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี 
 (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร............................สาขาวิชา.................................. 
 
4.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
 

แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  บทบาทของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตร  
หลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การใชและการประเมินผลหลักสูตร 

Basic concepts of school-based curriculum development. Role of community in 
curriculum development.  Principles and process of school-based curriculum development.  
Curriculum implementation and evaluation. 
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5. เคาโครงรายวิชา(Course Outline) 
 

ภาคบรรยาย       จํานวนชั่วโมง 

 1.  แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร  9 
1.1 ความคิดรวบยอดเก่ียวกับหลกัสูตร 
1.2 พัฒนาการของแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร 
1.3 มาตรฐานการศึกษากับการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. บทบาทของชุมชนกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  6 
2.1 ความสําคัญของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตร 
2.2 การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับชุมชน 

3. หลักการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  9 
 3.1  ทฤษฎีทางการศึกษาท่ีเก่ียวของ 
 3.2  การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

4. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 15 
4.1 การวิเคราะหมาตรฐานและองคประกอบของหลักสูตร 
4.2 การวิเคราะหบริบทของโรงเรียนและชุมชน 
4.3 การออกแบบหลักสูตรรายวิชา 
4.4 การวิเคราะหกรณีตัวอยางหลกัสูตร 

5. การใชและการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา  6 
5.1  ขอพิจารณาการใชหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ 
5.2  การวิจัยและประเมินหลักสูตร 

                รวม      45      
 

วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2550  
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับปริญญาตรี 

 
จํานวนหนวยกิต (ช่ัวโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ) 

1.  รหัสวิชา   02198421      3(3-0) 
ชื่อวิชาภาษาไทย    ภาษาอังกฤษสําหรับครู 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ    English  for  Teachers 

  วิชาพื้นฐาน  - 
 สังกัด   คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 

2. เหตุผลในการขอเปดรายวิชาใหม 
 

เพื่อใหผูเรียนวิชาชีพครู  มีความรูและทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานในบริบททางการศึกษา  และ
สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเรียนการสอน  และสถานการณที่เกี่ยวของเพื่อให
สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพครูในกลุมศึกษาศาสตร  สาขาการจัดการเรียนรู 

 

3. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังน้ี 

 (     )  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชา............................................................. 
  ( �)  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู 

(�)  วิชาเฉพาะบังคับ 
  (    )  วิชาเฉพาะเลือก 
 (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี 
 (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร............................สาขาวิชา.................................. 
 

4.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษในบริบทท่ีเก่ียวของกับศาสตรทางการศึกษา  การใช
ภาษาอังกฤษเปนเคร่ืองมือในการสืบคนและเขาถึงขอมูลทางการศึกษา   ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษสําหรับกิจกรรมการสอนและกิจกรรมท่ีเก่ียวของ 

English reading and  writing  skills in the contexts  relevant  to  educational  
discipline. Using English as a tool for information searching and retrieval  in  educational  
context. Skills in communicative English for teaching and related activities. 
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5. เคาโครงรายวิชา(Course Outline) 
 

ภาคบรรยาย       จํานวนชั่วโมง 
 

1. ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษในบริบททางการศึกษา 15 
1.1 สํารวจแนวคิดพ้ืนฐานทางการศึกษา 
1.2 เรียนรูจากกรณีตัวอยางทางการศึกษา 

2. การใชภาษาอังกฤษเปนเคร่ืองมือในการสืบคนและเขาถึงขอมูลทางการศึกษา 12 
2.1 การเลือกใชคําสําคัญในการสบืคนขอมูล 
2.2 การตรวจสอบขอมูลและแกไขคําในภาษาอังกฤษ 
2.3 การนําความรูไปประยุกตใช 

3. ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษสําหรับครู 18 
3.1 การใชภาษาอังกฤษในการสอนและการเรียนรู 
3.2 เขาใจภาษาอังกฤษในทางการศึกษาและการส่ือความบันเทิง 
3.3 การสนทนาดวยภาษาตางประเทศ 
3.4 ทักษะการนําเสนอดวยภาษาอังกฤษ 
3.5 การเตรียมและนําเสนอขอมูลสวนตัว 

 รวม 45 
 
 

วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2550  
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับปริญญาตรี 

 
จํานวนหนวยกิต (ช่ัวโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ) 

1.  รหัสวิชา   02198441      3(3-0) 
ชื่อวิชาภาษาไทย    การจัดการสถานศึกษา 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ    School  Management  

  วิชาพื้นฐาน  - 
 สังกัด   คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 
2. เหตุผลในการขอเปดรายวิชาใหม 
 

เพ่ือใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจในทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา  มีทักษะในการ
บริหารสถานศึกษา  และการจัดการในช้ันเรียนอยางมีคุณภาพ  และเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพครูในกลุมศึกษาศาสตร  สาขาการจัดการเรียนรู 

 
3. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังน้ี 

 (     )  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชา............................................................. 
  ( �)  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู 

(�)  วิชาเฉพาะบังคับ 
  (    )  วิชาเฉพาะเลือก 
 (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี 
 (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร............................สาขาวิชา.................................. 
 
