สาขาวิชาการจัดการเรียนรู
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550
คําอธิบายรายวิชา
สาขาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา (02181xxx)
02181111

เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษาเบื้องตน
3(3-0)
(Introduction to Agricultural and Environmental Education)
ความสัมพันธระหวางระบบนิเวศเกษตรและระบบนิเวศมนุษย ทัศนะทางการศึกษาเกี่ยวกับ
ขอบเขต ธรรมชาติ และประเด็นปญหาของการเกษตรในบริบทของสิ่งแวดลอม บทบาทของการศึกษา
เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน 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

ประสบการณวิชาชีพทางเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา I
1(0-3)
(Field Experiences in Agricultural and Environmental
Education I)
ประสบการณภาคปฏิบัติในการผลิตพืชอยางยัง่ ยืนสําหรับระบบฟารมขนาดเล็ก ทัศนศึกษาเชิง
สํารวจทางการเกษตรและสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับการผลิตพืช
Practical experiences in sustainable plant production for small farm system.
Exploratory field study in agriculture and environment on plant production.

02181262

ประสบการณวิชาชีพทางเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา II
1(0-3)
(Field Experiences in Agricultural and Environmental
Education II)
ประสบการณภาคปฏิบัติในการผลิตสัตวอยางยั่งยืนสําหรับระบบฟารมขนาดเล็ก ทัศนศึกษาเชิง
สํารวจทางการเกษตรและสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับการผลิตสัตว
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 และแนวคิดเกี่ยวกับประสบการณการเรียนรูทางเกษตรและสิ่งแวดลอม กลยุทธและ
เทคนิคการจัดประสบการณการเรียนรูทางเกษตรและสิ่งแวดลอม การฝกปฏิบัติทั้งในสถานการณจําลอง
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

การสื่อสารทางเกษตรและสิง่ แวดลอมศึกษา
3(2-2)
(Communication in Agricultural and Environmental Education)
การประยุกตแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารเพื่อเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา การผลิตและการ
ใชสื่อการศึกษา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การเขาถึง การวิเคราะห และการเลือกใชขอมูลเพื่อ
เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา
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

การประเมินการเรียนรูทางการเกษตรและสิ่งแวดลอม
3(2-2)
(Learning Assessment in Agriculture and Environment)
เป า หมายการเรี ย นรู แ ละสาระบบการจํ า แนกสั ม ฤทธิ ผ ลทางการเกษตรและสิ่ ง แวดล อ ม
หลักการพื้นฐานของการประเมินการเรียนรู แนวทางและเทคนิควิธีการประเมินความรู คานิยม และ
พฤติกรรมทางการเกษตรและสิ่งแวดลอม 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.

02181361

ประสบการณวิชาชีพทางเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา III
(Field Experiences in Agricultural and Environmental
Education III)
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กิจกรรมเชิงบูรณาการทางเกษตรภายในฟารมเพื่อการศึกษา เนนการผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
Integrated agricultural activities in educational farm, focusing on environmentfriendly production and product management.
02181362

ประสบการณวิชาชีพทางเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา IV
1 (0-3)
(Field Experiences in Agricultural and Environmental
Education IV)
ประสบการณเชิงอาชีพในองคกรที่เกี่ยวของทางเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา
ถายโอน
ประสบการณการเรียนรูเพื่อวางแผนการจัดการเกษตรและสิ่งแวดลอมในฟารมสาธิตขนาดเล็ก
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

การสรางหลักสูตรทองถิน่ ทางการเกษตรและสิ่งแวดลอม
3(2-2)
(Construction of Local-based Curriculum in Agriculture
and Environment)
แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรทองถิ่น การสรางหลักสูตรทองถิ่นทางการเกษตรและสิ่งแวดลอม
การนําหลักสูตรไปใช และการประเมินหลักสูตรในระดับผูปฏิบัติ
Concepts of local-based curriculum. Construction of local-based curriculum in
agriculture and environment. Curriculum implementation and evaluation at the practitioner
level.
02181441

การวางแผนโครงการและกิจกรรมทางเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา 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.
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02181471

การจัดการสิง่ แวดลอมในโรงเรียนและชุมชน
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

คานิยมและจริยธรรมทางสิง่ แวดลอม
2(2-0)
(Environmental Value and Ethics)
แนวคิดเกี่ยวกับคานิยมและจริยธรรม 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.
02181482

บริโภคศึกษาทางสิ่งแวดลอม
2(2-0)
(Environmental Consumer Education)
คานิยมและบริโภคนิสัยกับผลกระทบทางสิ่งแวดลอม กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค และ
ปจจัยโนมนํา การวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภคที่สงผลตอสิ่งแวดลอม แนวทางการจัดบริโภคศึกษา
สําหรับโรงเรียนและชุมชน
Consumer value and habits and their environmental impact. Consumer decisionmaking process and its influential factors. Analysis of consumer behaviors in relation to
environmental consequences. Consumer education for school and community.

