
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประถมศึกษา 
หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2554 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา     คณะครุศาสตร์ 
 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. ช่ือหลักสูตร 
  ภาษาไทย:      ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา 
  ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of  Education Program in Elementary Education 
 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
  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. จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 ไม่น้อยกว่า 171 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ  
    หลักสูตรระดับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี 
  5.2 ภาษาท่ีใช้  
    ภาษาไทย 
  5.3  การรับเข้าศึกษา  
    รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
  5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
    เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 
  5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  
    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
 



6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  2554 
  เริ่มใช้ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป   

 สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบัน 
 ในการประชุมครั้งท่ี 1 / 2554  เม่ีอวันท่ี 21 มกราคม  พ.ศ. 2554  
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี  3 / 2554 

   เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม  พ.ศ.  2554 
  เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2554 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิภายในปีการศึกษา 2556 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพได้หลังสําเร็จการศึกษา 

- ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 
- นักวิชาการด้านการประถมศึกษาในหน่วยงาน/องค์กรทางการศึกษาของรัฐและเอกชน 
- ผู้ดูแลเด็กระดับประถมศึกษา 
-  

     9.  โครงสร้างหลักสูตร 
    9.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 171  หน่วยกิต  
    9.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาท่ีสอดคล้องกับท่ีกําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร ดังนี้ 
 

 ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  1.  กลุ่มวิชาภาษา  (บังคับ) 9 หน่วยกิต 
  2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (บังคับ) 6 หน่วยกิต 
  3.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  (บังคับ) 6 หน่วยกิต 

 
 ข้อกําหนดเฉพาะ   ให้เลือกเรียนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  อีกไม่น้อยกว่า  6 หน่วย
กิตและเลือกเรียนกลุ่มวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 
 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวนไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 
  1.  วิชาแกน    จํานวนไม่น้อยกว่า    57 หน่วยกิต 
  1.1 ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษา  จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  1.2 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  จํานวนไม่น้อยกว่า 

- วิชาชีพครู 
- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
- การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

51 
36 
3 

12 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
 



  2.  วิชาเฉพาะด้าน 78 หน่วยกิต 
  - บังคับเรียน  ไม่น้อยกว่า 

- เลือกเรียน   ไม่น้อยกว่า 
62 
16 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
          
 9.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 

 ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไม่น้อยกว่า   3
0 

หน่วยกิต 

  1.  กลุ่มวิชาภาษา  ให้เรียนจํานวนไม่น้อยกว่า    9 หน่วยกิต 
      -  รายวิชาบังคับ       9 หน่วยกิต 
     รหัสวิชา                  ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 1500105 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)   
  Thai for Communication  
 1500106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)   
  English for Communication  
 1500107 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการอ่าน 3(3-0-6)   
  English for Reading Skills  
     

 - รายวิชาเลือก    
 
 

 
 

  รหัสวิชา                  ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 1500108 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)   
  Chinese for Communication  
 1500109 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)   
  Japanese for Communication  
 1500110 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)   
  Korean for Communication  
 1500111 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)   
  Chinese for Socio-cultural Communication  
 1500112 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)   
  Japanese for Socio-cultural Communication  
 1500113 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)   
  Korean for Socio-cultural Communication 

 
 

 รหัสวิชา                      ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 1500114 สนทนาภาษาจีนในการทํางาน 3(2-2-5) 
  Chinese Conversation for Work  
 1500115       สนทนาภาษาญี่ปุ่นในการทํางาน 3(2-2-5) 
  Japanese Conversation for Work  



 1500116 สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน 3(2-2-5) 
  Korean Conversation for Work 

 
 

 2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                     
      ให้เรียนจํานวนไม่น้อยกว่า   

 
6 

 
หน่วยกิต 

          -  รายวิชาบังคับ      6 หน่วยกิต 
   รหัสวิชา                  ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
   2000103 จริยธรรมและทักษะชีวิต 3(3-0-6)   
  Ethics and Life Skills  
  2500105 วิถีไทยและวิถีโลก 3(3-0-6)   
  Thai and World Life Style  

    
     -  รายวิชาเลือก   
 รหัสวิชา                  ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 2000104 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต 3(3-0-6)   
  Aesthetics for Life  
 2000105 จิตวิทยาและการพัฒนาตน 3(3-0-6)   
  Psychology and Self-Development  
 2500106 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)   
  Man and Environment  
 2500107 ทวารวดีศึกษา 3(3-0-6)   
  Dhavaravadee  Studies  
 2500108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)   
  Laws in Daily Life 

 
 

 3.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์   
      ให้เรียนจํานวนไม่น้อยกว่า   

 
6 

 
หน่วยกิต 
 

     -  รายวิชาบังคับ      6 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา                  ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 4000109 สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 3(2-2-5)   
  Information and Information Technology for 

Learning 
 

 4000110 การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)   
  Thinking and Decision Making 

 
 
 

 



     -  รายวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา                  ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 4000111 วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)   
  Science for Quality of Life  
 4000112 วิทยาศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ 3(2-2-5)   
  Sports Science and Recreation  
 4000113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)   
  Mathematics in Daily Life  
 4000114 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)   
  Technology in Daily Life  
 4000115 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)   
  Information Technology  
 
ข้อกําหนดท่ัวไป   ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งอีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
หมายเหตุ วิชาศึกษาท่ัวไปให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ   135 หน่วยกิต 
      มีรายละเอียดดังนี้   
  1. วิชาแกน   จํานวนไม่น้อยกว่า   57 หน่วยกิต 
       1.1 ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษา จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
     
 รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 1191812 ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษา 1 

English for Education 1 
3(3-0-6) 

 1191813 ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษา 2 
English for Education 2 

3(3-0-6) 

  
1.2 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  จํานวนไม่น้อยกว่า  
      1.2.1 วิชาชีพครู 

 
51 
36 

 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

                  -  บังคับเรียน 31 หน่วยกิต 
    
 รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
    
 1112101 พ้ืนฐานของการศึกษา 2(2-0-4) 
  Foundations of Education  
 1113201 จริยธรรมวิชาชีพสําหรับครู 3(3-0-6) 
 

 
Professional  Ethic  for Teachers 
 

 



 1114701 การบริหารจัดการสถานศึกษา 2(2-0-4) 
  School  Management  
 1121205 หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  3(2-2-5) 
  Basic  Education  Curriculum  
 1121206 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย* 3(2-2-5) 
  Early  Childhood  Education  Curriculum  
 1122301 หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
  Principles of Teaching and Learning  Management  
  

รหัสวิชา 
 

ช่ือวิชา 
 

น(ท-ป-ค) 
 1124301 การบริหารจัดการชั้นเรียน 2(2-0-4) 
  Classroom Management  
 1131103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 

 
Innovation and Information Technology for 
Education 

 

 1142104 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
  Learning  Measurement  and  Evaluation  
 1143408 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
  Research  for  Learning  Development  
 1152203 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) 
  Psychology for Teachers  
 1153503 จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คําปรึกษา 2(1-2-3) 
  Guidance and Counseling Psychology  
 1194912 จิตวิทยาเด็กและการแนะแนว** 2(2-0-4) 
  Child  Psychology and  Counseling    
 1153801 การศึกษาแบบเรียนรวม 2(1-2-3) 
  Inclusive  Education  
หมายเหตุ    
             
*   

เรียนเฉพาะนักศึกษากลุ่มวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย แทนรายวิชาหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

 

            ** เรียนเฉพาะนักศึกษากลุ่มวิชาเอกการประถมศึกษา  แทนรายวิชาจิตวิทยา
การแนะแนวและการให้คําปรึกษา 

 

   
                          -  เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า            5                            หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 1113102 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน 2(2-0-4) 
 

 
Education and Community Development 
 

 



 1113701 กฎหมายการศึกษา 2(2-0-4) 
 