4.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
  

แนวคิดและทฤษฎีในการบริหารสถานศึกษา  การบริหารการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
หลักและวิธีการจัดการช้ันเรียนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

Concepts  and  theories  of  school   administration. School-based  management. 
Principles  and  methods  of  student-centered  classroom  management. 
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5.  เคาโครงรายวิชา(Course Outline) 
 

ภาคบรรยาย       จํานวนชั่วโมง 
 

1. แนวคิดและทฤษฎีในการบริหารสถานศึกษา     12 
 1.1  ทฤษฎกีารบริหารการศึกษาเบ้ืองตน 
 1.2  หลักการและนโยบายในการปฏิรูปการศึกษา 
 1.3  การบริหารการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

 2.  หลักการและวิธีการจัดการสถานศึกษา 18 
2.1  การวางแผนและการจัดองคกรภายในสถานศึกษา 
2.2  การบริหารงานภายในสถานศึกษา 
2.3  การนิเทศภายในสถานศึกษา 
2.4  การประกันคุณภาพการศึกษา 

3. หลักและวิธีการจัดการในช้ันเรียน 15 
3.1  การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
3.2  การพัฒนากระบวนการเรียนรูและการคิดอยางเปนระบบ 
3.3  การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของครู 
3.4  การสงเสริมการเรียนรูผูเรียนในกลุมพิเศษ 

   รวม 45 
 

 
วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2550  
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับปริญญาตรี 

 
จํานวนหนวยกิต (ช่ัวโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ) 

1.  รหัสวิชา   02198492      3(2-2) 
ชื่อวิชาภาษาไทย    การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ    Research  for  Learning  Development 

  วิชาพื้นฐาน  - 
 สังกัด   คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 
2. เหตุผลในการขอเปดรายวิชาใหม 
 

เพื่อใหผูเรียนมีแนวคิดพื้นฐานในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู สามารถวางแผนและทําการ
วิจัยเพื่อชวยใหนักเรียนบรรลุเปาหมายการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

 
3. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังน้ี 

 (     )  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชา............................................................. 
  ( �)  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู 

(�)  วิชาเฉพาะบังคับ 
  (    )  วิชาเฉพาะเลือก 
 (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี 
 (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร............................สาขาวิชา.................................. 
 
4.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

แนวคิดและกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการสําหรับครู  วิธีการวิจัยเพื่อวินิจฉัยและแกปญหาใน
บริบทของการเรียนการสอน  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ  การ
สะทอนผลการวิจัยและแลกเปล่ียน-เรียนรูกับเพ่ือนครู 

Concepts  and  process  of  action  research  for  teachers.  Methods  of  research  
for  problem solving and diagnosis  in  the  learning-teaching  context. Research  and  
development  of  innovations  for  effective  learning  management.  Reflections  of  research  
findings  and  sharing  with  peer  teachers. 
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5. เคาโครงรายวิชา(Course Outline) 
 

ภาคบรรยาย       จํานวนชั่วโมง 
 

1. แนวคิดและกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู  8 
1.1 ความสําคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
1.2 กระบวนการแสวงหาความรูดวยการวิจัย 
1.3 การวิจัยเชิงปฏิบัติการสําหรับครู 

2. การวิจัยเพื่อวินิจฉัยและแกปญหาในการเรียนการสอน 10 
2.1  การสํารวจปญหาในช้ันเรียน 
2.2 การวิเคราะหพฤติกรรม 
2.3 การศึกษาเฉพาะกรณี 
2.4 การทดลองปรับพฤติกรรมเฉพาะราย 

3. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู  8 
3.1 การสํารวจองคความรูท่ีเก่ียวของ 
3.2 การวางแผนและดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนา 

- กลยุทธการจัดการเรียนรู 
- สื่อและแหลงการเรียนรูในโรงเรียน 
- การปรับใชเทคนิควิธีในการประเมินการเรียนรู 

4 การเผยแพรผลการวิจัยและแลกเปลี่ยน-เรียนรู  4 
 รวม 30 

 
ภาคปฏิบัติการ      จํานวนชั่วโมง 

 

1.  สํารวจการวิจัยของครูจากแหลงเผยแพรตางๆ และนําเสนอในชั้น   4 
2.  ศึกษาและวิเคราะหปญหาในช้ันเรียนในบริบทจริง และรายงานผล 10 
3.   สํารวจองคความรูท่ีเก่ียวของในดานแนวคิดและ 
      นวัตกรรมการจัดการเรียนรู   4 
4.   สรางแผนปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู   8 
5. ฝกการเผยแพรและแลกเปลี่ยน-เรียนรูผลการวิจัยวงการวิชาชีพครู   4 

 รวม 30 
 

วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2550  
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 
ระดับปริญญาตรี 

 
จํานวนหนวยกิต (ช่ัวโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ) 

1.  รหัสวิชา   02198496       1-3 
ชื่อวิชาภาษาไทย    เรื่องเฉพาะในสาขาการจัดการเรียนรู 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ    Selected  Topics  in  Learning  Management  

  วิชาพื้นฐาน  - 
 สังกัด   คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 
2. เหตุผลในการขอเปดรายวิชาใหม 
 

เพ่ือเพ่ิมโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาประเด็นปญหาและแนวโนมในการจัดการเรียนการสอน  
เพ่ือใหทันตอสภาวการณท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 
3. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังน้ี 

 (     )  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชา............................................................. 
  ( �)  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู 

(   )  วิชาเฉพาะบังคับ 
  (�)  วิชาเฉพาะเลือก 
 (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี 
 (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร............................สาขาวิชา.................................. 
 
4.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 

เร่ืองเฉพาะในสาขาการจัดการเรียนรูในระดับปริญญาตรี  เร่ืองอาจเปลี่ยนแปลงไปแตละภาค
การศึกษา 

Selected  topics  in  Learning Management  at  the  bachelor’s  degree  level.  
Topics  are  subject  to  change  each  semester. 

 
วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2550  
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 
 

จํานวนหนวยกิต (ช่ัวโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ) 
1.  รหัสวิชา   02198497          1 
ชื่อวิชาภาษาไทย    สัมมนา 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ    Seminar 

  วิชาพื้นฐาน  - 
 สังกัด   คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 
2. เหตุผลในการขอเปดรายวิชาใหม 
 

เพ่ือเพ่ิมโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาและนําเสนอหัวขอท่ีนาสนใจในการจัดการเรียนการสอน  
เพ่ือใหทันตอสภาวการณท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 
3. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังน้ี 

 (     )  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชา............................................................. 
  ( �)  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู 

(   )  วิชาเฉพาะบังคับ 
  (�)  วิชาเฉพาะเลือก 
 (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี 
 (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร............................สาขาวิชา.................................. 
 
