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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
Bachelor of Education Program in Elementary Education

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา)
ชื่อย่อ (ไทย): ค.บ. (การประถมศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Education (Elementary Education)
ชื่อย่อ (อังกฤษ): B.Ed. (Elementary Education)
3. วิชาเอกของหลักสูตร
การประถมศึกษา
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 171 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบัน
ในการประชุมครั้งที่ 1 / 2554 เมี่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3 / 2554
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2554
เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิภายในปีการศึกษา 2556
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสําเร็จการศึกษา
- ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
- นักวิชาการด้านการประถมศึกษาในหน่วยงาน/องค์กรทางการศึกษาของรัฐและเอกชน
- ผู้ดูแลเด็กระดับประถมศึกษา
9. โครงสร้างหลักสูตร
9.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 171 หน่วยกิต
9.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไม่น้อยกว่า
1. กลุ่มวิชาภาษา (บังคับ)
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (บังคับ)
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ (บังคับ)

30
9
6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ข้อกําหนดเฉพาะ ให้เลือกเรียนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วย
กิตและเลือกเรียนกลุ่มวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม่น้อยกว่า
1. วิชาแกน จํานวนไม่น้อยกว่า
1.1 ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษา จํานวนไม่น้อยกว่า
1.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ จํานวนไม่น้อยกว่า
- วิชาชีพครู
- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
- การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

135
57
6
51
36
3
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

2. วิชาเฉพาะด้าน
- บังคับเรียน ไม่น้อยกว่า
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่น้อยกว่า
9.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไม่น้อยกว่า
1. กลุ่มวิชาภาษา ให้เรียนจํานวนไม่น้อยกว่า
- รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1500105
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
1500106
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการอ่าน
English for Reading Skills

78
62
16
6

3 หน่วยกิต
0
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

- รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1500108 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
1500109 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
1500110 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication
1500111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
Chinese for Socio-cultural Communication
1500112 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
Japanese for Socio-cultural Communication
1500113 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
Korean for Socio-cultural Communication
รหัสวิชา
1500114
1500115

ชื่อวิชา
สนทนาภาษาจีนในการทํางาน
Chinese Conversation for Work
สนทนาภาษาญี่ปุ่นในการทํางาน
Japanese Conversation for Work

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

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

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

1500116

สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน
Korean Conversation for Work

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ให้เรียนจํานวนไม่น้อยกว่า
- รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000103 จริยธรรมและทักษะชีวิต
Ethics and Life Skills
2500105 วิถีไทยและวิถีโลก
Thai and World Life Style
- รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000104 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต
Aesthetics for Life
2000105 จิตวิทยาและการพัฒนาตน
Psychology and Self-Development
2500106 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Man and Environment
2500107 ทวารวดีศึกษา
Dhavaravadee Studies
2500108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
ให้เรียนจํานวนไม่น้อยกว่า

3(2-2-5)

6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

6 หน่วยกิต

- รายวิชาบังคับ
6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
4000109 สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5)
Information and Information Technology for
Learning
4000110 การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making

- รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4000111 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
4000112 วิทยาศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ
Sports Science and Recreation
4000113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
4000114 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
Technology in Daily Life
4000115 เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology

6 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ข้อกําหนดทั่วไป ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งอีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
หมายเหตุ วิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
มีรายละเอียดดังนี้
1. วิชาแกน จํานวนไม่น้อยกว่า
1.1 ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษา จํานวนไม่น้อยกว่า

135

หน่วยกิต

57
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1191812 ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษา 1
English for Education 1
1191813 ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษา 2
English for Education 2
1.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ จํานวนไม่น้อยกว่า
1.2.1 วิชาชีพครู
- บังคับเรียน
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1112101 พื้นฐานของการศึกษา
Foundations of Education
1113201 จริยธรรมวิชาชีพสําหรับครู
Professional Ethic for Teachers

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
51
36
31

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
2(2-0-4)
3(3-0-6)

1114701 การบริหารจัดการสถานศึกษา
School Management
1121205 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Basic Education Curriculum
1121206 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย*
Early Childhood Education Curriculum
1122301 หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้
Principles of Teaching and Learning Management
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1124301 การบริหารจัดการชั้นเรียน
Classroom Management
1131103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Information Technology for
Education
1142104 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Learning Measurement and Evaluation
1143408 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
Research for Learning Development
1152203 จิตวิทยาสําหรับครู
Psychology for Teachers
1153503 จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คําปรึกษา
Guidance and Counseling Psychology
1194912 จิตวิทยาเด็กและการแนะแนว**
Child Psychology and Counseling
1153801 การศึกษาแบบเรียนรวม
Inclusive Education

2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
น(ท-ป-ค)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)

หมายเหตุ
*

เรียนเฉพาะนักศึกษากลุ่มวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย แทนรายวิชาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
** เรียนเฉพาะนักศึกษากลุ่มวิชาเอกการประถมศึกษา แทนรายวิชาจิตวิทยา
การแนะแนวและการให้คําปรึกษา
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
5
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1113102 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
Education and Community Development

หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
2(2-0-4)

1113701 กฎหมายการศึกษา
Educational Laws

2(2-0-4)

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1114702 ภาวะผู้นําทางวิชาการ
Academic Leadership
1114704 การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance
1123103 สิ่งแวดล้อมศึกษาและภูมิปัญญาชุมชน
Environmental Education and Community Wisdom
1123210 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
School Curriculum Development
1123401 ทักษะการสอนและการสื่อสาร
Teaching and Communication Skills
1132102 นวัตกรรมการศึกษา
Educational Innovation
1132503 การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
Production and Presentation of Educational
Multimedia
1142201 การสร้างแบบทดสอบเบื้องต้น
Introduction to Test Construction
1142301 สถิติทางการศึกษา
Educational Statistics
1142501 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวัดผลและวิจัยการศึกษา
Computer Software Package for Educational
Measurement and Research
1152301 มนุษยสัมพันธ์สําหรับครู
Human Relations for Teachers
1152501 สุขภาพจิต
Mental Health
1153102 บุคลิกภาพและการปรับตัว
Personality and Adjustment

น(ท-ป-ค)
2(2-0-4)

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1153504 จิตวิทยาการแนะแนววัยรุ่น
Guidance Psychology for Adolescence
1153509 กิจกรรมโฮมรูม
Home Room Activity

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

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

2(2-0-4)

1153518 การจัดบริการช่วยเหลือนักเรียน
Students Intervention
1154101 การศึกษาพิเศษ
Special Education
1154114 การให้การปรึกษาแก่ผู้เรียนที่มีภาวะเสี่ยง
Counseling for Student at Risk

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

1.2.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

3

หน่วยกิต

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1102301 การสังเกตและการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานในสถานศึกษา1
Observation and Participation in School Practices 1
1102302 การสังเกตและการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานในสถานศึกษา 2
Observation and Participation in School Practices 2
1104304 การฝึกปฏิบัติการสอน
Teaching Practice Under Supervision
1191911 การทดลองสอนประถมศึกษา*
Teaching Practice in Elementary School
หมายเหตุ
เรียนเฉพาะนักศึกษากลุ่มวิชาเอกการประถมศึกษา
*
แทนรายวิชาการฝึกปฏิบัติการสอน
1.2.3 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

12

จํานวนไม่น้อยกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1194011 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Organizing Activities for Learner Development

1(60)
1(60)
1(60)

หน่วยกิต

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1105801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Teaching Internship 1
1105802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Teaching Internship 2
2. วิชาเฉพาะด้าน
2.1 บังคับเรียน

น(ชม.)
1(60)

น(ชม.)
6(450)
6(450)
78
62

หน่วยกิต
หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
2(1-2-3)

1191111 ภาษาไทยสําหรับครูประถมศึกษา 1
Thai Language for Elementary School Teachers 1
1192112 ภาษาไทยสําหรับครูประถมศึกษา 2
Thai Language for Elementary School Teachers 2
1193113 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับประถมศึกษา
Learning Management of Thai Language in
Elementary Education
1191211 คณิตศาสตร์สําหรับครูประถมศึกษา 1
Mathematics for Elementary School Teachers 1
1192212 คณิตศาสตร์สําหรับครูประถมศึกษา 2
Mathematics for Elementary School Teachers 2
1193213 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาLearning
Management of Mathematics in Elementary
Education
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1191311 วิทยาศาสตร์สําหรับครูประถมศึกษา 1
Science for Elementary School Teachers 1
1192312 วิทยาศาสตร์สําหรับครูประถมศึกษา 2
Science for Elementary School Teachers 2
1193313 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา
Learning Management of Science in Elementary
Education
1191411 สังคมศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา 1
Social Studies for Elementary School Teachers 1
1192412 สังคมศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา 2
Social Studies for Elementary School Teachers 2
1193413 การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในระดับประถมศึกษา
Learning Management of Social Studies in
Elementary Education
1194511 สุขศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา
Health Education for Elementary School Teachers
1194512 พลศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา
Physical Education for Elementary School Teachers
1194611 ศิลปศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา
Art Education for Elementary School Teachers
1194612 ดนตรีและการขับร้องสําหรับครูประถมศึกษา
Music and Singing for Elementary School Teachers

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

น(ท-ป-ค)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

1194613 นาฏศิลป์ไทยและการละครสําหรับครูประถมศึกษา
Thai Classical Dance and Drama for Elementary
School Teachers
1194711 การจัดการเรียนรู้การงานอาชีพในระดับประถมศึกษา
Learning Management of Occupation in Elementary
Education
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1194712 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา
Computer for Instruction in Elementary
Education
1191811 ภาษาอังกฤษสําหรับครูประถมศึกษา
English for Elementary School Teachers
1193813 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา
Learning Management of English in Elementary
Education
1194911 การประถมศึกษา
Elementary Education
1194913 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในระดับ
ประถมศึกษา
Curriculum and Integrated Instruction in Elementary
Education
1195914 การสัมมนาการประถมศึกษา
Seminar in Elementary Education
2.2 เลือกเรียน จํานวนไม่น้อยกว่า
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1153510 การศึกษารายกรณี
Case Study
1194513 เกมและนันทนาการสําหรับครูประถมศึกษา
Game and Recreation for Elementary School Teachers
1195021 การศึกษาเอกเทศในระดับประถมศึกษา
Independent Study in Elementary Education
1195022 การสอนซ่อมเสริมในระดับประถมศึกษา
Remedial Teaching in Elementary Education
1195023 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดสําหรับเด็กประถมศึกษา
Learning Management for Elementary Children
Thinking Skills Development

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

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0 -6)
3(2-2-5)