 
Educational  Laws 
 

 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 1114702 ภาวะผู้นําทางวิชาการ 2(2-0-4) 
   Academic Leadership  
 1114704 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4) 
  Educational Quality Assurance  
 1123103 สิ่งแวดล้อมศึกษาและภูมิปัญญาชุมชน 2(2-0-4) 
  Environmental Education and  Community  Wisdom  
 1123210 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2(1-2-3) 
  School  Curriculum  Development  
 1123401 ทักษะการสอนและการสื่อสาร 3(2-2-5) 
  Teaching and Communication Skills   
 1132102 นวัตกรรมการศึกษา 3(2-2-5) 
  Educational Innovation  
 1132503 การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 
 

 
Production and Presentation of Educational 
Multimedia 

 

 1142201 การสร้างแบบทดสอบเบื้องต้น 2(2-0-4) 
  Introduction to Test Construction   
 1142301 สถิติทางการศึกษา 2(2-0-4) 
  Educational  Statistics   
 1142501 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวัดผลและวิจัยการศึกษา 3(2-2-5) 
 

 
Computer  Software  Package for  Educational 
Measurement and Research 

 

 1152301 มนุษยสัมพันธ์สําหรับครู 2(2-0-4) 
  Human Relations for Teachers  
 1152501 สุขภาพจิต 2(2-0-4) 
  Mental Health    
 1153102 บุคลิกภาพและการปรับตัว 2(2-0-4) 
 

 
Personality and Adjustment 
 

 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 1153504 จิตวิทยาการแนะแนววัยรุ่น 3(3-0-6) 
  Guidance Psychology for Adolescence  
 1153509 กิจกรรมโฮมรูม 2(2-0-4) 
  Home Room  Activity  



 1153518 การจัดบริการช่วยเหลือนักเรียน 2(2-0-4) 
  Students Intervention  
 1154101 การศึกษาพิเศษ 2(2-0-4) 
  Special Education  
 1154114 การให้การปรึกษาแก่ผู้เรียนท่ีมีภาวะเสี่ยง 3(2-2-5) 
 

 
Counseling for Student at Risk 
 

 

                 1.2.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                     3 หน่วยกิต 
   
 รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ชม.) 
 1102301 การสังเกตและการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานในสถานศึกษา1 1(60) 
  Observation and Participation in School Practices 1  
 1102302 การสังเกตและการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานในสถานศึกษา 2 1(60) 
  Observation and Participation in School Practices 2  
 1104304 การฝึกปฏิบัติการสอน 1(60) 
  Teaching  Practice Under Supervision  
 1191911 การทดลองสอนประถมศึกษา* 1(60) 
  Teaching  Practice  in  Elementary  School   
 หมายเหตุ   
              

* 
เรียนเฉพาะนักศึกษากลุ่มวิชาเอกการประถมศึกษา   
แทนรายวิชาการฝึกปฏิบัติการสอน 
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หน่วยกิต 
   
 รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ชม.) 
 1105801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  6(450) 
  Teaching  Internship 1  
 1105802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(450) 
  Teaching  Internship 2  
    
  2. วิชาเฉพาะด้าน      จํานวนไม่น้อยกว่า   78 หน่วยกิต 
      2.1 บังคับเรียน      จํานวนไม่น้อยกว่า 62 หน่วยกิต 
    
 รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 1194011 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

Organizing Activities for Learner Development 
 

2(1-2-3) 



 1191111 ภาษาไทยสําหรับครูประถมศึกษา 1  
Thai Language for Elementary School Teachers 1 

2(2-0-4) 

 1192112 
 

ภาษาไทยสําหรับครูประถมศึกษา 2  
Thai Language for Elementary School Teachers 2 

2(2-0-4) 

 1193113 
 

การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับประถมศึกษา 
Learning Management of Thai Language in 
Elementary Education 

3(2-2-5) 

 1191211 คณิตศาสตร์สําหรับครูประถมศึกษา 1   
Mathematics for Elementary School Teachers 1 

2(2-0-4) 

 1192212 คณิตศาสตร์สําหรับครูประถมศึกษา 2   
Mathematics for Elementary School Teachers 2 

2(2-0-4) 

 1193213 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาLearning 
Management of Mathematics in Elementary 
Education 

3(2-2-5) 

    
 รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
 1191311 วิทยาศาสตร์สําหรับครูประถมศึกษา 1 

Science for Elementary School Teachers 1 
2(2-0-4) 

 
 1192312 วิทยาศาสตร์สําหรับครูประถมศึกษา 2   

Science for Elementary School Teachers 2 
2(2-0-4) 

 1193313 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา  
Learning Management of Science in Elementary 
Education 

3(2-2-5) 

 1191411 สังคมศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา 1 
Social Studies for Elementary School Teachers 1 

2(2-0-4) 

 1192412 สังคมศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา 2 
Social Studies for Elementary School Teachers 2 

2(2-0-4) 

 1193413 
 
 

การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในระดับประถมศึกษา  
Learning Management of Social Studies in 
Elementary Education 

3(2-2-5) 
 

 
 1194511 

 
สุขศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา 
Health Education  for Elementary School Teachers 

  3(2-2-5) 

 1194512 พลศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา  
Physical Education for Elementary School Teachers  

3(2-2-5) 

 1194611 ศิลปศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา 
Art Education for Elementary School Teachers 

2(1-2-3) 

 1194612 ดนตรีและการขับร้องสําหรับครูประถมศึกษา  
Music and Singing for Elementary School Teachers 

2(1-2-3) 



 1194613 
 
 

นาฏศิลป์ไทยและการละครสําหรับครูประถมศึกษา 
Thai Classical Dance and Drama for Elementary 
School Teachers 

2(1-2-3) 
 

 
 1194711 การจัดการเรียนรู้การงานอาชีพในระดับประถมศึกษา 

Learning Management of Occupation in Elementary 
Education 

3(2-2-5) 

    
 รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 1194712 คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา 

Computer  for  Instruction in  Elementary   
Education 

3(2-2-5) 

 1191811 ภาษาอังกฤษสําหรับครูประถมศึกษา  
English for Elementary School  Teachers 

3(2-2-5) 

 1193813 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา 
Learning Management of English in Elementary 
Education 

3(2-2-5) 

 1194911 การประถมศึกษา   
Elementary  Education 

3(3-0 -6) 

 1194913 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในระดับ
ประถมศึกษา 
Curriculum and Integrated Instruction in Elementary 
Education 

3(2-2-5) 

 1195914 การสัมมนาการประถมศึกษา 
Seminar in Elementary Education 

2(1-2-3) 

      2.2  เลือกเรียน      จํานวนไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 1153510 การศึกษารายกรณี  

 Case Study 
2(1-2-3) 

 1194513 เกมและนันทนาการสําหรับครูประถมศึกษา 
Game and Recreation for Elementary School Teachers 

2(1-2-3) 

 1195021 
 
1195022 
 
1195023 

การศึกษาเอกเทศในระดับประถมศึกษา   
Independent  Study in Elementary Education 
การสอนซ่อมเสริมในระดับประถมศึกษา 
Remedial Teaching in Elementary Education 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิดสําหรับเด็กประถมศึกษา 
Learning Management for Elementary Children 
Thinking Skills Development 
 

2(1-2-3) 
 

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



 รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
 1195024 การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือการศึกษา 

Utilization of Learning  Resources and Local Wisdom 
for Education      

3(2-2-5) 

 1195321 โครงงานวิทยาศาสตร์สําหรับเด็กประถมศึกษา  
Science Projects  for  Elementary  Children 

2(2-0-4) 

 1195322 กิจกรรมวิทยาศาสตร์   
Science Activities 

2(2-0-4) 

 1195323 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการในโรงเรียน 
Food Science and Nutrition in Schools 

2(2-0-4) 

 1542211 วาทการ      
Speech 

2(1-2-3) 

 1542223 
 
1543201 
 

นันทนาการภาษาไทย 
Thai  for  Recreational  Purposes 
การจัดทําหนังสือสําหรับเด็ก     
Book Writing  for  Children 

2(2-1-3) 
 

2(1-2-3) 
 

 1642101 ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์ 
Analytical History of Thailand  

3(3-0-6) 