4.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 

การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางดานการจัดการเรียนรูในระดับปริญญาตรี 

Presentation and discussion on current  interesting topics in learning management 
at the bachelor’s degree level. 

 
วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2550  

 



 116

 
แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 
 

จํานวนหนวยกิต (ช่ัวโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ) 
1.  รหัสวิชา   02198498       1-3 
ชื่อวิชาภาษาไทย    ปญหาพเิศษ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ    Special Problems 

  วิชาพื้นฐาน  - 
 สังกัด   คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 
2. เหตุผลในการขอเปดรายวิชาใหม 
 

เพ่ือเพ่ิมโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาประเด็นปญหาและแนวโนมในการจัดการเรียนการสอน  
เพ่ือใหทันตอสภาวการณท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 
3. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังน้ี 

 (     )  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชา............................................................. 
  ( �)  หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู 

(   )  วิชาเฉพาะบังคับ 
  (�)  วิชาเฉพาะเลือก 
 (    )   หมวดวิชาเลือกเสรี 
 (    )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร............................สาขาวิชา.................................. 
 
4.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 

การศึกษาคนควาในสาขาการจัดการเรียนรู ระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

Study and  research  in  learning  management  at  the  bachelor’s  degree  level  
and compile into a report. 

 

วันท่ี  9  สิงหาคม พ.ศ. 2550  
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ภาคผนวก  

1. อาจารยประจําหลักสูตร 

ภาระงานสอน ลําดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการคุณวฒิุ 

ผลงานทางวิชาการ 
ปจจุบัน หลักสูตร

ใหม 
1. นางสาวกนิษฐา   เชาววฒันกุล 

อาจารย 
ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร) 
ศศ.ม. (ศกึษาศาสตร-การสอน)   
สาขาการสอนคณิตศาสตร 

งานวิจัย 
1. การศกึษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชา  
      หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร     
      โดยใชกลวธิีการสอนและกจิกรรม 
      การเรียนรูท่ีหลากหลาย 
2.   การศกึษาสภาพความพรอมของ 
หนวยงาน  ความตองการของนักเรียนและ
ผูใชบัณฑิตเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู) ของคณะ
ศึกษาศาสตร กําแพงแสน 

3.   การศึกษาคุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษา
ที่พึงประสงคตามทัศนคติของนิสิตในคณะ
ศึกษาศาสตร กพส.มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร  ปการศึกษา 2549 

01151111 
01158321 
01158431 
01158496 
01158498 

 

01158322 
01158331 
01158421 
01158431 

2. นางสาวกาญจนา  ทรัพยนุย 
อาจารย 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร-เกษตร) 
เกียรตินยิมอันดับหนึง่ 
ศษ.ม. (สิ่งแวดลอมศึกษา) 

งานวิจัย 
การพัฒนาโดยใชโรงเรยีนเปนฐานในการผลิต
เห็ดเพื่อชวยเหลือเกษตรกรประสบภัยน้ําทวม 

01176421 
01178331 
01178261 

 

02181261 
02181322 
02181331 

 

3. นางเครือวัลย  จตพุรพูนทรัพย 
อาจารย 
อบ. (ภาษาองักฤษ-ภาษาฝรั่งเศส) 
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาตางประเทศ) 

งานแตงเรียบเรียง 
ความรูสําหรับครูยคุใหม 
 

01151323 
01162427 

01162427 
02194421 
02194351 
02198421 

4. นายตอศักดิ ์ แกวจรัสวิไล 
อาจารย 
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร-พลศึกษา) 
ศศ.ม. (พลศึกษา) 
 

งานวิจัย 
การสรางแบบทดสอบทักษะกฬีาเทเบิลเทนนิสเชิง
ปริมาณและเชิงคณุภาพนักเรยีนระดับ
มัธยมศึกษา ปท่ี 1 จังหวัดนนทบุรี 

01172231 
01172333 
01175125 
01175126 
01175128 
01175151 

01172161 
01172231 
01172267 
02193123 
02193124 
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ภาระงานสอน ลําดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการคุณวฒิุ 

ผลงานทางวิชาการ 
ปจจุบัน หลักสูตร

ใหม 
5. นางสาวทัศนีย  องคสรณะคมกุล 

อาจารย 
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาตางประเทศ) 

งานวิจัย 
1. การวจิัยเชิงสังคมศาสตรเรื่องอาหารลานนา: 
     น้ําเงี้ยว ในจังหวัดเชียงราย 
2. การปรับปรุงทักษะการฟงและทักษะการพูด 
    ภาษาอังกฤษตามความตองการของผูรับการ 
    ฝกอบรมดวยงานเพ่ือการส่ือสาร 
3. การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว 
    โดยชุมชน ณ ตําบลนางแล อําเภอเมือง  
    จังหวัดเชียงราย 
4. The Study of  Thai-Based Errors in  
    Students’ English Written Language to  
    Develop Communicative Language  
    Teaching 

01151311  
01162427 

02194421 
02194231  
02194351 
02194471 
02194271 
02194221 

6. นายธีรศกัดิ ์ สรอยคีรี 
อาจารย 
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพวิเตอร
อุตสาหกรรม) 
คอ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษาทาง
อาชีวะและเทคนคิศึกษา) 

งานแตงเรียบเรียง 
1. เอกสารประกอบการสอน วิชา การจัดระบบ
เครือขายและการส่ือสารขอมูลธุรกิจ
คอมพิวเตอร 

2. หนังสือ Quick and Easy Flash MX 
 

01171111 
01169311 

01158431 
02192221 
02192331 
02192332 
02198231 

 
7. 
 