2(1-2-3)
หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1195024 การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการศึกษา
Utilization of Learning Resources and Local Wisdom
for Education
1195321 โครงงานวิทยาศาสตร์สําหรับเด็กประถมศึกษา
Science Projects for Elementary Children
1195322 กิจกรรมวิทยาศาสตร์
Science Activities
1195323 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการในโรงเรียน
Food Science and Nutrition in Schools
1542211 วาทการ
Speech
1542223 นันทนาการภาษาไทย
Thai for Recreational Purposes
1543201 การจัดทําหนังสือสําหรับเด็ก
Book Writing for Children
1642101 ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์
Analytical History of Thailand
1642306 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
History of Southeast Asia
4095501 กิจกรรมคณิตศาสตร์
Mathematics Activities
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่น้อยกว่า
6
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
10. คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว ไป
1. คําอธิบายรายวิชากลุ่มวิชาภาษา
รหัสวิชา
ชือและคําอธิบายรายวิชา
1500105

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-1-3)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
หน่วยกิต

น(ท-ป-ค)

ภาษาไทยเพือการสือสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ ภาษาไทยให้ สามารถสือสารได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพสามารถ
ฟั ง เพื อจับใจความสํ า คัญ อ่า นจับใจความ อ่า นตี ความและอ่ า นขยายความ ฝึ กพูด
ในสถานการณ์ ต่างๆ และนําเสนอผลการสืบค้ นโดยเน้ นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ ทาง

1500106

รหัสวิชา

ภาษา
ภาษาอังกฤษเพือการสือสาร
3(3-0-6)
English for Communication
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพือการสือสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน
การทักทาย การกล่าวลา การแนะนําตนเองและผู้อืน การขอบคุณ การขอโทษ และการ
แสดงความเห็นใจ การขอร้ อง และการเสนอความช่วยเหลื อ การเชื <อเชิญและการให้
คํา แนะนํ า การบรรยายลักษณะบุคคลและสิง ของ การถามและการให้ ข้ อมูล เกี ยวกับ
สถานที การซื อ< ขายสิ นค้ าและการบริ การ การแสดงความคิดเห็น และการติดต่อทาง
โทรศัพท์
ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

1500107

ภาษาอังกฤษเพีอทักษะการอ่ าน
3(3-0-6)
English for Reading Skills
การพัฒนาทักษะการอ่าน การใช้ พจนานุกรมช่วยในการอ่าน การอ่านเพือหาข้ อมูล
ทีต้องการ การอ่านสือสิงพิมพ์ การอ่านประกาศ การอ่านคําสัง ทัว ไป เทคนิคการอ่านเพือ
จับใจความสําคัญ การอ่านเพือเขียนสรุปความ ตลอดจนการกรอกแบบฟอร์ มต่างๆ
การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ่

1500108

ภาษาจีนเพือการสือสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ ภาษาจี นเพือการสื อสารในชี วิตประจํ าวัน เช่น การทักทาย
การลา การแนะนํ า ตนเองและผู้อืน การกล่า วคํ า ขอบคุณ และขอโทษ การสัง อาหาร
เครื องดืม การซื <อของ การถามตอบข้ อมูลเกียวกับตนเอง ผู้อืน และสถานที การอ่านป้าย
ประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ

1500109

ภาษาญีปุ่นเพือการสือสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ ภาษาญี ปนเพื
ุ่ อการสือสารในชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย
การลา การแนะนํ า ตนเองและผู้อื น การกล่ า วคํ า ขอบคุณ และขอโทษ การสัง อาหาร
เครื องดืม การซื <อของ การถามตอบข้ อมูลเกียวกับตนเอง ผู้อืน และสถานที การอ่านป้าย
ประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ

1500110

รหัสวิชา

ภาษาเกาหลีเพือการสือสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ ภาษาเกาหลีเพือการสือสารในชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย
การลา การแนะนํ า ตนเองและผู้อื น การกล่ า วคํ า ขอบคุณ และขอโทษ การสัง อาหาร
เครื องดืม การซื อ< ของ การถามตอบข้ อมูลเกี ยวกับตนเอง ผู้อืน และสถานที การอ่าน
ป้ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ
ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

1500111

ภาษาจีนเพือการสือสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Chinese for Socio-cultural Communication
การพัฒนาทักษะการสือสารทีเกียวข้ องกับความรู้พื <นฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม เช่น
ลักษณะครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชือ วัฒนธรรม ประเพณีของชาวจีน
และกรณีทีควรหลีกเลียงในการสือสารกับชาวจีน

1500112

ภาษาญีปุ่นเพือการสือสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Japanese for Socio-cultural Communication
การพัฒนาทักษะการสือสารทีเกียวข้ องกับความรู้พื <นฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม เช่น
ลักษณะครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชือ วัฒนธรรม ประเพณีของชาวญี ปนุ่
และกรณีทีควรหลีกเลียงในการสือสารกับชาวญีปนุ่

1500113

ภาษาเกาหลีเพือการสือสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Korean for Socio-cultural Communication
การพัฒ นาทักษะการสื อสารที เกี ยวข้ องกับความรู้ พื น< ฐานเชิง สังคมและวัฒ นธรรม
เช่น ลักษณะครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชือ วัฒนธรรม ประเพณีของ
ชาวเกาหลี และกรณีทีควรหลีกเลียงในการสือสารกับชาวเกาหลี

1500114

สนทนาภาษาจีนในการทํางาน
3(2-2-5)
Chinese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟั ง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ ต่างๆ ทีเกี ยวกับการทํางาน
เช่น การอธิบายชี <แจงเกียวกับการปฏิบตั ิงาน การขอข้ อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การ
นัด หมาย การสัม ภาษณ์ การรั บ ฝากข้ อ ความ เน้ น คํ า ศัพ ท์ แ ละข้ อ ความที ใ ช้ ใ นการ

สนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัตยิ อ่
รหัสวิชา

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

1500115

สนทนาภาษาญีปุ่นในการทํางาน
3(2-2-5)
Japanese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟั ง การพูดภาษาญี ปุ่นในสถานการณ์ ต่างๆ ที เกี ยวกับการ
ทํ า งานเช่น การอธิ บายชี แ< จงเกี ยวกับการปฏิ บัติง าน การขอข้ อมูล การสนทนาทาง
โทรศัพท์ การนัดหมาย การสัมภาษณ์ การรับฝากข้ อความ เน้ นคําศัพท์และข้ อความที
ใช้ ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัตยิ อ่

1500116

สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน
3(2-2-5)
Korean Conversation for Work
การพัฒ นาทักษะการฟั ง การพูดภาษาเกาหลี ใ นสถานการณ์ ต่า งๆ ที เ กี ยวกับการ
ทํางาน เช่น การอธิ บายชี แ< จงเกี ยวกับการปฏิ บตั ิงาน การขอข้ อมูล การสนทนาทาง
โทรศัพท์ การนัดหมาย การสัมภาษณ์ การรับฝากข้ อความ เน้ นคําศัพท์และข้ อความ
ทีใช้ ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัตยิ อ่
2. คําอธิบายรายวิชากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

รหัสวิชา
2000103

ชือและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
ความหมาย ประเภท คุณค่า และเกณฑ์ตดั สินคุณค่าทางจริ ยธรรมในสังคมปั จจุบนั
ตามหลักปรัชญาและศาสนธรรม การพัฒนาทักษะชีวิตในด้ านต่าง ๆ การดําเนินชีวิตตาม
วิถีทางประชาธิ ปไตย การสร้ างวินยั และความตระหนักในคุณค่าของตนเอง การสร้ าง
ภูมิค้ มุ กันทางจิตมรรควิธีเพือชีวิตทีเป็ นสุข

รหัสวิชา

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

2000104

สุนทรี ยศาสตร์ แห่ งชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics for Life
ความหมายของสุนทรี ยศาสตร์ แห่งชีวิตในเชิงการคิด สุนทรี ยศาสตร์ ในเชิงพฤติกรรม
ทีเกี ยวข้ องกับความงามของศิลปะแขนงต่างๆ ด้ านทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และศิลปะ
การแสดง เพือให้ เกิดความซาบซึ <งและได้ มาซึงประสบการณ์ด้านสุนทรี ยศาสตร์ แห่งชีวิต
โดยการรั บรู้ ด้ วยศาสตร์ แ ห่งการได้ ยิน ได้ พบเห็นของจริ งและได้ สัมผัส ตามแนวทาง
การศึกษาศิลปะแขนงนัน< ๆ การเปรี ยบเทียบข้ อแตกต่างทางสุนทรี ยศาสตร์ ของศิลปะแต่
ละแขนงในเรื องของความงาม

2000105

จิตวิทยาและการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Psychology and Self-Development
พฤติกรรมการดําเนินชีวิต ประเภทของพฤติกรรม การรู้ จกั และเข้ าใจตนเองและผู้อืน
ปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อการเปลียนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตนเองในมิติจิตวิทยา
สังคมวิทยา ศาสนาและวัฒนธรรม มนุษยสัมพันธ์ มารยาทและการสมาคม การสร้ าง
เสริ มกลุม่ และทีมงาน การดํารงชีวิตอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุข

2500105

วิถีไทยและวิถีโลก
3(3-0-6)
Thai and World Life Style
วิ วัฒ นาการและการเปลี ยนแปลงของสัง คมไทย สภาพปั ญ หาและแนวทางแก้ ไ ข
ปั ญหาสังคมไทย โครงการพัฒนาอันเนืองมาจากพระราชดําริ ภูมิปัญญาไทยทีส่งเสริ ม
การปรับตัวและการดําเนินวิถีชีวิตแบบไทย การวิเคราะห์สถานการณ์ โลกปั จจุบนั เพื อ
ความเข้ าใจการพัฒนาและการเปลียนแปลงด้ านต่างๆ ของสังคมโลก รวมทังการปรั
<
บตัว
ของไทยในสังคมโลก
มนุษย์ กับสิงแวดล้ อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ความสํ าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม ความหลากหลายทางชีวภาพ
วิกฤตการณ์ทางสิงแวดล้ อมและภัยธรรมชาติ ความสัมพันธ์ เชิงระบบระหว่างมนุษย์กับ
สิงแวดล้ อม เทคโนโลยีทีมีผลกระทบต่อมนุษย์และสิงแวดล้ อม การจัดการทรัพยากรโดย
เน้ นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมตามแนวพระราชดําริ

2500106

รหัสวิชา

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

2500107

ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dhavaravadee Studies
ความเป็ นมาของอาณาจัก รทวารวดี ลัก ษณะทางภู มิ ศ าสตร์ สัง คม วัฒ นธรรม
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองในสมัยทวารวดี ความเจริ ญและความเสือมถอยของ
อาณาจักรทวารวดี ความสํ าคัญของอารยธรรมยุคทวารวดีทีมีต่อจังหวัดนครปฐมและ
ประเทศไทย

2500108

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรู้ ทัวไปเกี ยวกับหลัก กฎหมายที มีความสัมพันธ์ กับชี วิตและปรากฏการณ์ ทาง
สังคมหลักสิทธิ เสรี ภาพของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายนิติกรรมสัญญา
หลักกฎหมายซื <อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื <อ กู้ยืมเงิน คํ <าประกัน หุ้นส่วนและบริ ษัท หลัก
ทัว ไปเกียวกับกฎหมายอาญา การประยุกต์และบูรณาการใช้ กฎหมายให้ ได้ เป็ นผลจริ งใน
การประกอบวิชาชีพและชีวิตประจําวัน
3. คําอธิบายรายวิชากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์