 1642306 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้    
History of Southeast Asia 

3(3-0-6) 

 4095501 กิจกรรมคณิตศาสตร์  
Mathematics Activities  

 2(1-2-3) 
 

    
  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวนไม่น้อยกว่า                              6  หน่วยกิต 
         ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว 
 

10.   คําอธิบายรายวิชา 
 ก. หมวดวิชาศกึษาทั�วไป  

  1.  คาํอธิบายรายวิชากลุ่มวิชาภาษา  
รหัสวิชา ชื�อและคาํอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

 
1500105 ภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร                  

Thai  for  Communication 
3(3-0-6)   

      การพฒันาทกัษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถสื�อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ 
ฟังเพื�อจับใจความสําคัญ  อ่านจับใจความ  อ่านตีความและอ่านขยายความ ฝึกพูด             
ในสถานการณ์ต่างๆ และนําเสนอผลการสืบค้นโดยเน้นกระบวนการทกัษะสมัพนัธ์ทาง



ภาษา 
1500106 ภาษาอังกฤษเพื�อการสื�อสาร 

English  for  Communication 
3(3-0-6)   

  
      การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวนั                

การทกัทาย การกล่าวลา การแนะนําตนเองและผู้ อื�น การขอบคณุ การขอโทษ และการ
แสดงความเห็นใจ  การขอร้อง  และการเสนอความช่วยเหลือ  การเชื <อเชิญและการให้
คําแนะนํา การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ�งของ การถามและการให้ข้อมูลเกี�ยวกับ
สถานที�  การซื <อขายสินค้าและการบริการ การแสดงความคิดเห็น และการติดต่อทาง
โทรศพัท์ 
 

 รหัสวิชา ชื�อและคาํอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
 

1500107 ภาษาอังกฤษเพี�อทักษะการอ่าน 3(3-0-6)   
 English  for  Reading  Skills  
       การพฒันาทกัษะการอา่น การใช้พจนานกุรมชว่ยในการอา่น การอา่นเพื�อหาข้อมลู 

ที�ต้องการ  การอา่นสื�อสิ�งพิมพ์ การอ่านประกาศ การอา่นคําสั�งทั�วไป เทคนิคการอ่านเพื�อ
จบัใจความสําคญั  การอา่นเพื�อเขียนสรุปความ  ตลอดจนการกรอกแบบฟอร์มตา่งๆ   
การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  การเขียนจดหมายสมคัรงานและประวตัิยอ่ 

 
1500108 ภาษาจีนเพื�อการสื�อสาร  3(3-0-6)  
 Chinese  for  Communication  
      การพฒันาทกัษะการใช้ภาษาจีนเพื�อการสื�อสารในชีวิตประจําวัน  เช่น การทกัทาย  

การลา  การแนะนําตนเองและผู้ อื�น  การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั�งอาหาร  
เครื�องดื�ม  การซื <อของ  การถามตอบข้อมลูเกี�ยวกบัตนเอง ผู้ อื�น และสถานที� การอ่านป้าย
ประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มตา่ง ๆ   
 

1500109 ภาษาญี�ปุ่นเพื�อการสื�อสาร 3(3-0-6)  
 Japanese  for  Communication  
 
 
 
 
 

     การพฒันาทกัษะการใช้ภาษาญี�ปุ่ นเพื�อการสื�อสารในชีวิตประจําวนั เช่น  การทกัทาย             
การลา  การแนะนําตนเองและผู้ อื�น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั�งอาหาร  
เครื�องดื�ม การซื <อของ การถามตอบข้อมลูเกี�ยวกบัตนเอง ผู้ อื�น และสถานที� การอ่านป้าย
ประกาศ  และการกรอกแบบฟอร์มตา่ง ๆ     



 
1500110 ภาษาเกาหลีเพื�อการสื�อสาร 3(3-0-6)  
 Korean  for  Communication  
      การพฒันาทกัษะการใช้ภาษาเกาหลีเพื�อการสื�อสารในชีวิตประจําวนั เช่น การทกัทาย  

การลา  การแนะนําตนเองและผู้ อื�น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั�งอาหาร  
เครื�องดื�ม การซื <อของ  การถามตอบข้อมูลเกี�ยวกับตนเอง  ผู้ อื�น และสถานที�  การอ่าน
ป้ายประกาศ  และการกรอกแบบฟอร์มตา่ง ๆ 
 

รหัสวิชา ชื�อและคาํอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
 

1500111 ภาษาจีนเพื�อการสื�อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  
 Chinese  for  Socio-cultural  Communication  
      การพฒันาทกัษะการสื�อสารที�เกี�ยวข้องกบัความรู้พื <นฐานเชิงสงัคมและวฒันธรรม เช่น  

ลกัษณะครอบครัว ความเป็นอยู่  วนัสําคญั  ความเชื�อ   วฒันธรรม  ประเพณีของชาวจีน  
และกรณีที�ควรหลีกเลี�ยงในการสื�อสารกบัชาวจีน 
 

1500112 ภาษาญี�ปุ่นเพื�อการสื�อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  
 Japanese  for  Socio-cultural  Communication  
      การพฒันาทกัษะการสื�อสารที�เกี�ยวข้องกบัความรู้พื <นฐานเชิงสงัคมและวฒันธรรม เช่น 

ลกัษณะครอบครัว ความเป็นอยู่ วนัสําคญั ความเชื�อ วฒันธรรม  ประเพณีของชาวญี�ปุ่ น 
และกรณีที�ควรหลีกเลี�ยงในการสื�อสารกบัชาวญี�ปุ่ น 
 

1500113 ภาษาเกาหลีเพื�อการสื�อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)  
 Korean  for  Socio-cultural  Communication  
      การพัฒนาทักษะการสื�อสารที�เกี�ยวข้องกับความรู้พื <นฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม  

เช่น  ลกัษณะครอบครัว   ความเป็นอยู่  วนัสําคญั   ความเชื�อ  วฒันธรรม  ประเพณีของ
ชาวเกาหลี และกรณีที�ควรหลีกเลี�ยงในการสื�อสารกบัชาวเกาหลี 
 

1500114 สนทนาภาษาจีนในการทาํงาน 3(2-2-5)  
 Chinese  Conversation  for  Work  
      การพฒันาทกัษะการฟัง การพดูภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ที�เกี�ยวกับการทํางาน  

เชน่  การอธิบายชี <แจงเกี�ยวกบัการปฏิบตัิงาน การขอข้อมลู การสนทนาทางโทรศพัท์ การ
นัดหมาย การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ  เน้นคําศัพท์และข้อความที�ใช้ในการ



สนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมคัรงานและประวตัยิอ่ 
 

รหัสวิชา ชื�อและคาํอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
 

1500115 สนทนาภาษาญี�ปุ่นในการทาํงาน 3(2-2-5)  
 Japanese  Conversation  for  Work  
      การพฒันาทกัษะการฟัง     การพูดภาษาญี�ปุ่ นในสถานการณ์ต่างๆ  ที�เกี�ยวกับการ

ทํางานเช่น การอธิบายชี <แจงเกี�ยวกับการปฏิบัติงาน  การขอข้อมูล  การสนทนาทาง
โทรศพัท์ การนดัหมาย  การสมัภาษณ์  การรับฝากข้อความ  เน้นคําศพัท์และข้อความที�
ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน  การเขียนจดหมายสมคัรงานและประวตัยิอ่ 

   
1500116 สนทนาภาษาเกาหลีในการทาํงาน 3(2-2-5)  
 Korean  Conversation  for  Work  
      การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาเกาหลีในสถานการณ์ต่างๆ ที�เกี�ยวกับการ

ทํางาน  เช่น  การอธิบายชี <แจงเกี�ยวกับการปฏิบตัิงาน  การขอข้อมูล  การสนทนาทาง
โทรศพัท์  การนดัหมาย   การสมัภาษณ์  การรับฝากข้อความ  เน้นคําศพัท์และข้อความ   
ที�ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน   การเขียนจดหมายสมคัรงานและประวตัยิอ่ 
 

  2.  คาํอธิบายรายวิชากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    

รหัสวิชา ชื�อและคาํอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
2000103 จริยธรรมและทักษะชีวิต   3(3-0-6)  
 Ethics  and  Life  Skills  
      ความหมาย  ประเภท  คณุค่า และเกณฑ์ตดัสินคณุคา่ทางจริยธรรมในสงัคมปัจจบุนั

ตามหลกัปรัชญาและศาสนธรรม การพฒันาทกัษะชีวิตในด้านตา่ง ๆ การดําเนินชีวิตตาม
วิถีทางประชาธิปไตย  การสร้างวินยัและความตระหนกัในคณุค่าของตนเอง  การสร้าง
ภมูิคุ้มกนัทางจิตมรรควิธีเพื�อชีวิตที�เป็นสขุ   
 
 
 
 
 
 



รหัสวิชา ชื�อและคาํอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
 

2000104 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต   3(3-0-6)  
 Aesthetics  for  Life  
      ความหมายของสนุทรียศาสตร์แห่งชีวิตในเชิงการคิด สนุทรียศาสตร์ในเชิงพฤติกรรม                 

ที�เกี�ยวข้องกับความงามของศิลปะแขนงต่างๆ  ด้านทศันศิลป์  ดริุยางคศิลป์ และศิลปะ 
การแสดง  เพื�อให้เกิดความซาบซึ <งและได้มาซึ�งประสบการณ์ด้านสนุทรียศาสตร์แห่งชีวิต
โดยการรับรู้ด้วยศาสตร์แห่งการได้ยิน   ได้พบเห็นของจริงและได้สัมผัส ตามแนวทาง
การศกึษาศลิปะแขนงนั <น ๆ  การเปรียบเทียบข้อแตกตา่งทางสนุทรียศาสตร์ของศิลปะแต่
ละแขนงในเรื�องของความงาม 
 

2000105 จิตวิทยาและการพัฒนาตน  3(3-0-6)  
 Psychology  and  Self-Development  
      พฤติกรรมการดําเนินชีวิต ประเภทของพฤติกรรม การรู้จกัและเข้าใจตนเองและผู้ อื�น  

ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมมนษุย์  การพฒันาตนเองในมิติจิตวิทยา 
สงัคมวิทยา ศาสนาและวฒันธรรม  มนุษยสมัพนัธ์  มารยาทและการสมาคม  การสร้าง
เสริมกลุม่และทีมงาน  การดํารงชีวิตอยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสขุ 
 

2500105 วิถีไทยและวิถีโลก 3(3-0-6)  
 Thai  and  World  Life  Style  
      วิวัฒนาการและการเปลี�ยนแปลงของสังคมไทย สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข

ปัญหาสงัคมไทย  โครงการพฒันาอนัเนื�องมาจากพระราชดําริ ภูมิปัญญาไทยที�ส่งเสริม
การปรับตวัและการดําเนินวิถีชีวิตแบบไทย  การวิเคราะห์สถานการณ์โลกปัจจุบนั เพื�อ
ความเข้าใจการพฒันาและการเปลี�ยนแปลงด้านตา่งๆ ของสงัคมโลก  รวมทั <งการปรับตวั
ของไทยในสงัคมโลก 

2500106 มนุษย์กับสิ�งแวดล้อม 3(3-0-6)  
 Man  and  Environment  
      ความสําคญัของทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ

วิกฤตการณ์ทางสิ�งแวดล้อมและภยัธรรมชาติ  ความสมัพนัธ์เชิงระบบระหว่างมนษุย์กับ
สิ�งแวดล้อม  เทคโนโลยีที�มีผลกระทบตอ่มนษุย์และสิ�งแวดล้อม  การจดัการทรัพยากรโดย 
 เน้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อมตามแนวพระราชดําริ     
 



รหัสวิชา ชื�อและคาํอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
 

2500107 ทวารวดีศึกษา 3(3-0-6)  
 Dhavaravadee  Studies  
      ความเป็นมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม

เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครองในสมยัทวารวดี   ความเจริญและความเสื�อมถอยของ
อาณาจกัรทวารวดี  ความสําคญัของอารยธรรมยุคทวารวดีที�มีต่อจงัหวดันครปฐมและ
ประเทศไทย 
 

2500108 กฎหมายในชีวิตประจาํวัน 3(3-0-6)  
 Laws  in  Daily  Life  
      ความรู้ทั�วไปเกี�ยวกับหลักกฎหมายที�มีความสัมพันธ์กับชีวิตและปรากฏการณ์ทาง

สงัคมหลกัสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ   หลกักฎหมายนิติกรรมสญัญา  
หลกักฎหมายซื <อขาย  เช่าทรัพย์  เช่าซื <อ กู้ ยืมเงิน  คํ <าประกัน  หุ้นส่วนและบริษัท  หลกั
ทั�วไปเกี�ยวกบักฎหมายอาญา  การประยกุต์และบรูณาการใช้กฎหมายให้ได้เป็นผลจริงใน 
การประกอบวิชาชีพและชีวิตประจําวนั    
 

    3.    คาํอธิบายรายวิชากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
 

 

รหัสวิชา ชื�อและคาํอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
4000109 สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อการเรียนรู้ 3(2-2-5)  
 Information  and  Information  Technology  for  Learning  
      ความหมายความสําคัญของการรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและการบริการ                  

กลยุทธ์และทักษะการค้นสารสนเทศประเภทต่างๆ ด้วยเทคโนโลยี   การใช้ฐานข้อมูล
สารสนเทศและสื�ออิเล็กทรอนิกส์   การรวบรวมและประเมินคา่สารสนเทศ  การวิเคราะห์
และสงัเคราะห์สารสนเทศเพื�อการนําไปใช้อยา่งมีประสิทธิภาพ การนําเสนอผลการศกึษา
ค้นคว้าและการเขียนรายงานทางวิชาการ  การอ้างอิงและจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ 
   
 
 
 
 
 



รหัสวิชา ชื�อและคาํอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
 

4000110 การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)  
 Thinking  and  Decision  Making  
      การพัฒนาทกัษะการคิดและลกัษณะการคิดแบบต่างๆ  การพฒันากระบวนการคิด 

เช่น   การคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การ
ตดัสินใจ  องค์ประกอบในการตดัสินใจ กระบวนการตดัสินใจ  การประยุกต์การคิดและ
การตดัสินใจไปใช้ในชีวิต 
 

4000111 วิทยาศาสตร์เพื�อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)  
 Science  for  Quality  of  Life  
      ความหมาย ความสําคัญของวิทยาศาสตร์และคุณภาพชีวิต แนวคิดเกี�ยวกับการ

พฒันาคณุภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์
ศึกษาคุณค่าทางธรรมชาติของอาหาร  ยารักษาโรคและสมุนไพร  ศึกษาธรรมชาติของ
ชีวิต  ระบบการพึ�งพาอาศยัซึ�งกันและกันของสิ�งมีชีวิต  การใช้หลกัวิทยาศาสตร์  ความ
สมเหตสุมผลเพื�อการดําเนินชีวิตอยา่งมีคณุภาพ      
 

4000112 วิทยาศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ 3(2-2-5)  
 Sports  Science  and  Recreation  
      หลกัการและประโยชน์ของการออกกําลงั การสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายและการ

ออกกําลงักายเพื�อสขุภาพ การส่งเสริมสขุภาพกายและสขุภาพจิต  หลกัการและประเภท
ของกิจกรรมนนัทนาการ  การร่วมกิจกรรมนนัทนาการเพื�อส่งเสริมสุขภาพและการเล่น
กีฬา 
 

4000113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาํวัน 3(3-0-6)  
 Mathematics  in  Daily  Life  
      ดอกเบี <ย   ภาษีเงินได้   ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล  ค่าสูงสุดและค่าตํ�าสุด        

การประยกุต์ใช้คณิตศาสตร์ในวิชาชีพตา่ง ๆ 
 
 
 
 
 