นางสาวปาริชาติ  จันทรเพ็ญ 
ผูชวยศาสตราจารย 
คบ. (การสอนอนุบาลศกึษา) 
คม. (จติวิทยาการศึกษาและการแนะ
แนว) 
 

งานแตงเรียบเรียง 
เอกสารประกอบการสอนวชิาจิตวิทยาเด็กใน
โรงเรียน 
งานวิจัย 
การศึกษาสภาพความพรอมของหนวยงาน  
ความตองการของนักเรียนและผูใชบัณฑติเพื่อ
การพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การ
จัดการเรียนรู) ของคณะศึกษาศาสตร 
กําแพงแสน 

01166211 
01166212 
01166312 
01166321 
01166422 
01167311 

01151311   
01166212   
01166422 
02198271 
02198471 

8. น.ส.พลาภรณ  จันทรขามเรียน 
ผูชวยศาสตราจารย 
กศ.บ. (สุขศกึษา) 
กศ.ม. (สุขศกึษา) 

งานแตงเรียบเรียง 
1. สุขภาพสวนบุคคลและชุมชน 
2. การสงเสริมสุขภาพ 
 

01173112 01173112 
01173142 
01173161 
01173492 
01173321 
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ภาระงานสอน ลําดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการคุณวฒิุ 

ผลงานทางวิชาการ 
ปจจุบัน หลักสูตร

ใหม 
9. นางสาวพินดา   วราสุนันท 

อาจารย 
ศษ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร) 
เกียรตินยิมอันดับสอง 
คม. (วจิัยการศึกษา) 

งานวิจัย 
1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นิสิตสาขาการสอนคณิตศาสตร  ภาควิชา
การศึกษา คณะศกึษาศาสตร กําแพงแสน 

2.  การศึกษาสาเหตุและความคาดหวงัในการ
เรียนของนิสิตรายวิชาจริยธรรมและจรรยา
สําหรับครู (151311)  ภาคปลาย ปการศึกษา 
2549 

3.  การศึกษาสภาพความพรอมของหนวยงาน  
ความตองการของนักเรียนและผูใชบัณฑติ
เพื่อการพฒันาหลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑิต 
(การจดัการเรียนรู) ของคณะศึกษาศาสตร 
กําแพงแสน 

4.  การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกเรียน
ของนักเรียนท่ีมาสอบระบบโควตาและ 
admission ในสาขาการสอนคณติศาสตร ป
การศึกษา 2550 

01151111 
01151311 
01153351 

01153351 
02198451 

10. นางสาววรงคศรี  แสงบรรจง 
อาจารย 
ค.บ. (มัธยมศึกษา) คณิตศาสตร 
ค.ม. (การศึกษาคณติศาสตร) 

งานแตงเรียบเรียง 
1. แคลคูลัส 1  
2. แคลคูลัส 2 
3. คณิตศาสตร เบื้องตน 
4. คณิตศาสตรเสริมพ้ืนฐาน  

งานวิจัย 
การพัฒนามาตรฐานการผลิตหวัผักกาดดองโดย
ใชหลักเกณฑ GMP  

01151111 
01158222 
01158321 
01158496 

 

01158222 
01158321 
01158421 
01158431 

11. นายวนัิย  พูลศรี 
ผูชวยศาสตราจารย 
กศ.บ. (สุขศกึษา) 
กศ.ม. (พลศึกษา) 

งานแตงเรียบเรียง 
1.  ครูพลศึกษากับการปฏิรูป 
2.  ฟุตบอล 
3.  บาสเกตบอล 
งานวิจัย 
1.  สมรรถภาพทางกลไกของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

01172111 
01172171 
01172261 
01172263 

01172111 
01172171 
01172261 
01172263 
02193124 
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ภาระงานสอน ลําดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการคุณวฒิุ 

ผลงานทางวิชาการ 
ปจจุบัน หลักสูตร

ใหม 
  2.  สมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียน

สาธิตเกษตร  กาํแพงแสน 
3.  ความรู  เจตคติ  การปฏิบัติเกีย่วกับการ
บาดเจ็บทางกีฬาของนิสิตสาขา  พลศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา 

 
 

 
 

12. นางสุพรทิพย  พูพะเนียด 
อาจารย 
ป. (พยาบาลศาสตรและผดุงครรภ
ช้ันสูง) 
ป. (สุขภาพจิตและการพยาบาลจติ
เวช) 
วท.ม. (วิทยาศาสตรการกีฬา) 

งานวิจัย 
ผลของการไหวครูทีม่ีตอระดับความเครียดของ
นักมวยไทยสมัครเลนในการแขงขันกีฬาเยาวชน
แหงชาต ิครั้งที2่1 

01172113 
01172114 
01172312 
01173361 
01173112 

01172113 
01173251 
01173352 
01173361 
02198271 

13. นางสุริน ชุมสาย ณ อยุธยา 
อาจารย 
กศ.บ. (การประถมศกึษา) 
ค.ม. (การประถมศกึษา) 
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
 

งานแตงเรียบเรียง 
1. หนังสือเด็ก  เรื่อง เพื่อนของติ๊ก   
2. หนังสือเด็ก  เรื่อง หนูแหวนไหวครู 
งานวิจัย 
1. การพัฒนามโนภาพแหงตนโดยใชกิจกรรม
กลุมสัมพันธสําหรับนักเรยีนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 

2. การพัฒนารูปแบบการฝกทกัษะการทํางาน
กลุมของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่5 

3. การพัฒนากระบวนการอบรมโดยใชการ
เรียนรูแบบเนนประสบการณและการเรียนรู
โดยการรับใชสังคมเพื่อเสริมสรางความรู 
เจตคติและการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ผูนําชุมชนท่ีเปนสตรี 

151311 
162221 

 

01162426 
02198111   
02198321   
02198322 

    

 
14. นายอธิเกียรต ิ ทองเพ่ิม 

รองศาสตราจารย 
กศ.บ. (การมัธยมศึกษา) 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