รหัสวิชา
4000109

ชือและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการเรี ยนรู้
3(2-2-5)
Information and Information Technology for Learning
ความหมายความสํ า คัญ ของการรู้ สารสนเทศ แหล่ ง สารสนเทศและการบริ ก าร
กลยุทธ์ และทักษะการค้ นสารสนเทศประเภทต่างๆ ด้ วยเทคโนโลยี การใช้ ฐานข้ อมูล
สารสนเทศและสืออิเล็กทรอนิกส์ การรวบรวมและประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์
และสังเคราะห์สารสนเทศเพือการนําไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ การนําเสนอผลการศึกษา
ค้ นคว้ าและการเขียนรายงานทางวิชาการ การอ้ างอิงและจริ ยธรรมในการใช้ สารสนเทศ

รหัสวิชา

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

4000110

การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
การพัฒนาทักษะการคิดและลักษณะการคิดแบบต่างๆ การพัฒนากระบวนการคิด
เช่น การคิดเชิงสร้ างสรรค์ การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ การคิดอย่างมี วิจารณญาณ การ
ตัดสินใจ องค์ประกอบในการตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจ การประยุกต์การคิดและ
การตัดสินใจไปใช้ ในชีวิต

4000111

วิทยาศาสตร์ เพือคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Science for Quality of Life
ความหมาย ความสํ า คัญ ของวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคุณ ภาพชี วิ ต แนวคิ ดเกี ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชี วิตด้ วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การใช้ หลักการทางวิทยาศาสตร์
ศึกษาคุณค่าทางธรรมชาติของอาหาร ยารั กษาโรคและสมุนไพร ศึกษาธรรมชาติของ
ชีวิต ระบบการพึงพาอาศัยซึงกันและกันของสิงมีชีวิต การใช้ หลักวิทยาศาสตร์ ความ
สมเหตุสมผลเพือการดําเนินชีวิตอย่างมีคณ
ุ ภาพ

4000112

วิทยาศาสตร์ การกีฬาและนันทนาการ
3(2-2-5)
Sports Science and Recreation
หลักการและประโยชน์ของการออกกําลัง การสร้ างเสริ มสมรรถภาพร่ างกายและการ
ออกกําลังกายเพือสุขภาพ การส่งเสริ มสุขภาพกายและสุขภาพจิต หลักการและประเภท
ของกิจกรรมนันทนาการ การร่ วมกิจกรรมนันทนาการเพือส่งเสริ มสุขภาพและการเล่น
กีฬา

4000113

คณิตศาสตร์ ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
ดอกเบี ย< ภาษี เ งิ น ได้ ตรรกศาสตร์ แ ละการให้ เ หตุผ ล ค่า สูง สุด และค่ า ตํ า สุ ด
การประยุกต์ใช้ คณิตศาสตร์ ในวิชาชีพต่าง ๆ

รหัสวิชา

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

4000114

เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Technology in Daily Life
พัฒนาการเทคโนโลยีประเภทต่างๆ ทีนํามาใช้ ในองค์กร สํานักงาน และครัวเรื อน การ
เลือกบริ โภคเทคโนโลยีทีเหมาะสมในชีวิตประจําวัน การประหยัดพลังงานทีไม่ก่อให้ เกิด
มลภาวะต่อสิงแวดล้ อม ไม่ขดั ต่อศีลธรรม ทังเทคโนโลยี
<
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการและ
ระบบ เพื อตอบสนองความจํ า เป็ นในการดํารงชี วิต การพัฒนาคุณภาพชี วิตและเป็ น
พื <นฐานเชิงธุรกิจ

4000115

เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology
บทบาทและความสํ า คัญ ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ความรู้ เกี ย วกั บ ฮาร์ ด แวร์
ซอฟต์ แ วร์ ฐานข้ อมู ล อิ น เทอร์ เ น็ ต ระบบเครื อ ข่ า ยและสื อ ประสม การใช้ ง าน
ระบบปฏิ บตั ิการและโปรแกรมประยุกต์ทีจําเป็ นต่อวิชาชีพ การใช้ อินเทอร์ เน็ตเพือการ
สือสาร การสร้ างเว็บไซต์

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. วิชาแกน
1.1 ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษา
รหัสวิชา
1191812

ชือวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษสําหรั บการศึกษา 1
3(3-0-6)
English for Education 1
การใช้ ทกั ษะบูรณาการในการสือสารภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาการศึกษาเพือเพิมพูน
ประสิ ท ธิ ภาพในการฟั ง การพูด ข่าว บทความ สารคดี การใช้ ภ าษาในห้ องเรี ยน การ
พัฒนาการอ่านข้ อความ บทความ สารคคี และการสืบค้ นข้ อมูลภาษาอังกฤษจากตํารา
นิตยสาร อินเตอร์ เน็ตในสาขาการศึกษา

รหัสวิชา
1191813

รหัสวิชา

ชือวิชาและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

ภาษาอังกฤษสําหรั บการศึกษา 2
3(3-0-6)
English for Education 2
การใช้ ทกั ษะบูรณาการในการสือสารภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาการศึกษาเพือเพิมพูน
ประสิทธิภาพในการอ่านข้ อความ บทความวิชาการทางการศึกษาสาขาวิชาต่างๆ เพือ
นํามาใช้ ประโยชน์ในการเรี ยนอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ บทความอ้ างอิงเชิงวิชาการ
และการเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบวิชาการ เช่น รายงาน รายงานการวิจยั ภาคนิพนธ์
บทคัดย่อ เพือเตรี ยมศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป
1.2 วิชาพื <นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
1.2.1 วิชาชีพครู บังคับ
ชือวิชาและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

1112101

พืนf ฐานของการศึกษา
2(2-0-4)
Foundations of Education
ความหมายและความมุ่งหมายของการศึกษา ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎี ทางการศึกษา
ประวัติความเป็ นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษา
ไทย กฎหมายการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาสํ าหรั บเด็กที มีความ
ต้ องการพิเศษ การศึกษาแบบเรี ยนรวม การศึกษาเพือพัฒนาชุมชน และแนวโน้ มการจัด
การศึกษาไทย

1113201

จริยธรรมวิชาชีพสําหรั บครู
3(3-0-6)
Professional Ethic for Teachers
ความสําคัญของวิชาชีพครู บทบาทหน้าที ภาระงานครู พัฒนาการของวิชาชีพครู
คุณลักษณะของครู ทีดี การสร้างเจตคติทีดีต่อวิชาชีพครู การเสริ มสร้างศักยภาพและ
สมรรถภาพความเป็ นครู การพัฒนาจริ ยธรรมคุณธรรมของครู การเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
และการเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการ การปฏิรูปวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพครู กฎหมายการศึกษาทีเกียวข้องกับวิชาชีพครู

รหัสวิชา
ชือวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1114701 การบริหารจัดการสถานศึกษา
2(2-0-4)
School Management
ความรู้พื <นฐานทางการบริ หาร ทฤษฎีและหลักการบริ หารจัดการ ภาวะผู้นําทางการศึกษา
การคิดอย่างเป็ นระบบ วัฒนธรรมองค์กร การเชือมโยงการประกันคุณภาพทางการศึกษา
มนุษยสัมพันธ์ และการสื อสารในองค์กร การทํางานเป็ นทีม การจัดระบบสารสนเทศเพื อ
การบริ หารจัดการ การศึกษาเพือพัฒนาชุมชน การจัดทําโครงการทางวิชาการ โครงการ
ฝึ กอาชีพและโครงการ/กิจกรรมเพือการพัฒนาในสถานศึกษา
1121205 หลักสูตรการศึกษาขันf พืนf ฐาน
3(2-2-5)
Basic Education Curriculum
ความรู้ พื <นฐานเกียวกับหลักสูตร ประเภทและทฤษฎีของหลักสูตร หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน< พื <นฐาน และวัสดุประกอบหลักสูตร การประเมินผลหลักสูตร การวิเคราะห์
และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปั ญหาและแนวโน้ มในการพัฒนาหลักสูตร การบริ หาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษา การจัดประสบการณ์ และกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับหลักสูตร
และการใช้ แหล่งวิทยาการเสริ มหลักสูตร
1121206 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
Early Childhood Education Curriculum
ความรู้พื <นฐานเกียวกับหลักสูตรและทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบในการพัฒนา
หลักสูตร วิวฒ
ั นาการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย การศึกษาและ
วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในปั จจุบนั การประเมินหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา ปั ญหาและแนวโน้ มในการพัฒนาหลักสูตร การบริ หาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษา การจัดประสบการณ์และกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับหลักสูตร
การใช้ แหล่งวิทยาการเสริ มหลักสูตร และการเชือมต่อของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกับ
การจัดการศึกษาชันประถมศึ
<
กษา

รหัสวิชา
ชือวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
1122301 หลักการสอนและการจัดการเรี ยนรู้
Principles of Teaching and Learning Management
ความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างการเรี ยนรู้กบั การสอน ทฤษฎีและรูปแบบการ
เรี ยนรู้ การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน การออกแบบและการจัดประสบการณ์การ
เรี ยนรู้ การจัดการเรี ยนรู้แบบยึดผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ การจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ วิธี
สอนและเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรี ยนรู้ การวางแผนและการเขียนแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ การทดลองใช้ แผนการจัดการเรี ยนรู้
1124301 การบริหารจัดการชันf เรี ยน
2(2-0-4)
Classroom Management
ความหมาย ความสําคัญ องค์ประกอบ และหลักการบริ หารจัดการชันเรี
< ยน ลักษณะ
ชันเรี
< ยนทีพึงประสงค์ การสร้ างบรรยากาศในชันเรี
< ยนทีส่งเสริ มการเรี ยนรู้ การใช้ ภาษาเพือ
การสื อสารสํ าหรั บครู การสร้ างวินัยในชัน< เรี ยน การสร้ างแรงจูงในการเรี ยน หลักการและ
กระบวนการแก้ ปัญหาในชันเรี
< ยน การจัดการพฤติกรรมและการปรับพฤติกรรมผู้เรี ยน และการ
ใช้ กระบวนการกลุม่ เพือการบริ หารจัดการชันเรี
< ยน
1131103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Information Technology for Education
แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ประเภทของเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมการศึกษาทีส่งเสริ มการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
ครู การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีและสารสนเทศแหล่งการเรี ยนรู้ และเครื อข่ายการเรี ยนรู้ การ
วิเคราะห์ปัญหาเกียวกับการใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา หลักการ
เลือก การออกแบบ การผลิต การใช้ การประเมิน การปรับปรุ ง และการบํารุ งรักษา
เทคโนโลยี การศึกษา ปฏิ บัติการออกแบบ การผลิ ต การใช้ เ ทคโนโลยี แ ละนวัตกรรม
การศึกษาทีเหมาะสมและส่งเสริ มการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู้