รหัสวิชา ชื�อและคาํอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
 

4000114 เทคโนโลยีในชีวิตประจาํวัน   3(2-2-5)  
 Technology  in  Daily  Life  
      พฒันาการเทคโนโลยีประเภทตา่งๆ ที�นํามาใช้ในองค์กร สํานกังาน และครัวเรือน  การ

เลือกบริโภคเทคโนโลยีที�เหมาะสมในชีวิตประจําวนั  การประหยดัพลงังานที�ไม่ก่อให้เกิด
มลภาวะต่อสิ�งแวดล้อม ไม่ขดัต่อศีลธรรม  ทั <งเทคโนโลยีด้านวสัด ุอุปกรณ์  วิธีการและ
ระบบ  เพื�อตอบสนองความจําเป็นในการดํารงชีวิต  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็น
พื <นฐานเชิงธุรกิจ 

 
4000115 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information  Technology 
3(2-2-5)  

      บทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้เกี�ยวกับฮาร์ดแวร์  
ซอฟต์แวร์  ฐานข้อมูล  อินเทอร์เน็ต  ระบบเครือข่ายและสื�อประสม  การใช้งาน
ระบบปฏิบตัิการและโปรแกรมประยุกต์ที�จําเป็นต่อวิชาชีพ  การใช้อินเทอร์เน็ตเพื�อการ
สื�อสาร  การสร้างเว็บไซต์ 

 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ  
 1.  วิชาแกน 
      1.1 ภาษาองักฤษสําหรับการศกึษา 
 

รหัสวิชา ชื�อวิชาและคาํอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1191812 ภาษาอังกฤษสาํหรับการศึกษา 1 

English for Education 1 
3(3-0-6) 

       การใช้ทกัษะบรูณาการในการสื�อสารภาษาองักฤษเฉพาะสาขาการศกึษาเพื�อเพิ�มพนู
ประสิทธิภาพในการฟัง การพูด ข่าว บทความ สารคดี การใช้ภาษาในห้องเรียน การ
พฒันาการอ่านข้อความ บทความ สารคคี และการสืบค้นข้อมูลภาษาองักฤษจากตํารา 
นิตยสาร อินเตอร์เน็ตในสาขาการศกึษา 

 
 

 

  
 

 



รหัสวิชา 
 

ชื�อวิชาและคาํอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1191813 ภาษาอังกฤษสาํหรับการศึกษา 2 
English for Education 2 

3(3-0-6) 

       การใช้ทกัษะบรูณาการในการสื�อสารภาษาองักฤษเฉพาะสาขาการศกึษาเพื�อเพิ�มพนู
ประสิทธิภาพในการอา่นข้อความ บทความวิชาการทางการศกึษาสาขาวิชาตา่งๆ เพื�อ
นํามาใช้ประโยชน์ในการเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ  การใช้บทความอ้างอิงเชิงวิชาการ 
และการเขียนภาษาองักฤษในรูปแบบวิชาการ  เชน่ รายงาน รายงานการวิจยั ภาคนิพนธ์ 
บทคดัย่อ เพื�อเตรียมศกึษาตอ่ในระดบัสงูตอ่ไป 

 
    1.2 วิชาพื <นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 
          1.2.1 วิชาชีพครู บงัคบั 

รหัสวิชา ชื�อวิชาและคาํอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
 

1112101 พื fนฐานของการศึกษา           
Foundations of Education 

2(2-0-4) 

         ความหมายและความมุ่งหมายของการศึกษา  ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศกึษา
ประวตัิความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษา
ไทย กฎหมายการศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาสําหรับเด็กที�มีความ
ต้องการพิเศษ การศึกษาแบบเรียนรวม  การศึกษาเพื�อพฒันาชุมชน และแนวโน้มการจดั
การศกึษาไทย 
 

1113201 จริยธรรมวิชาชีพสาํหรับครู 3(3-0-6) 
 Professional  Ethic  for Teachers 
        ความสาํคญัของวชิาชีพครู  บทบาทหนา้ที� ภาระงานครู พฒันาการของวชิาชีพครู 

คุณลกัษณะของครูที�ดี  การสร้างเจตคติที�ดีต่อวชิาชีพครู การเสริมสร้างศกัยภาพและ

สมรรถภาพความเป็นครู การพฒันาจริยธรรมคุณธรรมของครู การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

และการเป็นผูน้าํทางวชิาการ การปฏิรูปวชิาชีพครู เกณฑม์าตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณ

ของวชิาชีพครู กฎหมายการศึกษาที�เกี�ยวขอ้งกบัวชิาชีพครู 
 

 
 

   



รหัสวิชา ชื�อวิชาและคาํอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1114701 การบริหารจัดการสถานศึกษา  

School Management 
2(2-0-4) 

       ความรู้พื <นฐานทางการบริหาร  ทฤษฎีและหลกัการบริหารจดัการ ภาวะผู้ นําทางการศกึษา 
การคิดอย่างเป็นระบบ  วฒันธรรมองค์กร การเชื�อมโยงการประกนัคณุภาพทางการศกึษา 
มนุษยสมัพนัธ์และการสื�อสารในองค์กร  การทํางานเป็นทีม การจัดระบบสารสนเทศเพื�อ
การบริหารจดัการ  การศกึษาเพื�อพฒันาชุมชน  การจดัทําโครงการทางวิชาการ  โครงการ
ฝึกอาชีพและโครงการ/กิจกรรมเพื�อการพฒันาในสถานศกึษา 
 

1121205 หลักสูตรการศึกษาขั fนพื fนฐาน  
Basic Education  Curriculum 

3(2-2-5) 

       ความรู้พื <นฐานเกี�ยวกบัหลกัสตูร  ประเภทและทฤษฎีของหลกัสตูร หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั <นพื <นฐาน และวสัดปุระกอบหลกัสูตร การประเมินผลหลักสูตร  การวิเคราะห์
และพฒันาหลกัสูตรสถานศกึษา  ปัญหาและแนวโน้มในการพฒันาหลกัสูตร  การบริหาร
จดัการหลกัสูตรสถานศึกษา  การจดัประสบการณ์และกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลกัสูตร  
และการใช้แหลง่วิทยาการเสริมหลกัสตูร 

1121206 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย                                                            3(2-2-5) 
 Early  Childhood  Education Curriculum 
       ความรู้พื <นฐานเกี�ยวกบัหลกัสตูรและทฤษฎีหลกัสตูร    องค์ประกอบในการพฒันา

หลกัสตูร  วิวฒันาการของหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัในประเทศไทย  การศกึษาและ
วิเคราะห์หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัในปัจจบุนั การประเมินหลกัสตูร การพฒันาหลกัสตูร
การศกึษาปฐมวยัในสถานศกึษา  ปัญหาและแนวโน้มในการพฒันาหลกัสตูร  การบริหาร
จดัการหลกัสตูรสถานศกึษา  การจดัประสบการณ์และกิจกรรมให้สอดคล้องกบัหลกัสตูร  
การใช้แหลง่วิทยาการเสริมหลกัสตูร  และการเชื�อมตอ่ของหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยักบั
การจดัการศกึษาชั <นประถมศกึษา 
 
 
 
 
 

 



รหัสวิชา ชื�อวิชาและคาํอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1122301 หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้                                                          3(2-2-5) 

 Principles of Teaching and Learning Management 
       ความหมายและความสมัพนัธ์ระหวา่งการเรียนรู้กบัการสอน  ทฤษฎีและรูปแบบการ

เรียนรู้  การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  การออกแบบและการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้     การจดัการเรียนรู้แบบยึดผู้ เรียนเป็นสําคญั   การจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  วิธี
สอนและเทคนิคการสอน  การประเมินผลการเรียนรู้  การวางแผนและการเขียนแผนการ
จดัการเรียนรู้  การทดลองใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 

 
1124301 การบริหารจัดการชั fนเรียน  

Classroom Management 
2(2-0-4) 