งานแตงเรียบเรียง 
1.  การจัดและการบริหารโรงเรียน 
2.  การบริหารจัดการนักเรียน 
3.  แนวคิดพื้นฐานทางการศึกษา 
4.  พระราชบัญญัติและระเบยีบทาง 
     การศึกษา 
5.  ครู : บุคคลสําคัญที่สังคมคาดหวัง 

01151111 
01151311 

01151311 
01161211 
02198111 
02198471 
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ภาระงานสอน ลําดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการคุณวฒิุ 

ผลงานทางวิชาการ 
ปจจุบัน หลักสูตร

ใหม 
งานวิจัย 
1.  ปจจัยที่ผูปกครองใชในการ 
     ตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนใน 
     โรงเรียนสาธิตแหง 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วทิยา 
     เขตกําแพงแสน 
2.  การศึกษาสภาพความพรอมของ   
     หนวยงาน  ความตองการของ 
     นักเรียนและผูใชบัณฑิตเพื่อการ 
     พัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร 
     บัณฑิต (การจัดการเรียนรู) ของ 
     คณะศึกษาศาสตร กาํแพงแสน 
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2. อาจารยสนับสนุนหลักสูตร 

ภาระงานสอน  
ลําดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการคุณวุฒิ 

ผลงานทางวิชาการ ปจจุบัน หลักสูตร 
ใหม 

1. นายคมกริช  เชาวพานิช 
ผูชวยศาสตราจารย 
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร-พลศึกษา) 
ศศ.ม. (พลศึกษา) 
 

งานแตงเรียบเรียง 
1. เอกสารประกอบการสอนฮอกกี้ 
2. เอกสารประกอบการสอนสัมมนา 
งานวิจัย 
1. เจตคติของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ศรีปทุมที่มีตอวิชากิจกรรมพลศึกษา 

2. สมรรถภาพทางกายของนักกฬีา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่เขารวม
การแขงขนักีฬามหาวทิยาลัยแหง
ประเทศไทย  ครั้งที่ 20  

3. ความฉลาดทางอารมณของนักกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  

    ครั้งที่28 
4. ชุดการเรียนรูการจัดการนํ้า
ชลประทานสําหรับเยาวชน 

5. แบบทดสอบและเกณฑสมรรถภาพ
ทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพของ
เด็กไทยอาย ุ7-18 ป 

01172112 
01172161 
01172315 
01175114 

 

01172112 
01172161 
02193121 
02193122 
02198321 

2 . นายฐณัฐ  วงศสายเชื้อ 
อาจารย 
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม) 
สค.ม. (วิจยัประชากรและสังคม) 
ปร.ด. (ประชากรศาสตร) 

งานวิจัย   
1. อาชีวศึกษากับแนวทางพัฒนาฝมือ
แรงงาน  

2. ยุทธวิธใีนการปรับทิศทางใหเยาวชน
เรียนสายอาชวีะเพิม่ขึ้น: มิติการ
พัฒนาศกัยภาพแรงงานเพื่อการผลิต
ในอนาคต  

3. ผลของความแตกตางดานอายใุนคู
สมรสตอภาวะเจริญพันธุ: การ
วิเคราะหจากสํามะโนประชากรและ
ครัวเรือน พ.ศ. 2543 

01999042 
02178431 

 

02181331 
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ภาระงานสอน  
ลําดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการคุณวุฒิ 

ผลงานทางวิชาการ ปจจุบัน หลักสูตร 
ใหม 

  4. Influences of Population 
Dynamics on Agricultural Land 
Use in Rural Northeastern 
Thailand: A Case Study in 
Nang Rong District 

5. The Impact of Age, Gender and 
Socio-economic Status on Back 
Pain: Analysis of Kanchanaburi 
Demographic Surveillance 
Survey 

6. The Effects of Water Source for 
Agriculture on Out Migration of 
The Northeastern Region, 
Thailand  

7. Techniques of Data Gathering 
Procedures in Qualitative 
Research 

  

3. นายธารินทร  กานเหลือง      
อาจารย 
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร-พลศึกษา) 
ศศ.ม. (พลศึกษา)                

งานวิจัย   
ปญหาและแนวทางการแกไขการสอน
วายนํ้าทากบของครูผูสอนวายนํ้าใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

01172162 
01172266 

01172162 
01172266 
02198496 

4. นายนิรันดร ยิ่งยวด       
อาจารย                 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร – เกษตร)   
เกียรตินยิมอันดับหนึง่                
วท.ม. (การวางแผนสิ่งแวดลอมเพื่อ   
พัฒนาชมุชนและชนบท)                

งานแตงเรียบเรียง      
เอกสารประกอบการสอนวชิาคานิยม
และจริยธรรมทางส่ิงแวดลอม 
งานวิจัย   
1. การพัฒนาขบวนการสหกรณใน
พื้นที่จังหวดัราชบุร ี

2. การวเิคราะหบริบทและแนวโนม
สภาวะตลาดงานในสาขาเกษตร
และสิ่งแวดลอมศึกษา 

01178162 
01178365 
01178366 
02181111 
02181481 

02181111 
02181361 
02181362 
02181481 
02181496 
02181497 
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ภาระงานสอน  
ลําดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการคุณวุฒิ 

ผลงานทางวิชาการ ปจจุบัน หลักสูตร 
ใหม 

  3. การสรางเครือขายความรวมมือ 
มหาวิทยาลัย โรงเรียน เพื่อการ
จัดการเรียนรูดานเกษตรและ
สิ่งแวดลอมศึกษา 

  

5. นายบรรจบ  ภิรมยคาํ 
รองศาสตราจารย 
กศ.บ. (สุขศกึษา) 
เกียรตินยิมอันดับสอง 
กศ.ม. (พลศึกษา) 

งานแตงเรียบเรียง 
1.  การบาดเจ็บจากการกีฬา 
2.  วายนํ้า 
3.  การเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน 
4.  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
งานวิจัย 
1.  เกณฑปกติสมรรถภาพทางกาย
นักเรียนชั้นประถมศกึษา 