รหัสวิชา
ชือวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1142104 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
3(2-2-5)
Learning Measurement and Evaluation
ความหมาย จุดมุง่ หมาย หลักการของการวัดและการประเมินผลการศึกษา บทบาทของ
การประเมินผลการเรี ยนรู้ การจําแนกจุดมุ่งหมายทางการศึกษาและการวิเคราะห์ผลการ
เรี ยนรู้ ทีคาดหวัง วิธีการทีใช้ ประเมินผลการเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ ง เทคนิคการสร้ างและการ
ใช้ เครื องมือวัดผลชนิดต่างๆ การตรวจสอบคุณภาพของเครื องมื อวัดผลการเรี ยนรู้ สถิ ติ
เบื <องต้ นสําหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา การแปลความหมายของคะแนน แนว
ปฏิ บตั ิในการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน< พื น< ฐาน
และฝึ กปฏิบตั กิ ารสร้ างเครื องมือวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
1143408 การวิจัยเพือพัฒนาการเรี ยนรู้
3(2-2-5)
Research for Learning Development
ความหมาย หลักการ ทฤษฎี และรู ปแบบการวิจยั ทางการศึกษาเพือพัฒนาการเรี ยนรู้
กระบวนการวิจยั การออกแบบการวิจยั สถิติเพือการวิจยั การวางแผนการวิจยั การเขียน
เค้ าโครง การสร้ างเครื องมื อ การเก็บรวบรวมข้ อมูล และรายงานการวิจัย การนํ าเสนอ
ผลการวิจยั การศึกษาค้ นคว้ าและนําผลการวิจยั ไปใช้ เพือพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู้
ฝึ กปฏิบตั กิ ารวิจยั ในชันเรี
< ยนเพือพัฒนาการเรี ยนรู้
1152203 จิตวิทยาสําหรั บครู
3(2-2-5)
Psychology for Teachers
ความหมาย ความสําคัญ และแนวคิดของจิตวิทยาและจิตวิทยาการศึกษาธรรมชาติ
และพัฒนาการของผู้เรี ยน ทฤษฎีการเรี ยนรู้ การส่งเสริมกระบวนการเรี ยนรู้ตามพัฒนาการ
และความแตกต่างระหว่างบุคคล ปั จจัยทีสง่ ผลต่อการเรี ยนรู้ การจัดสภาพแวดล้ อมเพือ
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ทีมีประสิทธิภาพ การส่งเสริ มความถนัดและความสนใจของผู้เรี ยน การ
ประยุกต์ความรู้ด้านจิตวิทยาเพือการจัดการเรี ยนรู้ ช่วยเหลือผู้เรี ยนให้ เรี ยนรู้ และพัฒนา
ตนตามศักยภาพ

รหัสวิชา
ชือวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2(1-2-3)
1153503 จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ คาํ ปรึกษา
Guidance and Counseling Psychology
ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญา และหลักการแนะแนว ลักษณะ ประเภท และบริ การ
แนะแนวในสถานศึกษา หลักการ ทฤษฎี และทักษะการให้ คําปรึกษาเบื <องต้ น การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนและการจัดกิจกรรมแนะแนวในชันเรี
< ยน การช่วยเหลือผู้เรี ยนด้ าน
การศึกษา อาชีพ และส่วนตัวสังคมเพือให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตทีดี ระบบดูแลช่วยเหลือใน
สถานศึกษา การฝึ กปฏิบตั กิ ารศึกษารายกรณี
2(2-0-4)
1194912 จิตวิทยาเด็กและการแนะแนว
Child Psychology and Counseling
พื <นฐานทางจิตวิทยาเด็ก ศึกษาธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กวัยประถมศึกษา วิธี
การศึกษาพฤติกรรมของเด็ก การวิเคราะห์และแก้ ไขพฤติกรรมของเด็กและการส่งเสริ ม
พัฒนาการเด็ก สมองกับการเรี ยนรู้ของเด็ก สุขภาพจิตกับการพัฒนาบุคลิกภาพในวัยเด็ก
การพัฒนาศักยภาพของเด็กวัยประถมศึกษา แนวคิดและหลักการจัดกิจกรรมแนะแนว
สําหรับเด็กประถมศึกษา
2(1-2-3)
1153801 การศึกษาแบบเรี ยนรวม
Inclusive Education
ความหมาย ปรัชญา หลักการ ประเภท ลักษณะและการเรี ยนรู้ของเด็กทีมีความ
ต้ องการพิเศษ การจัดการเรี ยนรู้ทีตอบสนองความแตกต่างของผู้เรี ยน ความรู้เบื <องต้ นของ
การศึกษาแบบเรี ยนรวม การจัดการเรี ยนรู้สําหรับชันเรี
< ยนรวม การประเมินผลแบบย่อยและ
แบบรวมการจัดการพฤติกรรมผู้เรี ยนในชันเรี
< ยนรวม ความร่วมมือระหว่างโรงเรี ยน
ผู้ปกครองและชุมชนในการให้ บริ การสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรี ยนรวม การพัฒนา
ตนสูก่ ารเป็ นผู้สอนชันเรี
< ยนรวม

1.2.2 วิชาชีพครู เลือก
รหัสวิชา
ชือวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1113102 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
2(2-0-4)
Education and Community Development
ความหมายของการพัฒนาชุมชน ลักษณะของชุม ชน หลักการพัฒ นาชุม ชน การจัด
สถานศึกษาเพือเป็ นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชน การอนามัยในสถานศึกษาและชุมชน
การวางแผนพัฒนาชุมชน วิธีการศึกษาและสํารวจชุมชน ความร่ วมมือระหว่างสถานศึกษา
กับชุมชนในการแก้ ปัญหาชุมชน การประเมินผลการพัฒนา
1113701 กฎหมายการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Laws
กฎหมายการศึกษาและกฎหมายทีเกียวข้ องกับการศึกษา แนวทางการนํากฎหมายมา
ประยุกต์ ใ ช้ เ พื อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สูง สุด ในการจัด การศึก ษาและการพัฒ นาวิ ช าชี พ ทาง
การศึกษา
1114702 ภาวะผู้นําทางวิชาการ
2(2-0-4)
Academic Leadership
ความหมาย ความสํ า คัญ และกระบวนการภาวะผูน้ ํา คุ ณ ลัก ษณะผูน้ ํา ทางวิ ช าการ
บทบาทผูน้ าํ ทางวิชาการ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับการจัดองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ บทบาทของ
ครู ในฐานะผูน้ าํ ทางวิชาการ การพัฒนาตนเองให้เป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการ
2(2-0-4)
1114704 การประกันคุณภาพการศึกษา
Education Quality Assurance
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับการประกันคุณภาพ การควบคุม
คุณ ภาพ การตรวจสอบคุณ ภาพ บทบาทหน้ า ที ข องผู้มี ส่ว นเกี ย วข้ อ งกับ การประกัน
คุณ ภาพภายในและภายนอก มาตรฐานและตัวบ่ง ชี ค< ุณ ภาพการศึกษา และการเขี ยน
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพ

รหัสวิชา
ชือวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2(2-0-4)
1123103 สิงแวดล้ อมศึกษาและภูมิปัญญาชุมชน
Environmental Education and Community Wisdom
ความหมาย ความสํ าคัญ และประเภทของสิงแวดล้ อมศึกษาและภูมิปัญญาท้ องถิ น
กระบวนการสิ ง แวดล้ อ มศึ ก ษา การวิ เ คราะห์ ปั ญ หาและผลกระทบของสิ ง แวดล้ อ ม
การศึกษาแหล่งการเรี ยนรู้ และภูมิ ปัญญาท้ องถิ นในฐานะทรั พยากรการเรี ยนรู้ การนํ า
สิงแวดล้ อมศึกษาและภูมิปัญญาท้ องถินมาใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้และการดําเนินชีวิต
2(1-2-3)
1123210 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
School Curriculum Development
ความหมายและความสํ าคัญของหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการและแนวทางการ
จัดทํ าหลักสูตรสถานศึกษา การกํ าหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิ จ เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และโครงสร้ างของหลักสูตร การจัดทําสาระของหลักสูตร การออกแบบการเรี ยนรู้
การออกแบบกิ จกรรมพัฒนาผู้เรี ยน การกํ าหนดรู ปแบบ วิธีการ เกณฑ์การตัดสินผลการ
เรี ยน เอกสารหลักฐานการศึกษา การเรี ยบเรี ยงเป็ นหลักสูตรสถานศึกษา และแนวทางการ
ตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา
3(2-2-5)
1123401 ทักษะการสอนและการสือสาร
Teaching and Communication Skills
ความหมายและความสําคัญของทักษะการสอนและการสือสารสําหรับครู ทักษะการ
นําเข้ าสูบ่ ทเรี ยน ทักษะการนําเสนอสาระการเรี ยนรู้ ทักษะการสรุปบทบทเรี ยน ทักษะการ
เล่าเกร็ ดความรู้ เพือสร้ างบรรยากาศในชันเรี
< ยน การเชือมโยงกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทักษะ
การสร้ างปฏิสมั พันธ์ ในชันเรี
< ยน การสรุ ปใจความจากการฟั งการอธิบาย การขยายความ
การร่ วมอภิปรายกับผู้เรี ยน การเชือมโยงสถานการณ์/เหตุการณ์ปัจจุบนั กับกิจกรรมในชัน<
เรี ยน การใช้ ภาษาเชิงสร้ างสรรค์สําหรับครู การพัฒนาบุคลิกภาพทีพงึ ประสงค์
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1132102 นวัตกรรมการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Innovation
ความหมาย ความสําคัญ หลักการและประเภทของนวัตกรรมการศึกษา การสร้ าง การ
เลือก การใช้ นวัตกรรมเพือพัฒนาการเรี ยน การสอน ฝึ กวิเคราะห์สภาพปั ญหาการจัดการ
เรี ยนรู้ ในสถานศึกษาเพือออกแบบ สร้ างและนําเสนอรู ปแบบนวัตกรรมทีเหมาะสม การ
นําไปทดลองใช้ เพือปรับปรุงและพัฒนา
1132503 การผลิตและการนําเสนอมัลติมีเดียเพือการศึกษา
3(2-2-5)
Production and Presentation of Educational Multimedia
ความหมาย ความสําคัญของคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพือ
การนําเสนอวิธีการใช้ คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพือการนําเสนอ
ปฏิบตั ิการออกแบบ สร้ าง และนําเสนอผลงานด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพือการนําเสนอ
สําหรับการเรี ยนการสอนและการเผยแพร่
2(2-0-4)
1142201 การสร้ างแบบทดสอบเบือf งต้ น
Introduction to Test Construction
ความรู้ เบื <องต้ นเกี ยวกับแบบทดสอบ ประเภทของแบบทดสอบ การวางแผนการสร้ าง
แบบทดสอบชนิดต่างๆ การสร้ างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ การตรวจสอบคุณภาพ
แบบทดสอบก่อนนําไปใช้ การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบหลังนําไปทดลองใช้ การ
ประเมิ น คุณ ภาพของแบบทดสอบและปรั บ ปรุ ง แบบทดสอบ ฝึ กปฏิ บัติ ก ารสร้ าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิWและการนําไปทดลองใช้
1142301 สถิตทิ างการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Statistics
ความเข้ าใจเบื <องต้ นเกียวกับสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาด้ วยสถิติบรรยาย
และสถิตอิ ้ างอิง การนําเสนอข้ อมูล การวิเคราะห์ และการแปลความหมาย คํานวณค่าสถิติ
จากคะแนนผลการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนและแปลผล
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1142501 โปรแกรมสําเร็จรู ปสําหรั บการวัดผลและวิจัยการศึกษา
3(2-2-5)
Computer Program for Educational Measurement and Research
ความรู้พื <นฐานเกียวกับการใช้ คอมพิวเตอร์ ประเภทและลักษณะของโปรแกรมสําเร็ จรู ป
กระบวนการทํางานของโปรแกรมสําเร็ จรูปเพือการวัดผลและวิจยั การสร้ างแฟ้มข้ อมูล และ
แฟ้มคําสัง ฝึ กปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะต่างๆ ทังทางด้
<
านการวัดผลและวิจยั
1152301 มนุษยสัมพันธ์ สาํ หรั บครู
2(2-0-4)
Human Relations for Teachers
ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ์ สําหรับครู ธรรมชาติความต้ องการของ
มนุษย์ หลักการและเทคนิคการสร้ างมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์และการสือสารในองค์กร
การประยุกต์มนุษยสัมพันธ์เพือใช้ ในการสร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้ ทีดี การส่งเสริ มติดตาม
ดูแลช่วยเหลือผู้เรี ยน
1152501 สุขภาพจิต
2(2-0-4)
Mental Health
ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิต ทฤษฎีบคุ ลิกภาพ ปั จจัยต่างๆทีส่งผลต่อ
สุขภาพจิต ลักษณะของผู้ทีมีสขุ ภาพจิตดีและจิตบกพร่ อง การปรับตัวเพือสุขภาพจิต การ
ส่งเสริ มสุขภาพจิตและการป้องกันปั ญหาสุขภาพจิต ความบกพร่ องทางจิตเบื <องต้ น การ
ยอมรับตนเองและทักษะการอยูร่ ่วมกับผู้อืนอย่างมีความสุข
1153102 บุคลิกภาพและการปรั บตัว
2(2-0-4)
Personality and Adjustment
ความหมายและความสําคัญของบุคลิกภาพและการปรับตัว ทฤษฎีบคุ ลิกภาพ ปั จจัยที
มีผลต่อบุคลิกภาพ การวัดบุคลิกภาพ ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคลิกภาพและการปรับตัว
การวิเคราะห์พฤติกรรมทีเป็ นปั ญหา การฝึ กทักษะการแก้ ปัญหาและการปรับตัวในลักษณะ
ต่าง ๆ เพือการดํารงชีวิตอย่างมีคณ
ุ ภาพ
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1153504 จิตวิทยาการแนะแนววัยรุ่ น
3(3-0-6)
Guidance Psychology for Adolescence
วัยรุ่นและทฤษฎีพฒ
ั นาการของวัยรุ่ น พัฒนาการด้ านต่างๆ ของวัยรุ่ น ปั จจัยทีส่งผลต่อ
พัฒนาการ ปั ญหาเฉพาะวัย บทบาทของครู กับการแนะแนวและการให้ การปรึ กษาเด็ก
วัยรุ่ นในสถานศึกษา การจัดบริ การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือเพื อป้องกัน แก้ ไข
และพัฒนาผู้เรี ยนวัยรุ่ น แนวทางการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของวัยรุ่ นโดยใช้
กระบวนการแนะแนว
1153509 กิจกรรมโฮมรู ม
2(2-0-4)
Home Room Activity
ความหมาย จุดมุง่ หมาย ความสําคัญ ประวัติ และหลักการของกิจกรรมโฮมรูม การจัด
กิจกรรมโฮมรูม การจัดกิจกรรมโฮมรูมในสถานศึกษาระดับต่างๆ วิธีการจัดกิจกรรมโฮมรูม
ในรูปแบบต่างๆ และการประเมินผล การศึกษาสภาพปั ญหาการจัดกิจกรรม
โฮมรูม ฝึ กการจัดกิจกรรมโฮมรูมตามแนวคิดระบบดูแลช่วยเหลือเพือการป้องกัน แก้ ไข
และพัฒนาผู้เรี ยน
1153518 การจัดบริการช่ วยเหลือนักเรี ยน
2(2-0-4)
Students Intervention
การสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีกบั ผู้เรี ยน การเข้ าใจผู้เรี ยน เทคนิคและวิธีการศึกษาผู้เรี ยน
เป็ นรายบุคคล การจัดสารสนเทศทีเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้เรี ยน การฝึ กการเห็นคุณค่าในตนและ
เข้ าใจตนเอง การช่วยเหลือและส่งเสริ มผู้เรี ยนในบริ บทต่างๆ ตามแนวคิดจิตตปั ญญา การ
เป็ นสมาชิกทีดีของสังคม
1154101 การศึกษาพิเศษ
2(2-0-4)
Special Education
ความหมายและประวัติ ความเป็ นมาเกี ยวกับ การจัด การศึก ษาเพื อ ผู้เ รี ยนที มี ความ
ต้ องการพิเศษ ลักษณะ พัฒนาการและธรรมชาติการเรี ยนรู้ของเด็กพิเศษประเภทต่างๆ
การคัดกรองและวินิจฉัยเบื <องต้ นเพือจัดการศึกษาและส่งต่อขอรับบริ การต่างๆ ตามสิทธิ
ทางสังคมและการศึกษา การสร้ างเจตคติทีดีตอ่ เด็กพิเศษ เทคนิคและสือการเรี ยนการสอน
เบื <องต้ นสําหรับการจัดการเรี ยนการสอนเพือเด็กพิเศษ
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1154114 การให้ การปรึกษาแก่ ผ้ ูเรี ยนทีมีภาวะเสียง
3(2-2-5)
Counseling for Student at Risk
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบตั ิการให้ การปรึ กษาแก่ผ้ เู รี ยนทีมีภาวะเสียงทังในวั
< ย
เรี ยน ภาวะเสี ย งของเด็ กวัย เรี ยน จิ ต วิ ท ยาเด็ก และวัย รุ่ น ที อ ยู่ใ นภาวะเสี ยงและขาด
ความสามารถในการเรี ยน การนําหลักการทางจิตวิทยาการปรึ กษาเพื อพัฒนาและสร้ าง
ศักยภาพในตน การสร้ างความภูมิใจในตนเอง การพึงตนเอง การสร้ างวินยั ในตนเองและ
การฟื น< ฟูตนเองจากภาวะวิกฤต
* วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อนจิตวิทยาการแนะแนวและการให้ คําปรึกษา

รหัสวิชา
1102301

1.2.2 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
ชือวิชาและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

การสังเกตและการมีส่วนร่ วมปฏิบัตงิ านในสถานศึกษา 1
1(60)
Observation and Participation in School Practices 1
การศึกษาสังเกตสภาพทัวไป หลักสูตรและแนวทางการบริ หารสถานศึกษาขัน< พื น< ฐาน
บทบาทหน้ าที ภาระงานของครู ผ้ สู อน ครู ประจําชัน/งานอาจารย์
<
ทีปรึ กษา และพฤติกรรม
ทัว ไปของนักเรี ยน เจตคติทีดีตอ่ การประกอบวิชาชีพครู การฝึ กเป็ นผู้ช่วยครู ด้านงานธุรการ
ชันเรี
< ยน การเขียนรายงานผลการศึกษาผู้เรี ยนรายกรณี การจัดทํารายงานการศึกษา
สังเกตและการปฏิบตั ิงานผู้ช่วยครู จากสภาพจริ ง การนําเสนอและอภิปรายผลการศึกษา
สังเกตและการมีสว่ นร่วม
* วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน
1. พื <นฐานของการศึกษา
2. หลักสูตรการศึกษาขันพื
< <นฐานหรื อหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
3. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
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1102302

การสังเกตและการมีส่วนร่ วมปฏิบัตงิ านในสถานศึกษา2
1(60)
Observation and Participation in School Practices 2
การศึกษา สังเกตการบริ หารงานวิชาการในสถานศึกษา การบริ หารงานวิชาการและ
การจัดการเรี ยนรู้ ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ในวิชาเฉพาะด้ านของนักศึกษา ความร่ วมมือ
ระหว่างสถานศึกษาและชุมชนเพื อสนับสนุนการบริ หารจัดการและการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู้ รวมทัง< กิ จกรรมพัฒนาผู้เรี ยน การประกันคุณภาพ การฝึ กเป็ นผู้ช่วยครู ด้านการ
จัดการเรี ยนรู้ และงานสนับสนุน การจัดทํารายงานการศึกษาสังเกตและการปฏิบตั ิงาน
ผู้ชว่ ยครูจากสภาพจริ ง การนําเสนอและอภิปรายผลการศึกษาสังเกตและการมีสว่ นร่วม
* วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน การสังเกตและการมีสว่ นร่วมปฏิบตั งิ านในสถานศึกษา 1

1104304

การฝึ กปฏิบัตกิ ารสอน

1(60)

Teaching Practice Under Supervision

การทดลองสอนวิชาเฉพาะในสถานศึกษา ฝึ กการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู้ทีเน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสําคัญร่ วมกับสถานศึกษา ศึกษาการจัดทําโครงงานทางวิชาการในสถานศึกษา
กระบวนการในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา การบูรณาการความรู้ทงหมดเพื
ั<
อ
ใช้ ฝึกปฏิบตั กิ ารสอนบางเวลา ปรับปรุง/พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทักษะการ
สอน การบริ หารสือการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนโดยเน้ นการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริ ง การเตรี ยมความพร้ อมสําหรับการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
เต็มรูป
1191911

การทดลองสอนประถมศึกษา
1(60)
Teaching Practice in Elementary School
ทดลองสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ทีสนใจ 3 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ กระบวนการในการ
พัฒนาหน่วยการเรี ยนรู้ในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ฝึ กปฏิบตั ิการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ แผนการจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ ฝึ กปฏิบตั ิการสอน ปรับปรุ ง/
พัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู้ การเตรี ยมความพร้ อมสําหรับการฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ
เต็มรูปแบบ

1.2.3 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา
รหัสวิชา
ชือวิชาและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