02181483

ภูมิปญญาทองถิน่ ทางการเกษตรและสิ่งแวดลอม
2(2-0)
(Indigenous Knowledge in Agriculture and Environment)
ลักษณะและความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น การศึกษาและจัดระบบภูมิปญญาทองถิน่
ทางการเกษตรและสิ่งแวดลอม การใชประโยชนภูมิปญญาทองถิ่นเพือ่ กิจกรรมทางเกษตรและ
สิ่งแวดลอมศึกษา
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.
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02181491

วิธีวิจยั ทางเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา
3(2-2)
(Research Methods in Agricultural and Environmental Education)
แนวคิดของการวิจัย บทบาทและความสําคัญของการวิจัยทางเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา
ขอบเขตและประเด็นปญหาการวิจยั ทางเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา แนวทางและเทคนิควิธีการวิจัย
เบื้องตน การใชประโยชนงานวิจยั และจริยธรรมการวิจยั
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.

สาขาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอรศึกษา (02192xxx)
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*

คอมพิวเตอรเพื่อการจัดการเรียนรู
(Computer for Learning Management)

3(2-2)

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.
* รายวิชาเปดใหม
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02192471*

โครงงานคอมพิวเตอรศึกษา
(Computer Education Project)

3(2-2)

หลักการและวิธีการสรางโครงงานดานคอมพิวเตอรศึกษา การบูรณาการความรูทาง
คอมพิวเตอร และการจัดการเรียนรูเพื่อการวางแผน 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.

สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา (02193xxx)
02193121*

หลักและวิธีสอนเทเบิลเทนนิส
2(1-2)
(Principles and Methods of Teaching Table Tennis)
ประวัติ ทักษะพื้นฐานของเทเบิลเทนนิส การเลนประเภทเดี่ยวและคู กติกาการแขงขัน
ความรูพนื้ ฐานในการเปนเจาหนาที่ 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
(Principles and Methods of Teaching Petanque)

2(1-2)

ประวัติ ทักษะพื้นฐานของเปตอง การเลนประเภทเดี่ยว คู และทีม กติกาการแขงขัน ความรู
พื้นฐานในการเปนเจาหนาที่ 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.

* รายวิชาเปดใหม
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02193123*

หลักและวิธีสอนฟุตซอล
(Principles and Methods of Teaching Futsal)

2(1-2)

ประวัติ ทักษะพื้นฐานของฟุตซอล ยุทธวิธีการรุกและการปองกัน วิธีการเลนเปนทีม กติกา
การแขงขันและความรูในการเปนเจาหนาที่ ทฤษฏีและวิธกี ารฝกฟุตซอล 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.
02193124*

หลักและวิธีสอนวูดบอล
(Principles and Methods of Teaching Woodball)

2(1-2)

ประวัติ ทักษะพื้นฐานของวูดบอล วิธีการเลนวูดบอล กติกาการแขงขัน ความรูพนื้ ฐานใน
การเปนเจาหนาที่ 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
(Principles and Methods of Teaching Aerobic Dance)

2(1-2)

ประวัติ และความรูพื้นฐานของการเตนรําแบบแอโรบิก รูปแบบและประเภทของการเตนรํา
แบบแอโรบิก การเคลื่อนไหวพื้นฐาน 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
(Principles and Methods of Teaching Yoga)

2(1-2)

ประวัติ และความรูพนื้ ฐานของโยคะ รูปแบบและวิธีการออกกําลังกายแบบโยคะ การเคลื่อน ไหว
พื้นฐาน จังหวะ การเปนผูน ําการออกกําลังกาย การวางแผนการสอน แบบและกลยุทธ การสอน
การประเมินการเรียนรูของผูเ รียน
* รายวิชาเปดใหม
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History and basic knowledge of Yoga. Forms and methods for Yoga. Fundamental
movements, steps and directions. Exercise leadership. Instructional planning. Teaching
styles and strategies. Assessment of student learning.