2.  ความสัมพันธระหวางทักษะการ
เสิรฟและการตบในกีฬาลอนเทนนิส 

3.  แบบทดสอบและเกณฑสมรรถภาพ
ทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพของ
เด็กไทยอาย ุ7-18 ป 

01172151 
01172262 
01172311 
01172313 
01172316 
01172491 
01175131 
01175123 

 

01172151 
01172313 
01172316 
01172491 

6. นายบัณฑิต  เทียบทอง 
อาจารย 
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร-พลศึกษา) 
ศศ.ม. (พลศึกษา)                

งานวิจัย 
การพัฒนาเกณฑการประเมินตาม
สภาพจริงวชิาทักษะและวิธีสอน
กิจกรรมเขาจังหวะ สําหรับนิสิต
สาขาวชิาพลศกึษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

01172171 01172171 
01172263 
02198497 

7. นายประสงค  ตันพิชัย 
รองศาสตราจารย 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร-เกษตร) 
วท.ม. (เกษตรศาสตร) 
Ph.D. (Agricultural Education) 
 

งานแตงเรียบเรียง 
1.  การวางแผนโครงการและกิจกรรม
ทางการเกษตรและสิ่งแวดลอม
ศึกษา  

2. งานเกษตรสําหรับคร ู

 

01178261 
01178365 
01178366 
01178441 

 

02181111 
02181331 
02181261 
02181361 
02181362 
02198231 
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ภาระงานสอน  
ลําดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการคุณวุฒิ 

ผลงานทางวิชาการ ปจจุบัน หลักสูตร 
ใหม 

  งานวิจัย 
1. การสรางเครือขายความรวมมือ 
มหาวิทยาลัย โรงเรียน เพื่อการ
จัดการเรียนรูดานเกษตรและ
สิ่งแวดลอมศึกษา 

2. Making Agricultural Education 
Relevant: Selected Case Studies 
in Thai Schools 

3.   Lessons Learned and the   
      Present Prospects: A Critical   
      review of Agricultural   
      Education in Thailand 

  

8. นางผองพรรณ   ตรัยมงคลกูล 
รองศาสตราจารย 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร-เกษตร)  
เกยีรตินิยมอันดบัสอง 
M.Ed. (Educational 
Communications) 
Ph.D.(Agricultural Education) 

งานแตงเรียบเรียง 
1.  การออกแบบการวจิัย  
2.  การวิจยัในชั้นเรียน 
3.  คําบรรยายและชุดฝกปฏิบัต ิ 
     วิชาการประเมินการเรียนรู   
     ทางเกษตรและส่ิงแวดลอมศกึษา 

งานวิจัย 
1. การสรางเครือขายความรวมมือ   
มหาวิทยาลัย โรงเรียน เพื่อการ
จัดการเรียนรูดานเกษตรและ
สิ่งแวดลอมศึกษา 

2. Making Agricultural Education 
Relevant: Selected Case Studies 
in Thai Schools 

3. Lessons Learned and the 
Present Prospects: A Critical 
review of Agricultural Education 
in Thailand 

01178251 
01178491 
01178497 

 
 

01153351 
02181351 
02181491 
02181497 
02198492 
02198496 
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ภาระงานสอน  
ลําดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการคุณวุฒิ 

ผลงานทางวิชาการ ปจจุบัน หลักสูตร 
ใหม 

9. นางพงษศิร ิ เลาหสุรโยธิน 
ผูชวยศาสตราจารย 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร) คณิตศาสตร 
ศศ.ม. (ศกึษาศาสตร-การสอน) 
สาขาการสอนคณิตศาสตร 

งานแตงเรียบเรียง 
1.  เอกสารประกอบการสอน 
    151423 ประสบการณวิชาชีพ :  
    การสังเกตและฝกปฏิบัตงิานครู 
2.  เตรียมฝกประสบการณวชิาชีพ 
    ศึกษาศาสตร 
งานวิจัย 
1. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนโดยใชชดุการสอนแบบ
สมรรถฐานในชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

2. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนโดยใชชดุการสอนแบบ
สมรรถฐานในชัน้ประถมศกึษาปท่ี 2 

3. ผลของกระบวนการจัดการสังเกต
และฝกปฏิบัติงานครูตอการนําไปใช
ในการฝกประสบการณวชิาชีพครูของ
นิสิตคณะศึกษาศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน 

4.  การศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที ่4-6 
โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ศูนยวจิัยและพัฒนา
การศึกษา 

5. การศึกษาปญหาและความตองการ
การสนับสนุนในการดําเนินงานวจัิย
ของอาจารยโรงเรียนสาธติแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตกาํแพงแสน ศูนยวจิัยและพฒันา
การศึกษา 

01151111 
01151223 

01158421 
01158422 
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ภาระงานสอน  
ลําดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการคุณวุฒิ 

ผลงานทางวิชาการ ปจจุบัน หลักสูตร 
ใหม 

10. น.ส.พรเพ็ญ  ลาโพธ์ิ 
อาจารย 
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร-พลศึกษา) 
ศศ.ม. (พลศึกษา) 
 

งานวิจัย 
1.   แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
สําหรับนักกีฬาแบดมินตัน
ระดับอุดมศกึษา 

2.   แบบทดสอบและเกณฑสมรรถภาพ
ทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพของ
เด็กไทยอาย ุ7-18 ป 

3.  การศึกษาคุณลักษณะของอาจารย
ที่ปรึกษาที่พงึประสงคตามทศันคติ
ของนิสิตในคณะศึกษาศาสตร กพส.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

     ปการศึกษา 2549 

01172112 
01172151 
01172173 
01172241 
01172316 

 

01172112 
01172151 
01172173 
01172241 
01172316 
02193125 
02193126 

11. นายภูวนาถ  แกวมณีรัตน 
อาจารย 
ศษ.บ. (วิทยาศาสตร)  
วท.บ. (ภูมิศาสตร)  
ค.บ. (คอมพิวเตอรศกึษา)  
ศษ.ม. (หลักสูตรและการนิเทศ) 