1105801

การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา1
6(540)
Teaching Internship 1
การฝึ กปฏิบตั กิ ารสอนเต็มเวลาในสถานศึกษาขันพื
< <นฐานในวิชาเฉพาะโดยใช้ ระบบ
นิเทศติดตามช่วยเหลือ การบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีสกู่ ารปฏิบตั จิ ริ งในทุกด้ าน การ
จัดทําแผนการเรี ยนรู้ทีเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยคํานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพือส่งเสริ มการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนเต็มตามศักยภาพ การมีสว่ นร่ วม
ในกิจกรรมทางวิชาการในสถานศึกษา การมีสว่ นร่ วมในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาและการนําไปใช้ การจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพือพัฒนาผู้เรี ยน การมีสว่ นร่วม
ในกิจกรรมของชุมชนร่วมกับสถานศึกษา การประชุมสัมมนาการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครู

1105802

การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา2
6(540)
Teaching Internship 2
การฝึ กปฏิบตั กิ ารสอนเต็มเวลาในสถานศึกษาขันพื
< <นฐานในวิชาเฉพาะโดยใช้ ระบบการ
ให้ คําปรึ กษา การบูรณาการความรู้ ภาคทฤษฎี สู่การปฏิ บตั ิจริ งในทุกด้ าน การพัฒนา
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที เ น้ นผู้เรี ยนเป็ นสํ าคัญให้ ส ามารถปฏิ บตั ิใ ห้ เกิ ดผลได้ จริ ง การ
เลือกใช้ ปรับปรุง พัฒนานวัตกรรมเพือพัฒนาการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนโดยใช้ กระบวนการวิจยั
ปฏิบตั ิการในชันเรี
< ยนทีสอดคล้ องกับธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิชาทีรับผิดชอบ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพือส่งเสริ มการเรี ยนรู้
ของผู้เรี ยนเต็มตามศักยภาพ การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางวิชาการในสถานศึกษา การ
จัดทําโครงงานทางวิชาการ การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของชุมชนร่ วมกับสถานศึกษา การ
ประชุมสัมมนาการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
* วิชาทีต้องเรี ยนมาก่อน การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1

2. วิชาเฉพาะด้ าน
2.1 บังคับเรี ยน
รหัสวิชา
ชือวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2(1-2-3)
1194011 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
Organizing Activities for Learner Development
ความหมาย และความสําคัญของกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน ประเภทของกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรี ยนในระดับประถมศึกษา หลักการ แนวคิดและแนวปฏิ บตั ิในการจัดกิ จกรรมพัฒนา
ผู้เรี ยน ฝึ กปฏิบตั กิ ารจัดกิจกรรมนักเรี ยน และกิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์
1191111

1192112

ภาษาไทยสําหรั บครู ประถมศึกษา 1
2(2-0-4)
Thai Language for Elementary School Teachers 1
การอ่านในใจและการอ่านออกเสียง การอ่านร้ อยแก้ วและร้ อยกรอง การอ่านอย่างมี
วิ จ ารณญาณ การเขี ย นคํ า ในภาษาไทย การเขี ย นแบบต่ า งๆ การพูด และการฟั ง ใน
ชีวิตประจําวัน ฝึ กทักษะการอ่าน การเขียน การพูด การฟั งและการดูอย่างมีประสิทธิภาพ
เพือนําไปประยุกต์ใช้ ในการสอนระดับประถมศึกษา
ภาษาไทยสําหรั บครู ประถมศึกษา 2
2(2-0-4)
Thai Language for Elementary School Teachers 2
ภาษา คํา ประโยคและสํานวนไทย คําราชาศัพท์ การแต่งคําประพันธ์ ภาษาไทยถิน
และคําภาษาต่างประเทศในภาษาไทย วิเคราะห์ วิจารณ์งานเขียนประเภทสารคดี และ
บันเทิงคดี รวมทังวรรณกรรมมุ
<
ขปาฐะ ฝึ กการวิเคราะห์และประเมินค่างานเขียน เพือ
นําไปประยุกต์ใช้ ในการสอนระดับประถมศึกษา

รหัสวิชา

ชือวิชาและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

1193113

การจัดการเรี ยนรู้ ภาษาไทยในระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
Learning Management of Thai Language in Elementary Education
ความหมาย ความสําคัญและลักษณะของวิชาภาษาไทย สาระการเรี ยนรู้ หลักสูตร
คูม่ ือและเอกสารประกอบหลักสูตรภาษาไทย การใช้ หนังสือเรี ยน และหนังสือแบบฝึ กหัด
ในระดับประถมศึกษา หลักการจัดกิจกรรมเพือพัฒนาทักษะทางภาษา การจัดการเรี ยน
การสอนแบบบู ร ณาการ หลั ก เกณฑ์ ท างภาษา ทั ก ษะการใช้ ภาษาวรรณคดี และ
วรรณกรรม การใช้ สือการเรี ยนการสอน การสอนเกมและเพลงระดับประถมศึกษา การวัด
และประเมินผลผู้เรี ยน การจัดทําหน่วยการเรี ยนรู้ การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ และการ
ฝึ กปฏิบตั กิ ารสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา

1191211

คณิตศาสตร์ สาํ หรั บครู ประถมศึกษา 1
2(2-0-4)
Mathematics for Elementary School Teachers 1
ธรรมชาติแ ละโครงสร้ างของคณิ ตศาสตร์ จํ า นวนและการดํ า เนิ น การของจํ า นวน
จํานวนเต็ม เศษส่วน ทศนิยม และร้ อยละ การวัดและการนําความรู้ เกี ยวกับการวัดไปใช้
แก้ ปัญหา สมการพื <นฐาน ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การเชื อมโยงความรู้
คณิตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อืนๆ และการใช้ คณิตศาสตร์ ในชีวิตประจําวัน

1192212

คณิตศาสตร์ สาํ หรั บครู ประถมศึกษา 2
2(2-0-4)
Mathematics for Elementary School Teachers 2
ลักษณะและสมบัติของรู ปทรงเรขาคณิ ต ความรู้ เกี ยวกับรู ปแบบและสมการเชิงเส้ น
สถิ ติเ บื อ< งต้ น การวิ เ คราะห์ ข้ อมูล การจํ า แนกข้ อมูล การนํ า เสนอข้ อมูล ทางสถิ ติด้ ว ย
แผนภูมิ กราฟเส้ น ตารางและการแจกแจงความถี ของข้ อมูล ความรู้ เกี ยวกับความน่าจะ
เป็ นและการคาดคะเน การใช้ เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุ ปผล ประยุกต์ความรู้
คณิตศาสตร์ ไปใช้ ในศาสตร์ อืนๆ และการแก้ ปัญหาในชีวิตประจําวัน

รหัสวิชา

ชือวิชาและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

1193213

การจัดการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
Learning Management of Mathematics in Elementary Education
ความหมายและความสําคัญของหลักสูตร หนังสือเรี ยน คูม่ ือครู และเอกสารประกอบ
หลั ก สู ต รวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ การวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต รและหนั ง สื อ เรี ย น หลั ก การสอน
คณิ ตศาสตร์ การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ เทคนิคและทักษะการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ การจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ การใช้ สือการสอนคณิตศาสตร์
การวัดและประเมินผลผู้เรี ยน การพัฒนาหน่วยการเรี ยนรู้ และวางแผนการเรี ยนรู้ การ
เตรี ยมการสอน การจัดกิ จ กรรมเสริ มการเรี ยนวิ ชาคณิ ตศาสตร์ การฝึ กปฏิ บัติการสอน
คณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา

1191311

วิทยาศาสตร์ สาํ หรั บครู ประถมศึกษา 1
2(2-0-4)
Science for Elementary School Teachers 1
สิ ง มี ชี วิ ต กั บ กระบวนการดํ า รงชี วิ ต ชี วิ ต กั บ สิ ง แวดล้ อม ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
สิงแวดล้ อมกับสิ งมี ชี วิตในระบบนิเวศ มนุษ ย์ และการดํ ารงชี วิ ต ความหลากหลายทาง
ชี ว ภาพ สารและสมบัติของสาร สารในชี วิ ตประจํ า วัน สมบัติของวัส ดุ พลัง งานกับการ
ดํ า รงชี วิ ต การเปลี ย นรู ป พลัง งาน ผลการใช้ พ ลัง งานต่อ ชี วิ ต และสิ ง แวดล้ อ ม ทัก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขัน< พื น< ฐานและการปฏิ บตั ิการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ใน
ระดับประถมศึกษา

1192312

วิทยาศาสตร์ สาํ หรั บครู ประถมศึกษา 2
2(2-0-4)
Science for Elementary School Teachers 2
ความหมาย ชนิ ด ของแรงและการเคลื อ นที ข องวัต ถุ สมบัติ ข องแสง สี เสี ย งและ
วงจรไฟฟ้า โครงสร้ างและองค์ประกอบของโลก ทรัพยากรทางธรณีวิทยา สมบัติของ ดิน
นํ า< อากาศ โลกและบรรยากาศ ความสัม พั น ธ์ ข องดวงอาทิ ต ย์ ดวงจั น ทร์ แ ละโลก
ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ และอวกาศ ความสัมพันธ์ระหว่างอวกาศและผลต่อสิงมีชีวิต
บนโลก ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีอวกาศ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขนบู
ั < รณา
การและการปฏิบตั กิ ารทดลองทางวิทยาศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา

รหัสวิชา

ชือวิชาและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

1193313

การจัดการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
Learning Management of Science in Elementary Education
ลักษณะของวิชาวิทยาศาสตร์ สาระการเรี ยนรู้ หลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ การจัดการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ทักษะและเทคนิคการจัดการเรี ยนรู้ ทักษะ
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละการจัดกิ จ กรรมเพื อส่งเสริ ม ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน
วิทยาศาสตร์ ทีเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ การเลือกใช้ และผลิตสือการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ การ
จัดและดูแลห้ องปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์ การวัดและประเมินผลผู้เรี ยน การจัดทําหน่วย
การเรี ยนรู้ แผนการจัดการเรี ยนรู้และฝึ กปฏิบตั กิ ารสอนวิทยาศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา

1191411

สังคมศึกษาสําหรั บครู ประถมศึกษา 1
2(2-0-4)
Social Studies for Elementary School Teachers 1
วิวฒ
ั นาการของชาติไทย การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมก่อนเปลียนแปลง
การปกครอง และตังแต่
< พ.ศ. 2475 จนถึงปั จจุบนั ความสําคัญของประวัติศาสตร์ ไทย
เหตุการณ์ ประวัติศาสตร์ ไทยและประเทศเพื อนบ้ าน กระบวนการศึกษาคันคว้ าและหา
ความรู้ทางประวัตศิ าสตร์ ภูมิศาสตร์ กายภาพ สัณฐานของโลกและปรากฏการณ์ธรรมชาติ
สมบัติทางด้ านกายภาพและการเปลียนแปลงของโลก ธรณีภูมิสารสนเทศเพือการศึกษา
ค้ นคว้ า สิงแวดล้ อมศึกษาและการปฏิบตั ภิ าคสนาม