      ความหมาย  ความสําคญั องค์ประกอบ และหลกัการบริหารจดัการชั <นเรียน  ลกัษณะ             
ชั <นเรียนที�พึงประสงค์  การสร้างบรรยากาศในชั <นเรียนที�ส่งเสริมการเรียนรู้  การใช้ภาษาเพื�อ
การสื�อสารสําหรับครู การสร้างวินัยในชั <นเรียน  การสร้างแรงจูงในการเรียน หลักการและ
กระบวนการแก้ปัญหาในชั <นเรียน การจดัการพฤตกิรรมและการปรับพฤติกรรมผู้ เรียน และการ
ใช้กระบวนการกลุม่เพื�อการบริหารจดัการชั <นเรียน   
 

1131103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  
Innovation and Information Technology for Education 

3(2-2-5) 

      แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ประเภทของเทคโนโลยีและ
นวตักรรมการศกึษาที�ส่งเสริมการพฒันาคณุภาพการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
ครู การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การ
วิเคราะห์ปัญหาเกี�ยวกบัการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา หลกัการ
เลือก การออกแบบ การผลิต การใช้ การประเมิน การปรับปรุง และการบํารุงรักษา
เทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติการออกแบบ การผลิต  การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศกึษาที�เหมาะสมและสง่เสริมการพฒันาคณุภาพการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



รหัสวิชา ชื�อวิชาและคาํอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1142104 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

Learning Measurement and Evaluation 
3(2-2-5) 

      ความหมาย จดุมุง่หมาย หลกัการของการวดัและการประเมินผลการศกึษา บทบาทของ
การประเมินผลการเรียนรู้ การจําแนกจดุมุ่งหมายทางการศึกษาและการวิเคราะห์ผลการ
เรียนรู้ที�คาดหวงั วิธีการที�ใช้ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง เทคนิคการสร้างและการ
ใช้เครื�องมือวดัผลชนิดต่างๆ การตรวจสอบคณุภาพของเครื�องมือวดัผลการเรียนรู้ สถิติ
เบื <องต้นสําหรับการวดัและประเมินผลการศกึษา การแปลความหมายของคะแนน แนว
ปฏิบตัิในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั <นพื <นฐาน 
และฝึกปฏิบตักิารสร้างเครื�องมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

1143408 การวิจัยเพื�อพัฒนาการเรียนรู้  
Research for Learning Development 

3(2-2-5) 

      ความหมาย  หลกัการ ทฤษฎี  และรูปแบบการวิจยัทางการศกึษาเพื�อพฒันาการเรียนรู้  
กระบวนการวิจยั การออกแบบการวิจยั สถิติเพื�อการวิจยั การวางแผนการวิจยั การเขียน
เค้าโครง การสร้างเครื�องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล และรายงานการวิจัย การนําเสนอ
ผลการวิจยั การศกึษาค้นคว้าและนําผลการวิจยัไปใช้เพื�อพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ 
ฝึกปฏิบตักิารวิจยัในชั <นเรียนเพื�อพฒันาการเรียนรู้ 
 

1152203 จิตวิทยาสาํหรับครู 3(2-2-5) 
 Psychology for Teachers 
       ความหมาย ความสําคญั และแนวคิดของจิตวิทยาและจิตวิทยาการศกึษาธรรมชาติ

และพฒันาการของผู้ เรียน ทฤษฎีการเรียนรู้  การสง่เสริมกระบวนการเรียนรู้ตามพฒันาการ
และความแตกตา่งระหวา่งบคุคล ปัจจยัที�สง่ผลตอ่การเรียนรู้ การจดัสภาพแวดล้อมเพื�อ
สง่เสริมการเรียนรู้ที�มีประสิทธิภาพ การสง่เสริมความถนดัและความสนใจของผู้ เรียน การ
ประยกุต์ความรู้ด้านจิตวิทยาเพื�อการจดัการเรียนรู้  ชว่ยเหลือผู้ เรียนให้เรียนรู้ และพฒันา
ตนตามศกัยภาพ 
 
 
 
 
 

 



รหัสวิชา ชื�อวิชาและคาํอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1153503 จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาํปรึกษา                                      2(1-2-3) 

 Guidance and Counseling Psychology  
      ความหมาย ความสําคญั ปรัชญา และหลกัการแนะแนว  ลกัษณะ  ประเภท และบริการ

แนะแนวในสถานศกึษา หลกัการ ทฤษฎี และทกัษะการให้คําปรึกษาเบื <องต้น การจดั
กิจกรรมพฒันาผู้ เรียนและการจดักิจกรรมแนะแนวในชั <นเรียน การชว่ยเหลือผู้ เรียนด้าน
การศกึษา อาชีพ และส่วนตวัสงัคมเพื�อให้มีคณุภาพชีวิตที�ดี  ระบบดแูลชว่ยเหลือใน
สถานศกึษา การฝึกปฏิบตักิารศกึษารายกรณี 

 
1194912 จิตวิทยาเดก็และการแนะแนว                                                             

Child Psychology  and  Counseling 
2(2-0-4) 

       พื <นฐานทางจิตวิทยาเด็ก ศกึษาธรรมชาตแิละพฒันาการของเดก็วยัประถมศกึษา    วิธี
การศกึษาพฤตกิรรมของเด็ก การวิเคราะห์และแก้ไขพฤติกรรมของเด็กและการสง่เสริม
พฒันาการเด็ก สมองกบัการเรียนรู้ของเดก็ สขุภาพจิตกบัการพฒันาบคุลิกภาพในวยัเดก็  
การพฒันาศกัยภาพของเดก็วยัประถมศกึษา  แนวคดิและหลกัการจดักิจกรรมแนะแนว 
สําหรับเดก็ประถมศกึษา 

1153801 การศึกษาแบบเรียนรวม                                                                  
Inclusive  Education 

2(1-2-3) 

    ความหมาย  ปรัชญา  หลกัการ  ประเภท  ลกัษณะและการเรียนรู้ของเด็กที�มีความ
ต้องการพิเศษ  การจดัการเรียนรู้ที�ตอบสนองความแตกตา่งของผู้ เรียน  ความรู้เบื <องต้นของ
การศกึษาแบบเรียนรวม  การจดัการเรียนรู้สําหรับชั <นเรียนรวม  การประเมินผลแบบย่อยและ
แบบรวมการจดัการพฤตกิรรมผู้ เรียนในชั <นเรียนรวม  ความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน 
ผู้ปกครองและชมุชนในการให้บริการสนบัสนนุการจดัการศกึษาแบบเรียนรวม  การพฒันา
ตนสูก่ารเป็นผู้สอนชั <นเรียนรวม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



        1.2.2  วิชาชีพครู เลือก 
รหัสวิชา ชื�อวิชาและคาํอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1113102 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน  

Education and Community Development 
2(2-0-4) 

      ความหมายของการพัฒนาชุมชน ลักษณะของชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน การจัด
สถานศึกษาเพื�อเป็นศนูย์กลางในการพฒันาชุมชน การอนามยัในสถานศึกษาและชุมชน 
การวางแผนพฒันาชมุชน วิธีการศกึษาและสํารวจชมุชน  ความร่วมมือระหว่างสถานศกึษา
กบัชมุชนในการแก้ปัญหาชมุชน การประเมินผลการพฒันา 
 

1113701 กฎหมายการศึกษา  
Educational Laws 

2(2-0-4) 

       กฎหมายการศึกษาและกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัการศกึษา แนวทางการนํากฎหมายมา
ประยุกต์ใช้เพื�อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพทาง
การศกึษา 
 

1114702 ภาวะผู้นําทางวิชาการ  
Academic Leadership 

2(2-0-4) 

     ความหมาย  ความสําคัญ และกระบวนการภาวะผูน้ํา คุณลักษณะผูน้ําทางวิชาการ   
บทบาทผูน้าํทางวิชาการ ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้ บทบาทของ

ครูในฐานะผูน้าํทางวชิาการ การพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูน้าํทางวชิาการ 
 

1114704 การประกันคุณภาพการศึกษา  
Education Quality Assurance 

2(2-0-4) 