 01171111 02192221 
 
 

12. น.ส.มยุรี  ถนอมสุข 
ผูชวยศาสตราจารย 
กศ.บ. (พลศึกษา) 
กศ.ม. (พลศึกษา) 
ศศ.ด. (พลศึกษา) 

งานแตงเรียบเรียง 
1. แฮนดบอล 1,2 
2. แบดมินตัน 
3. กาวสูวิชาชีพครูพลศกึษา 
4. เอกสารประกอบการสอนการ
เคล่ือนไหวข้ันพ้ืนฐาน 

5. เอกสารประกอบการสอนกลุมสาระ
สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 

01175124 01172162 
01173343 
01173321 
01173361 
01173446 
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ภาระงานสอน  
ลําดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการคุณวุฒิ 

ผลงานทางวิชาการ ปจจุบัน หลักสูตร 
ใหม 

  งานวิจัย 
1.  สมรรถภาพทางกายของนักเรียน
โรงเรียนสาธิตเกษตร  กําแพงแสน 

2.  การพัฒนารูปแบบการเคล่ือนไหว
รางกายแบบบูรณาการท่ีมตีอความ
คลองตัวยืดหยุน  วชิาพลศกึษา       
ชั้นประถมศกึษาปที ่1 

3.  การพัฒนารูปแบบการออกกําลังกาย
เพื่อสงเสริมคณุภาพชวีิตสําหรับ
ผูสูงอาย ุ

4.  ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกลไก  
นักเรียนระดับกอนประถมศึกษา  
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน

  

13. นางรุจิราพร  รามศิริ 
ผูชวยศาสตราจารย 
กศ.บ. (วิทยาศาสตร-ฟสิกส) 
กศ.ม. (การวัดผลทางการศึกษา) 
 

งานแตงเรียบเรียง 
1.  หลักการวัดและประเมินผล
การศึกษา 

2.  เสริมประสิทธิภาพครูยุคปฏิรูป
การศึกษา 

งานวิจัย 
1.  การศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที ่4-6 
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
ศูนยวจิัยและพัฒนาการศึกษา 

2.  การศึกษาปญหาและความตองการ
การสนับสนุนในการดําเนินงานวจัิย
ของอาจารยโรงเรียนสาธติแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตกาํแพงแสน 

01151223 
01151323 
01153351 

01153351 
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ภาระงานสอน  
ลําดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการคุณวุฒิ 

ผลงานทางวิชาการ ปจจุบัน หลักสูตร 
ใหม 

14. นายวสันต  เดือนแจง 
อาจารย 
วท.บ. (สถิติประยุกต) 
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 

งานแตงเรียบเรียง 
1. การแกปญหาทางคณิตศาสตร 
2. วิชาฝกและสังเกตการสอนวชิาชพีครู 
งานวิจัย 
1. การพัฒนาระบบงานประกนั
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนสาธิต
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน 

2. ปจจัยที่สงผลตอความสามารถใน
การแกปญหาทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

3. การศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที ่1-
3 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
ศูนยวจิัยและพัฒนาการศึกษา 

01151223 
01151423 

01153351 
01158351 

 

15. นางวนัทณีย  บวนกียาพันธุ 
อาจารย 
คบ. (ภาษาอังกฤษ-ประวัติศาสตร) 
ศศ.ม. (ศกึษาศาสตร-การสอน) 

 01151323 02194421 
02194231 
02194271 
02194221 
02198421 

16. นางวจิิตตรา  จันทรศรีบุตร 
อาจารย 
ค.บ. (ภาษาองักฤษ) 
กศ.ม. (การมัธยมศึกษา)  
สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 

งานแตงเรียบเรียง        
1. ประสบการณวิชาชีพ: การสังเกต 
    และฝกปฏิบัติงานครู 
2. กิจกรรมการเรียนรู: สูผูเรียนเปน 
    สําคญั 

01151323 
01162427 

02194471 
02194271 
02198421 
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ภาระงานสอน  
ลําดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการคุณวุฒิ 

ผลงานทางวิชาการ ปจจุบัน หลักสูตร 
ใหม 

17. วาที่รอยตรีศิริชัย  ศรีพรหม 
ผูชวยศาสตราจารย 
กศ.บ. (พลศึกษา) 
ศศ.ม. (พลศึกษา) 

งานแตงเรียบเรียง 
การฝกดวยน้าํหนัก 
งานวิจัย 
1.  วิทยาศาสตรการกีฬาสงเสริมการ
ทองเที่ยวจงัหวัดตรัง 

2.  แบบทดสอบและเกณฑสมรรถภาพ
ทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพของ
เด็กไทยอาย ุ7-18 ป 

01171111 
01172112 
01172313 
01172317 
01172491 
01175155 
01175165 

 

01172112 
01172313 
02198231 

 

18. นายสมโภช  เหลาเหมมณ ี
อาจารย 
ค.บ. (พลศึกษา) 
ศศ.ม. (พลศึกษา) 

งานแตงเรียบเรียง 
พลศึกษาสําหรับนักเรยีนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 และปท่ี 2 
งานวิจัย 
แบบทดสอบทักษะกีฬาแฮนดบอล
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน  ในจงัหวัดนครปฐม 

01172172 
01172271 

 

01172172 
01172271 

 

19. นายสันต ิ ศรีสวนแตง 
ผูชวยศาสตราจารย 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร-เกษตร) 
วท.ม. (เกษตรศาสตร)  
ศศ.ด. (อาชีวศึกษา) 

งานแตงเรียบเรียง 
การสรางหลักสูตรทองถิ่นทางเกษตร
และส่ิงแวดลอม 
งานวิจัย 
1. จากวิทยาการพ้ืนบาน สูวิทยาการ
แผนใหมในการทํานาขาว: บท
สะทอนการปรับตัวของชาวนาไทย
ในท่ีราบลุมภาคกลาง 