รหัสวิชา

ชือวิชาและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

1192412

สังคมศึกษาสําหรั บครู ประถมศึกษา 2
2(2-0-4)
Social Studies for Elementary School Teachers 2
ความหมายและความสํ า คัญ ของเศรษฐศาสตร์ ระบบและสถาบัน ทางเศรษฐกิ จ
ทฤษฎี การผลิต พฤติกรรมของผู้บริ โภค ตลาด รายได้ ประชาชาติ การค้ าระหว่างประเทศ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ประวัติ ความสําคัญ ความเป็ นมาของพระพุทธศาสนาและศาสนา
สําคัญของโลก หลักธรรมและการปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาและศาสนา
อืน ระบบการเมืองการปกครองของประเทศไทย การปฏิบตั ิตามหน้ าทีของการเป็ นพลเมือง
ดี ใ นระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ นพระประมุ ข การธํ า รงรั ก ษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ความสําคัญและบทบาทของประเทศไทยทีมีตอ่ ภูมิภาค และ
สังคมโลก ความมัน คงของชาติ สถานการณ์และปั ญหาของโลกปั จจุบนั

1193413

การจัดการเรี ยนรู้ สังคมศึกษาในระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
Learning Management of Social Studies in Elementary Education
ความหมายและความสํ าคัญของสังคมศึกษา ขอบข่ายของหลักสูตร สาระการเรี ยนรู้
และเอกสารประกอบหลักสูตรสังคมศึกษาในระดับประถมศึกษา ทักษะและเทคนิคการ
จัดการเรี ยนการสอนสังคมศึกษาในระดับประถมศึกษา การจัดการเรี ยนการสอนแบบ
บูรณาการ การใช้ แหล่งการเรี ยนรู้ และภูมิปัญญาท้ องถิ นเพื อการเรี ยนสังคมศึกษา การ
ผลิตและการใช้ สือการเรี ยนรู้ การจัดชัน< เรี ยน การวัดและประเมินผลผู้เรี ยน การพัฒนา
หน่วยการเรี ยนรู้ การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ และฝึ กปฏิบตั กิ ารสอนประถมศึกษา

1194511

สุขศึกษาสําหรั บครู ประถมศึกษา
3(2-2-5)
Health Education for Elementary School Teachers
ความหมาย และความสําคัญของสุขศึกษา การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของเด็กวัย
ประถมศึกษา โรคในวัยเด็ก ทันตสุขภาพ พฤติกรรมและสุขอนามัยทางเพศ การใช้ ยาและ
สารเสพติ ด อุ บัติ เ หตุแ ละการป้ องกัน การปฐมพยาบาลเบื อ< งต้ น การบริ โ ภคอาหาร
ผลิตภัณฑ์และบริ การสุขภาพ การจัดสิงแวดล้ อมทางสุขภาพ การบริ การสุขภาพ สุขศึกษา
ในโรงเรี ยน หลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนสุขศึกษาในระดับประถมศึกษา การฝึ ก
ปฏิบตั กิ ารสอนสุขศึกษาในระดับประถมศึกษา

รหัสวิชา

ชือวิชาและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

1194512

พลศึกษาสําหรั บครู ประถมศึกษา
3(2-2-5)
Physical Education for Elementary School Teachers
การเคลือนไหวเบื <องต้ น หลัก กติกาและทักษะกีฬา เกมและกิจกรรมพลศึกษา
การทดสอบและการสร้ างเสริ มสมรรถภาพทางกาย การป้องกันการบาดเจ็บจากการ
ออกกําลังกายและการเล่นกีฬา หลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนพลศึกษา การวัด
และประเมินผลผู้เรี ยน การฝึ กปฏิบตั กิ ารสอนพลศึกษาในระดับประถมศึกษา

1194611

ศิลปศึกษาสําหรั บครู ประถมศึกษา
2(1-2-3)
Art Education for Elementary School Teachers
ความสํ า คัญ และคุณ ค่ า ของศิ ล ปะ ความรู้ พื น< ฐานทางศิ ล ปะ ทัศ นธาตุแ ละงาน
ทัศนศิลป์ หลักการจัดองค์ประกอบงานทัศนศิลป์ การสร้ างสรรค์งานทัศนศิลป์ การแสดง
ความคิดเห็ น เกี ยวกับงานทัศนศิล ป์ การศึกษาหลักสูตร การวางแผนการสอน เทคนิ ค
วิ ธี การสอน การใช้ สื อการสอน การวัด และประเมิ น ผลผู้เ รี ย น และฝึ กปฏิ บัติก ารสอน
ศิลปศึกษาในระดับประถมศึกษา

1194612

ดนตรี และการขับร้ องสําหรั บครู ประถมศึกษา
2(1-2-3)
Music and Singing for Elementary School Teachers
ความสําคัญ คุณค่าของดนตรี ทฤษฏีดนตรี เบื <องต้ น เครื องดนตรี ไทยและเครื องดนตรี
สากล เสียงและการขับร้ องเพลงไทยและเพลงสากล สังคีตในบทเพลง สุนทรี ยภาพในการ
ขับร้ อง ฟั ง และบรรเลง การขับร้ องบทเพลงสําหรับเด็กประถมศึกษา การศึกษาหลักสูตร
การวางแผนการสอน เทคนิควิธีการสอน การใช้ สือการสอนและการสร้ างสรรค์สือจากวัสดุ
ธรรมชาติหรื อสิงแวดล้ อมในท้ องถิน การวัดและประเมินผลผู้เรี ยน และฝึ กปฏิบตั ิการสอน
ดนตรี และการขับร้ องในระดับประถมศึกษา

รหัสวิชา

ชือวิชาและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

1194613

นาฏศิลป์ ไทยและการละครสําหรั บครู ประถมศึกษา
2(1-2-3)
Thai Classical Dance and Drama for Elementary School Teachers
ความหมาย ความสําคัญของนาฏศิลป์และการละคร นาฏศิลป์ไทย การละเล่นพื <นบ้ าน
พื <นฐานทางการละคร ลักษณะของกิ จกรรมการละคร การแสดงท่าทางประกอบจังหวะ
การจัด การแสดงกิ จ กรรมนาฏศิล ป์และการละครสํ า หรั บ เด็กประถมศึก ษา การศึกษา
หลัก สู ต ร การวางแผนการสอน เทคนิ ค วิ ธี ก ารสอน การใช้ สื อ การสอน การวัด และ
ประเมินผลผู้เรี ยน และฝึ กปฏิบตั กิ ารสอนนาฏศิลป์และการละครในระดับประถมศึกษา

1194711

การจัดการเรี ยนรู้ การงานอาชีพในระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
Learning Management of Occupation in Elementary Education
อาหารและโภชนาการสําหรับครอบครัว เสื <อผ้ าและการแต่งกายของเด็ก การจัดการ
รายรั บ รายจ่ า ยของครั ว เรื อ น การดูแ ลรั ก ษาและการจัด ตกแต่ง บ้ า นและบริ เ วณบ้ า น
งานเกษตร การเลี <ยงสัตว์และการผลิตพืช งานประดิษฐ์ และงานช่าง การดําเนินชีวิตและ
การประกอบอาชี พ ตามหลัก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ฝึ กปฏิ บัติ ง านบ้ า น งานเกษตร งาน
ประดิษฐ์ และงานช่างสําหรับครู ประถมศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
< <นฐาน การวางแผนการสอน เทคนิค
วิ ธี การสอน การจัด การเรี ยนการสอนแบบบูร ณาการ การใช้ สื อ การสอน การวัดและ
ประเมินผลผู้เรี ยน และฝึ กปฏิบตั กิ ารสอนการงานอาชีพในระดับประถมศึกษา

รหัสวิชา

ชือวิชาและคําอธิบายรายวิชา

น (ท-ป-ค)

1194712

คอมพิวเตอร์ เพือการเรี ยนการสอนในระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
Computer for Instruction in Elementary Education
หลักสูตรและการสอนคอมพิวเตอร์ ในโรงเรี ยนประถมศึกษา การจัดชันเรี
< ยนในการ
สอนคอมพิ ว เตอร์ ความรู้ เบื อ< งต้ น เกี ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ การสร้ างและการคัด เลื อ ก
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ สํ า หรั บ นัก เรี ย นในระดับ ประถมศึก ษา การแก้ ปั ญ หาและการ
สร้ างสรรค์งานอย่างมีจิตสํานึกความรับผิดชอบ คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยีและ
การสือสาร การวางแผนการสอน เทคนิควิธีการสอน การจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณา
การ การใช้ สือการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรี ยน และฝึ กปฏิบตั ิการสอนคอมพิวเตอร์
ในระดับประถมศึกษา

1191811

ภาษาอังกฤษสําหรั บครู ประถมศึกษา
3(2-2-5)
English for Elementary School Teachers
ความสําคัญของภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ การสอนภาษาอังกฤษเพือ
การสื อ สารและการศึ ก ษาคัน คว้ า ระบบเสี ย งภาษาอัง กฤษ คํ า และหน้ า ที ข องคํ า
โครงสร้ างคํ า วลี และประโยคตามกาล การประยุ ก ต์ ใ ช้ หลั ก ภาษาในการเรี ย น
ภาษาอังกฤษ การเขียนในรู ปแบบต่างๆ การอ่านออกเสียง ความรู้ เกียวกับมารยาททาง
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา

1193813

การจัดการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
Learning Management of English in Elementary Education
ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษในฐานะทีเป็ นภาษาต่างประเทศ หลักสูตร สาระการ
เรี ยนรู้ และเอกสารประกอบหลักสูตรภาษาอังกฤษ เทคนิคและวิธีการจัดการเรี ยนการสอน
ทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตรเพือพัฒนา
ทักษะทางภาษาอังกฤษ รู ปแบบและกระบวนการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ การจัดการ
เรี ยนการสอนแบบบูรณาการ การผลิตและการใช้ สือการเรี ยนรู้ การจัดชันเรี
< ยนและ
ห้ องปฏิบตั กิ ารภาษาอังกฤษ การวัดและประเมินผลผู้เรี ยน การพัฒนาหน่วยการเรี ยนรู้
การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ และฝึ กปฏิบตั ิการสอนในระดับประถมศึกษา

รหัสวิชา
1194911

ชือวิชาและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

3(3-0-6)
การประถมศึกษา
Elementary Education
ความหมาย ความสําคัญ หลักการ แนวคิด และความมุ่งหมายของการประถมศึกษา
วิวฒ
ั นาการของการประถมศึกษาไทย การจัดการประถมศึกษาของไทยและต่างประเทศ
แนวคิดในการจัดหลักสูตรระดับประถมศึกษา หน่วยงานทีเกี ยวข้ องกับการจัดการศึกษา
ระดับประถมศึกษา การประกันคุณภาพโรงเรี ยนประถมศึกษา บทบาท หน้ าที บุคลิกภาพ
และคุณ ลัก ษณะที ดี ข องครู ป ระถมศึ ก ษา สภาพปั จ จุ บัน ปั ญ หาและแนวทางแก้ ไข
ตลอดจนแนวโน้ มของการประถมศึกษาไทย