      ความหมาย  ความสําคญั  แนวคดิและทฤษฎีเกี�ยวกบัการประกนัคณุภาพ  การควบคมุ
คุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพ  บทบาทหน้าที�ของผู้ มีส่วนเกี�ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอก  มาตรฐานและตัวบ่งชี <คุณภาพการศึกษา และการเขียน
รายงานการประกนัคณุภาพการศกึษา  การประเมินคณุภาพ 
 

   
 
 

  

   



รหัสวิชา ชื�อวิชาและคาํอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1123103 สิ�งแวดล้อมศึกษาและภูมิปัญญาชุมชน                                                  

Environmental Education and  Community Wisdom 
2(2-0-4) 

      ความหมาย ความสําคญั และประเภทของสิ�งแวดล้อมศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ�น 
กระบวนการสิ�งแวดล้อมศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบของสิ�งแวดล้อม 
การศึกษาแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ�นในฐานะทรัพยากรการเรียนรู้  การนํา
สิ�งแวดล้อมศกึษาและภมูิปัญญาท้องถิ�นมาใช้ในการจดัการเรียนรู้และการดําเนินชีวิต 

 
1123210 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

School Curriculum Development 
2(1-2-3) 

      ความหมายและความสําคญัของหลกัสูตรสถานศึกษา กระบวนการและแนวทางการ
จดัทําหลกัสูตรสถานศึกษา  การกําหนดวิสยัทัศน์ ภารกิจ  เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และโครงสร้างของหลกัสตูร  การจดัทําสาระของหลกัสตูร  การออกแบบการเรียนรู้ 
การออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน การกําหนดรูปแบบ วิธีการ เกณฑ์การตดัสินผลการ
เรียน เอกสารหลกัฐานการศกึษา  การเรียบเรียงเป็นหลกัสตูรสถานศกึษา และแนวทางการ
ตรวจสอบหลกัสตูรสถานศกึษา 
 

1123401 ทักษะการสอนและการสื�อสาร 
Teaching and Communication Skills  

3(2-2-5) 

      ความหมายและความสําคญัของทกัษะการสอนและการสื�อสารสําหรับครู  ทกัษะการ
นําเข้าสูบ่ทเรียน  ทกัษะการนําเสนอสาระการเรียนรู้  ทกัษะการสรุปบทบทเรียน  ทกัษะการ
เล่าเกร็ดความรู้เพื�อสร้างบรรยากาศในชั <นเรียน  การเชื�อมโยงกิจกรรมการเรียนรู้  ทกัษะ
การสร้างปฏิสมัพนัธ์ในชั <นเรียน  การสรุปใจความจากการฟังการอธิบาย  การขยายความ  
การร่วมอภิปรายกบัผู้ เรียน  การเชื�อมโยงสถานการณ์/เหตกุารณ์ปัจจบุนักบักิจกรรมในชั <น
เรียน  การใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์สําหรับครู  การพฒันาบคุลิกภาพที�พงึประสงค์ 

   
   
  
   
  

 
 

 
 

 
 



รหัสวิชา ชื�อวิชาและคาํอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
 

1132102 นวัตกรรมการศึกษา  
Educational Innovation 

3(2-2-5) 

       ความหมาย ความสําคญั หลกัการและประเภทของนวตักรรมการศกึษา  การสร้าง การ
เลือก การใช้นวตักรรมเพื�อพฒันาการเรียน การสอน ฝึกวิเคราะห์สภาพปัญหาการจดัการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาเพื�อออกแบบ สร้างและนําเสนอรูปแบบนวตักรรมที�เหมาะสม การ
นําไปทดลองใช้เพื�อปรับปรุงและพฒันา 
 

1132503 การผลิตและการนําเสนอมัลตมีิเดียเพื�อการศึกษา  
Production and Presentation of Educational Multimedia 

3(2-2-5) 

      ความหมาย ความสําคญัของคอมพิวเตอร์มลัตมีิเดียและโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เพื�อ
การนําเสนอวิธีการใช้คอมพิวเตอร์มลัตมีิเดียและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื�อการนําเสนอ 
ปฏิบตัิการออกแบบ สร้าง และนําเสนอผลงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื�อการนําเสนอ
สําหรับการเรียนการสอนและการเผยแพร่ 
 

1142201 การสร้างแบบทดสอบเบื fองต้น                                                     
Introduction to Test Construction  

2(2-0-4) 

      ความรู้เบื <องต้นเกี�ยวกับแบบทดสอบ ประเภทของแบบทดสอบ การวางแผนการสร้าง
แบบทดสอบชนิดต่างๆ การสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ การตรวจสอบคณุภาพ
แบบทดสอบก่อนนําไปใช้ การตรวจสอบคณุภาพแบบทดสอบหลงันําไปทดลองใช้ การ
ประเมินคุณภาพของแบบทดสอบและปรับปรุงแบบทดสอบ ฝึกปฏิบัติการสร้าง
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิWและการนําไปทดลองใช้ 
 

1142301 สถติทิางการศึกษา 
Educational Statistics  

2(2-0-4) 

      ความเข้าใจเบื <องต้นเกี�ยวกับสถิติ การวิเคราะห์ข้อมลูทางการศกึษาด้วยสถิติบรรยาย  
และสถิตอ้ิางอิง การนําเสนอข้อมลู การวิเคราะห์ และการแปลความหมาย คํานวณคา่สถิติ
จากคะแนนผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนและแปลผล 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



รหัสวิชา ชื�อวิชาและคาํอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
 

1142501 โปรแกรมสาํเร็จรูปสาํหรับการวัดผลและวิจัยการศึกษา  
Computer Program for Educational Measurement and Research 

3(2-2-5) 

      ความรู้พื <นฐานเกี�ยวกบัการใช้คอมพิวเตอร์ ประเภทและลกัษณะของโปรแกรมสําเร็จรูป  
กระบวนการทํางานของโปรแกรมสําเร็จรูปเพื�อการวดัผลและวิจยั การสร้างแฟ้มข้อมลู และ
แฟ้มคําสั�ง ฝึกปฏิบตักิารวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะตา่งๆ  ทั <งทางด้านการวดัผลและวิจยั 
 

1152301 มนุษยสัมพันธ์สาํหรับครู  
Human Relations for Teachers 

2(2-0-4) 

      ความหมายและความสําคญัของมนษุยสมัพนัธ์สําหรับครู ธรรมชาติความต้องการของ
มนษุย์ หลกัการและเทคนิคการสร้างมนษุยสมัพนัธ์ มนษุยสมัพนัธ์และการสื�อสารในองค์กร 
การประยกุต์มนษุยสมัพนัธ์เพื�อใช้ในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที�ดี การส่งเสริมติดตาม
ดแูลชว่ยเหลือผู้ เรียน 
 

1152501 สุขภาพจิต 
Mental Health  

2(2-0-4) 

       ความหมายและความสําคญัของสขุภาพจิต ทฤษฎีบคุลิกภาพ ปัจจยัตา่งๆที�ส่งผลตอ่
สขุภาพจิต ลกัษณะของผู้ ที�มีสขุภาพจิตดีและจิตบกพร่อง การปรับตวัเพื�อสขุภาพจิต การ
ส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกนัปัญหาสขุภาพจิต ความบกพร่องทางจิตเบื <องต้น การ
ยอมรับตนเองและทกัษะการอยูร่่วมกบัผู้ อื�นอยา่งมีความสขุ 
 

1153102 บุคลิกภาพและการปรับตัว  
Personality and Adjustment 

2(2-0-4) 

      ความหมายและความสําคญัของบคุลิกภาพและการปรับตวั ทฤษฎีบคุลิกภาพ  ปัจจยัที�
มีผลต่อบคุลิกภาพ การวดับุคลิกภาพ ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคลิกภาพและการปรับตวั 
การวิเคราะห์พฤตกิรรมที�เป็นปัญหา การฝึกทกัษะการแก้ปัญหาและการปรับตวัในลกัษณะ
ตา่ง ๆ เพื�อการดํารงชีวิตอยา่งมีคณุภาพ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