สาขาภาษาอังกฤษศึกษา (02194xxx)
02194221*

การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับผูเรียนปฐมวัย
(English Learning Management for Pre-school Learners)

3(2-2)

หลักและเทคนิคในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับผูเรียนปฐมวัย
ภาษาอังกฤษขั้นตนสําหรับผูเรียนปฐมวัย 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
(Media and Technology for English Teaching)

3(2-2)

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)
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาศาสตรประยุกตสําหรับครู สัทศาสตร คําและหนวยคํา ประโยค
และความหมายในการสอนภาษาอังกฤษ การแปรของภาษาและการเรียนรูภาษาที่สอง
Basic concepts of applied linguistics for teachers. Phonetics, morphology,
syntax and semantics in teaching English. Language variation and second language
acquisition.

________________
* รายวิชาเปดใหม
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550
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02194351*

การประเมินการเรียนรูภาษาอังกฤษ
3(2-2)
(English Learning Assessment)
แนวคิดพื้นฐานในการประเมินการเรียนรูภาษาอังกฤษ วิธีการและเครื่องมือการประเมินการ
เรียนรูตรงตามสภาพจริง การวิเคราะหและการใชผลการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ
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 การศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวของ 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 การประเมินความตองการของผูเรียนเพือ่ การออกแบบ
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.

________________
* รายวิชาเปดใหม
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550
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วิชาแกนกลางการจัดการเรียนรู (02198xxx)
02198111*

พื้นฐานการศึกษาและการจัดการเรียนรู
3(3-0)
(Foundamentals of Education and Learning Management)
ความมุง หมาย และบทบาทของการศึกษา พื้นฐานแนวคิดของการศึกษาในมิติปรัชญา
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)
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.
02198271*

การฝกจิตและการพัฒนาปญญาสําหรับครู
3(2-2)
(Mental Training and Wisdom Development for Teachers)
ธรรมชาติของชีวิตกับการศึกษา วิถีการศึกษาธรรมะ ธรรมะกับการพัฒนาจิตและปญญา
ของครูและนักเรียน การฝกและการเจริญสมาธิ กรณีศึกษาและการศึกษานอกสถานที่

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.

________________
* รายวิชาเปดใหม
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550
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02198321*

กลยุทธการจัดการเรียนรู
3(2-2)
(Strategies of Learning Management)
ทฤษฎีและแนวคิดในการจัดการเรียนรู กลยุทธในการออกแบบและการจัดการประสบการณ
เรียนรูในระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน การประเมินการเรียนรูที่คาดหวัง การฝกทักษะการจัดการ
เรียนรูในชัน้ เรียน
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
(School-Based Curriculum Development)

3(3-0)

แนวคิดพืน้ ฐานในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 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)
ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษในบริบทที่เกีย่ วของกับศาสตรทางการศึกษา
การใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการสืบคนและเขาถึงขอมูลทางการศึกษา ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษสําหรับกิจกรรมการสอนและกิจกรรมทีเ่ กีย่ วของ
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.

02198441*

การจัดการสถานศึกษา
3(3-0)
(School Management)
แนวคิดและทฤษฎีในการบริหารสถานศึกษา การบริหารการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
หลักและวิธีการจัดการชั้นเรียนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
Concepts and theories of school administration. School-based management.
Principles and methods of student-centered classroom management.
* รายวิชาเปดใหม

สาขาวิชาการจัดการเรียนรู หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550
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02198492*

การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนรู
(Research for Learning Development)

3(2-2)

แนวคิดและกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการสําหรับครู วิธกี ารวิจยั เพื่อวินิจฉัยและแกปญหา
ในบริบทของการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
การสะทอนผลการวิจยั และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนครู
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
(Selected Topics in Learning Management)

1-3

เรื่องเฉพาะในสาขาการจัดการเรียนรูในระดับปริญญาตรี เรื่องอาจเปลี่ยนแปลงไปแตละภาค
การศึกษา
Selected topics in learning management at the bachelor’s degree level. Topics
are subject to change each semester.
02198497*

สัมมนา
(Seminar)

1

การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นา สนใจทางดานการจัดการเรียนรูในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in learning management at
the bachelor’s degree level.
02198498*

ปญหาพิเศษ
(Special Problems)

1-3

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

* รายวิชาเปดใหม
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550
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