2.  การสรางเครือขายความรวมมือ 
มหาวิทยาลัย โรงเรียน เพื่อการ
จัดการเรียนรูดานเกษตรและ
สิ่งแวดลอมศึกษา 

01176241 
01178262 
01178461 
01178431 
01171111 

02181262 
02181421 
02181483 
02181497 
02198111 
02198322 



 131

ภาระงานสอน  
ลําดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการคุณวุฒิ 

ผลงานทางวิชาการ ปจจุบัน หลักสูตร 
ใหม 

20. นาวาอากาศโท สุมิตร  สุวรรณ
อาจารย 
วท.บ. (บริหารศาสตร) 
ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ) 
ค.ด. (พัฒนศึกษา) 
 

งานแตงเรียบเรียง  
นโยบายของไทยในการพัฒนาและ 
การปองกันประเทศ 
งานวิจัย 
1. การนําเสนอยุทธศาสตรการพฒันา
ระบบการฝกศึกษากาํลังพลระดบั
สัญญาบัตรเพ่ือการพัฒนานภานุ
ภาพกองทัพอากาศไทย 

2. การสํารวจความพรอมดานการวจิยั
และพัฒนาของหนวยงานระดบั
กองบิน 

3. สถานภาพและทิศทาง
บัณฑิตศึกษาดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนษุยและชุมชน  

4. การพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน
โครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

01999141 
02178421 

 

02181351 
 

21. นางอรวรรณ  ทองเพ่ิม 
อาจารย 
กศ.บ. (การมัธยมศึกษา) 
ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย) 

งานแตงเรียบเรียง 
1. การใชภาษาไทยเพื่อการสอน 
2. ครูกับความรูท่ีสําคัญบางประการ
สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

งานวิจัย 
1. ปจจัยที่ผูปกครองใชในการตดัสินใจ
สงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียน
สาธิตแหงมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

2. การใชกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบ 4 MAT เพื่อพัฒนาการอาน
และเขียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 

01161211 01161211 
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ภาระงานสอน  
ลําดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการคุณวุฒิ 

ผลงานทางวิชาการ ปจจุบัน หลักสูตร 
ใหม 

22. นางสาวอารีรัตน  ภาคพิธเจริญ 
อาจารย 
วท.บ. (พืชศาสตร)  
วท.ม. (การจดัการทรัพยากร)              

งานวิจัย   
1.  โครงการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  
การจดัการและการวางแผนดาน
ส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวน
ตําบล 

2.  โครงการการศึกษาและจัดทาํแผน
แมบทการทองเท่ียวและปรับปรุงภูมิ
ทัศนโครงขายการทองเทีย่ว         
อินทนนท  ขุนวาง  ทุงหลวง  แมแฮ  
แมสะปอกและวดัจันทร 

3.  โครงการสํารวจและวเิคราะห
ศักยภาพของแหลงทองเที่ยว เพือ่
การวางแผนและพัฒนา การ
ทองเที่ยว ในพ้ืนท่ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตกาํแพงแสน 

01171111 
01176241 
01178431 
01178461 
01178496 
01999141 

 

02181471 
02181496 
02181497 

 
 

23. นายอุดร  รัตนภักดิ ์
รองศาสตราจารย 
ค.บ. (พลศึกษา) 
อ.ม. (ปรัชญา) 

งานแตงเรียบเรียง 
1. หลักการพลศึกษา 
2. ปรัชญาพลศึกษา 
3. ปรัชญานันทนาการ 
งานวิจัย 
1.  แนวความคดิเรื่องโลกในปรัชญา 
    อินเดียสายอัสติกะ 
2.  โครงการวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียน 
     ตามความสามารถการเรียนรูวชิา 
     ศิลปศึกษาในระดับประถมศกึษา 
3.  โครงการวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียน 
     ตามความสามารถการเรียนรูวชิา 
     ดนตรีและนาฏศิลปในระดับช้ัน 
     ประถมศึกษา 
4. แบบทดสอบและเกณฑสมรรถภาพ 
    ทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพของ 
    เด็กไทยอาย ุ7-18 ป 

01172111 
01172161 
01172314 
01172412 
01174121 
01174231 

 

01172111 
01172161 
01174121 
01174231 
02198441 
02198471 
02198498 
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3. อาจารยพิเศษ 

 
ลําดับที ่ ชื่อ-นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการคุณวุฒิ 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอนใน 
หลักสูตรใหม 

1. นางศกุลรัตน  จงเจริญพรชัย 
ป. (พยาบาลอนามัยและผดงุครรภชั้นสูง) 
ศษ.บ. (สุขศกึษา) 
กศ.ม. (สุขศกึษา) 

งานวิจัย 

1. ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการ
ดูแลสุขภาพดวยตนเอง เพ่ือปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการปองกันโรคความดนัโลหิตสูง
ในผูปวยโรคเบาหวานโรงพยาบาลนครปฐม 
ป 2540 

2. พฤติกรรมการปองกนัโรคไขเลือดออกของ
นักเรียนชั้นประถมศกึษาตอนปลาย 
โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อาํเภอเมือง 
จังหวดันครปฐม ป 2544 

3. ปจจัยที่มคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการ
ออกกําลังกาย ของผูปวยเบาหวานท่ีมารับ
การรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม ป 2549-
2550 

01173112 
01173251 
01173252 

 

2. นางสาวฉัตรวลัย  ใจอารีย 
ป. (พยาบาลอนามัยและผดงุครรภชั้นสูง) 
วท.ม. (อายุรศาสตร-ศัลยศาสตร) 

งานแตงเรียบเรียง 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ-การสนับสนุนทาง
สังคมตอคุณภาพชวีิตของผูปวยหัวใจวาย
เลือดคั่ง 

01173255 
01173352 
01173361 

 
 