1194913

หลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการในระดับ
3(2-2-5)
ประถมศึกษา
Curriculum and Integrated Instruction in Elementary Education
หลักการ แนวคิด และความสําคัญของหลักสูตรบูรณาการและการจัดการเรี ยนการสอน
แบบบูรณาการ หลักและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการในสถานศึกษา การ
ออกแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ การฝึ กปฏิบตั ิการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ

1195914

การสัมมนาการประถมศึกษา
2(1-2-3)
Seminar in Elementary Education
ความรู้ พื น< ฐานเกี ย วกับ กระบวนการสัม มนา ศึก ษา วิ เ คราะห์ ส ภาพปั ญ หาและ
แนวโน้ มของการประถมศึกษาทังในระดั
<
บชุมชนท้ องถินและระดับประเทศในขอบข่ายของ
งานในระดับประถมศึกษาจากแหล่ง ข้ อมูล ต่างๆ โดยเฉพาะวิท ยากร ผลงานวิ จัย หรื อ
วรรณกรรมทางการประถมศึกษา เน้ นการฝึ กทักษะการวิเคราะห์ปัญหาด้ วยกระบวนการ
กลุ่ม การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น การวางแผนการพัฒนาและเสนอแนวทางการ
แก้ ปัญหา การวางแผนและฝึ กปฏิบตั กิ ารจัดสัมมนา

2.2 เลือกเรี ยน
รหัสวิชา

ชือวิชาและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

1153510

การศึกษารายกรณี
2(1-2-3)
Case Study
ความหมาย ความสําคัญและความมุง่ หมายในการศึกษารายกรณีองค์ประกอบ
ต่างๆ ทีควรนํามาพิจารณาในการศึกษารายกรณี เครื องมือทีใช้ ในการศึกษาเป็ นรายกรณี
ขันตอนในการทํ
<
าการศึกษารายกรณี ฝึ กปฏิบตั กิ ารศึกษาบุคคลเป็ นรายกรณี

1194513

เกมและนันทนาการสําหรั บครู ประถมศึกษา
2(1-2-3)
Game and Recreation for Elementary School Teachers
ความหมาย ประวัติ ข องเกมและนัน ทนาการ ประโยชน์ ข องเกมและนัน ทนาการ
ประเภทของเกมและกิจกรรมนันทนาการ การเป็ นผู้นําเกมและกิจกรรมนันทนาการ การ
สอนร้ องเพลง กิจกรรมเข้ าจังหวะ หลักการจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับนักเรี ยนระดับ
ประถมศึ ก ษา การฝึ กปฏิ บัติ ก ารจัด เกม และกิ จ กรรมนั น ทนาการสํ า หรั บ นั ก เรี ย น
ประถมศึกษา

1195021

การศึกษาเอกเทศในระดับประถมศึกษา
2(1-2-3)
Independent Study in Elementary Education
การศึกษาและค้ น คว้ า ในประเด็ น ปั ญ หาที ส นใจเกี ยวกับหลักสูตรและการจัดการ
เรี ยนรู้ในระดับประถมศึกษา เพือนําข้ อมูลไปใช้ ในการนําเสนอแนวทางการแก้ ปัญหา หรื อ
พัฒนานวัตกรรมสําหรับการแก้ ปัญหา จากนันดํ
< าเนินการตามกระบวนการวิจยั เพือให้ ได้
ข้ อค้ นพบหรื อนวัตกรรมในการแก้ ปัญหาซึงเป็ นทีน่าเชือถือ นําผลการศึกษาค้ นคว้ าจัดทําเป็ น
รายงานและนําเสนอภายใต้ การควบคุมดูแลของอาจารย์

รหัสวิชา

ชือวิชาและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

1195022

การสอนซ่ อมเสริมในระดับประถมศึกษา
2(1-2-3)
Remedial Teaching in Elementary Education
ความหมาย ความสําคัญ หลักการและแนวคิดการสอนซ่อมเสริ มสําหรับนักเรี ยนใน
ระดับประถมศึกษา กระบวนการสอนซ่อมเสริ ม นวัตกรรมและเทคนิคการสอนซ่อมเสริ ม
การวางแผนการสอนซ่อมเสริ มและปฏิบตั ิการสอนซ่อมเสริ มในรายวิชาทีเป็ นปั ญหาของ
นักเรี ยนระดับประถมศึกษา

1195023

การจัดการเรี ยนรู้ เพือพัฒนาการคิดสําหรั บเด็กประถมศึกษา
3(3-0-6)
Learning Management for Elementary Children Thinking Skills
Development
ความหมาย ความสํ า คัญ ของพัฒ นาการคิด ทฤษฎี หลัก การ และแนวคิดที เ ป็ น
สากลและไทยเกี ยวกับการพัฒนาการคิด การพัฒนาการคิด รู ปแบบและกระบวนการ
พัฒนาการการคิดแบบต่างๆ โดยเฉพาะการคิดสร้ างสรรค์ การพัฒนากลวิธีการคิดและ
การควบคุมการคิด การออกแบบและการวางแผนการจัดการเรี ยนรู้ เพือพัฒนาการคิด การ
วัดและประเมินการคิดสําหรับเด็กประถมศึกษา

1195024

3(2-2-5)
การใช้ แหล่ งเรี ยนรู้ และภูมิปัญญาท้ องถินเพือการศึกษา
Utilization of Learning Resources and Local Wisdom for Education
ความหมาย ขอบข่ายและคุณค่าของแหล่งเรี ยนรู้ และภูมิปัญญาท้ องถิน การสํารวจ
และใช้ แหล่งเรี ยนรู้ ในท้ องถิน การจัดระบบฐานข้ อมูลและการบริ หารจัดการแหล่งเรี ยนรู้
เพือพัฒนาการศึกษา

รหัสวิชา

ชือวิชาและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

1195321

โครงงานวิทยาศาสตร์ สาํ หรั บเด็กประถมศึกษา
2(2-0-4)
Science Projects for Elementary Children
กระบวนการแสวงหาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
หลักการและแนวคิดในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์
ฝึ กปฏิบตั ิการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ การเขียนรายงาน การนําเสนอ และการประเมิน
โครงงานวิทยาศาสตร์ สําหรับเด็กประถมศึกษา

1195322

กิจกรรมวิทยาศาสตร์
2(2-0-4)
Science Activities
กิจกรรมเพื อการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ และการนํ าวิทยาศาสตร์ ไปใช้ ในชี วิตประจํ าวัน
การจัดค่ายวิทยาศาสตร์ เกมและการสันทนาการทางวิทยาศาสตร์ เพลงวิทยาศาสตร์
ศิลปะกับวิทยาศาสตร์ ละครกับวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์

1195323

วิทยาศาสตร์ การอาหารและโภชนาการในโรงเรี ยน
2(2-0-4)
Food Science and Nutrition in Schools
ความหมาย ความสํ า คัญ และความสั ม พั น ธ์ ข องวิ ท ยาศาสตร์ ก ารอาหารและ
โภชนาการ การแปรรู ปและการถนอมอาหาร หลักโภชนาการ การเปลี ยนแปลงทาง
กายภาพและเคมีอาหาร ประเภทและการเลือกซื <ออาหาร คุณค่าและประโยชน์ของอาหาร
ทีมีตอ่ ร่างกาย โครงการโภชนาการในโรงเรี ยน

1542211

วาทการ
2(1-2-3)
Speech
ความมุง่ หมาย หลักการ และวิธีการพูดรูปแบบต่างๆ ประเมินผลการพูดตามศักยภาพ
ฝึ กปฏิบตั กิ ารพูดในสถานการณ์ตา่ งๆ

รหัสวิชา

ชือวิชาและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

1542223

นันทนาการภาษาไทย
2(2-1-3)
Thai for Recreational Purposes
ศึกษาเพลงและกิจกรรมนันทนาการทีสง่ เสริ มการเรี ยนการสอนภาษาไทย การ
สร้ างสรรค์เพลงและกิจกรรมนันทนาการประกอบการเรี ยนการสอนทางภาษาไทย

1543201

การจัดทําหนังสือสําหรั บเด็ก
2(1-2-3)
Book Writing for Children
ศึกษาพัฒ นาการหนัง สื อสํ า หรั บเด็ก ประเภทและรู ป แบบของหนัง สื อสํ า หรั บเด็ ก
หลักการ ขัน< ตอนและเทคนิคการสร้ างหนังสื อสํ าหรั บเด็ก สํ ารวจหนังสื อและนิตยสาร
สํ า หรั บ เด็ กเพื อ วิ เ คราะห์ และประเมิ น ค่า ฝึ กจัดทํ า หนัง สื อ และนิ ตยสารสํ า หรั บ เด็ ก
ทุกประเภท

1642101

ประวัตศิ าสตร์ ไทยเชิงวิเคราะห์
3(3-0-6)
Analytical History of Thailand
ประวัติศาตร์ ไทยตังแต่
< สมัยก่อนการตังอาณาจั
<
กรสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์ ในเชิงวิเคราะห์
ด้ วยกระบวนการวิพากษ์ วิธีทางประวัตศิ าสตร์ ทงทางด้
ั<
านการตังถิ
< นฐาน กลุม่ ชาติพนั ธุ์
ลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์กบั ต่างประเทศ
ตลอดจนศึกษาผลงานทีเกิดจากภูมิปัญญาไทยอันเป็ นเอกลักษณ์ทีโดดเด่นของชาติใน
ปั จจุบนั

1642306

ประวัตศิ าสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
History of Southeast Asia
ภูมิภ าคเอเชี ยตะวัน ออกเฉี ยงใต้ นับตัง< แต่การก่ อตัง< อาณาจัก รโบราณ อิทธิ พลของ
วัฒนธรรม จีน อินเดีย อิสลาม วิวัฒนาการทางการเมื อง เศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ
ต่างๆ ก่อนการเข้ ามายึดของชาติตะวันตก อิทธิพลของลัทธิ จกั รวรรดินิยมทีมีต่อภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ขบวนการชาตินิยม การเรี ยกร้ องเอกราช การยึดครองของญี ปนุ่
ในช่วงสงครามโลกครั ง< ที 2 ปั ญหาและสภาพของเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ตงแต่
ั < ได้ รั บ
เอกราชจนถึงปั จจุบนั

รหัสวิชา
4095501

ชือวิชาและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

กิจกรรมคณิตศาสตร์
2(1-2-3)
Mathematics Activities
กิ จ กรรมเพื อการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ และการนํ า คณิ ตศาสตร์ ไ ปประยุกต์ ใ ช้ ใ นการ
แก้ ปัญหาหรื อการสร้ างองค์ความรู้ ใหม่ ค่ายคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ สนั ทนาการ เกม
คณิตศาสตร์ เพลงกับคณิตศาสตร์ ศิลปะกับคณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้ เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซํ <ากับ
รายวิชาทีเคยเรี ยนมาแล้ ว