รหัสวิชา ชื�อวิชาและคาํอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
 

1153504 จิตวิทยาการแนะแนววัยรุ่น  
Guidance Psychology for Adolescence 

3(3-0-6) 

      วยัรุ่นและทฤษฎีพฒันาการของวยัรุ่น พฒันาการด้านตา่งๆ ของวยัรุ่น ปัจจยัที�ส่งผลตอ่
พฒันาการ  ปัญหาเฉพาะวยั  บทบาทของครูกับการแนะแนวและการให้การปรึกษาเด็ก
วยัรุ่นในสถานศึกษา  การจดับริการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือเพื�อป้องกัน  แก้ไข
และพฒันาผู้ เรียนวยัรุ่น แนวทางการพฒันาความสามารถและศกัยภาพของวยัรุ่นโดยใช้
กระบวนการแนะแนว 
 

1153509 กิจกรรมโฮมรูม  
Home Room Activity 

2(2-0-4) 

      ความหมาย  จดุมุง่หมาย ความสําคญั ประวตั ิ และหลกัการของกิจกรรมโฮมรูม การจดั
กิจกรรมโฮมรูม การจดักิจกรรมโฮมรูมในสถานศกึษาระดบัตา่งๆ วิธีการจดักิจกรรมโฮมรูม
ในรูปแบบตา่งๆ  และการประเมินผล  การศกึษาสภาพปัญหาการจดักิจกรรม 
โฮมรูม  ฝึกการจดักิจกรรมโฮมรูมตามแนวคดิระบบดแูลช่วยเหลือเพื�อการป้องกนั แก้ไข 
และพฒันาผู้ เรียน 

 
1153518 

 
การจัดบริการช่วยเหลือนักเรียน  
Students Intervention 

 
2(2-0-4) 

      การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ เรียน การเข้าใจผู้ เรียน เทคนิคและวิธีการศกึษาผู้ เรียน
เป็นรายบคุคล การจดัสารสนเทศที�เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เรียน การฝึกการเห็นคณุคา่ในตนและ
เข้าใจตนเอง การช่วยเหลือและส่งเสริมผู้ เรียนในบริบทตา่งๆ ตามแนวคิดจิตตปัญญา การ
เป็นสมาชิกที�ดีของสงัคม 

1154101 การศึกษาพเิศษ  
Special Education 

2(2-0-4) 

 
 

     ความหมายและประวัติความเป็นมาเกี�ยวกับการจัดการศึกษาเพื�อผู้ เรียนที�มีความ
ต้องการพิเศษ   ลกัษณะ พฒันาการและธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กพิเศษประเภทต่างๆ 
การคดักรองและวินิจฉัยเบื <องต้นเพื�อจดัการศึกษาและส่งตอ่ขอรับบริการตา่งๆ ตามสิทธิ
ทางสงัคมและการศกึษา การสร้างเจตคตทีิ�ดีตอ่เดก็พิเศษ  เทคนิคและสื�อการเรียนการสอน
เบื <องต้นสําหรับการจดัการเรียนการสอนเพื�อเดก็พิเศษ 
 



รหัสวิชา ชื�อวิชาและคาํอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
 

1154114 การให้การปรึกษาแก่ผู้เรียนที�มีภาวะเสี�ยง  
Counseling for Student at Risk 

3(2-2-5) 

      ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบตัิการให้การปรึกษาแก่ผู้ เรียนที�มีภาวะเสี�ยงทั <งในวยั
เรียน  ภาวะเสี�ยงของเด็กวัยเรียน  จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นที�อยู่ในภาวะเสี�ยงและขาด
ความสามารถในการเรียน การนําหลักการทางจิตวิทยาการปรึกษาเพื�อพัฒนาและสร้าง
ศกัยภาพในตน  การสร้างความภูมิใจในตนเอง  การพึ�งตนเอง การสร้างวินยัในตนเองและ
การฟื<นฟตูนเองจากภาวะวิกฤต  
*  วิชาที�ต้องเรียนมาก่อนจิตวิทยาการแนะแนวและการให้คําปรึกษา 
 

  1.2.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
รหัสวิชา ชื�อวิชาและคาํอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

 
1102301 การสังเกตและการมีส่วนร่วมปฏิบัตงิานในสถานศึกษา 1 1(60) 

 Observation and Participation in School Practices 1  
      การศึกษาสังเกตสภาพทั�วไป  หลักสูตรและแนวทางการบริหารสถานศึกษาขั <นพื <นฐาน 

บทบาทหน้าที� ภาระงานของครูผู้สอน ครูประจําชั <น/งานอาจารย์ที�ปรึกษา และพฤติกรรม
ทั�วไปของนกัเรียน เจตคตทีิ�ดีตอ่การประกอบวิชาชีพครู การฝึกเป็นผู้ช่วยครูด้านงานธุรการ
ชั <นเรียน การเขียนรายงานผลการศึกษาผู้ เรียนรายกรณี  การจดัทํารายงานการศึกษา
สงัเกตและการปฏิบตัิงานผู้ช่วยครูจากสภาพจริง  การนําเสนอและอภิปรายผลการศกึษา
สงัเกตและการมีสว่นร่วม 
* วิชาที�ต้องเรียนมาก่อน 
   1. พื <นฐานของการศกึษา 
   2. หลกัสตูรการศกึษาขั <นพื <นฐานหรือหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั 
   3. นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา 
 
 
 
 
 

   



รหัสวิชา ชื�อวิชาและคาํอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
 

1102302 การสังเกตและการมีส่วนร่วมปฏิบัตงิานในสถานศึกษา2  
Observation and Participation in School Practices 2 

1(60) 

      การศกึษา สงัเกตการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  การบริหารงานวิชาการและ
การจดัการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะด้านของนกัศึกษา ความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษาและชุมชนเพื�อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้รวมทั <งกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน การประกันคุณภาพ การฝึกเป็นผู้ ช่วยครูด้านการ
จดัการเรียนรู้และงานสนบัสนุน การจดัทํารายงานการศึกษาสงัเกตและการปฏิบตัิงาน
ผู้ชว่ยครูจากสภาพจริง การนําเสนอและอภิปรายผลการศกึษาสงัเกตและการมีสว่นร่วม 
* วิชาที�ต้องเรียนมาก่อน การสงัเกตและการมีสว่นร่วมปฏิบตังิานในสถานศกึษา 1 

 
1104304 การฝึกปฏิบัตกิารสอน 

Teaching Practice Under Supervision 
1(60) 

       การทดลองสอนวิชาเฉพาะในสถานศกึษา  ฝึกการจดัทําแผนการจดัการเรียนรู้ที�เน้น
ผู้ เรียนเป็นสําคญัร่วมกบัสถานศกึษา ศกึษาการจดัทําโครงงานทางวิชาการในสถานศกึษา
กระบวนการในการพฒันา/ปรับปรุงหลกัสตูรสถานศกึษา การบรูณาการความรู้ทั <งหมดเพื�อ
ใช้ฝึกปฏิบตักิารสอนบางเวลา ปรับปรุง/พฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ทกัษะการ
สอน การบริหารสื�อการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนโดยเน้นการวดั
และประเมินผลตามสภาพจริง การเตรียมความพร้อมสําหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เตม็รูป 
 

1191911 การทดลองสอนประถมศึกษา 
Teaching  Practice  in  Elementary School 

1(60) 

      ทดลองสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที�สนใจ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กระบวนการในการ
พฒันาหนว่ยการเรียนรู้ในกลุม่สาระการเรียนรู้ ฝึกปฏิบตัิการจดัทําแผนการจดัการเรียนรู้ที�
เน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั  แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  ฝึกปฏิบตัิการสอน  ปรับปรุง/
พฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ การเตรียมความพร้อมสําหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เตม็รูปแบบ 

              
 
 



      1.2.3  การปฏิบตักิารสอนในสถานศกึษา 
รหัสวิชา ชื�อวิชาและคาํอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

 
1105801 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา1  

Teaching  Internship 1 
6(540) 

      การฝึกปฏิบตักิารสอนเต็มเวลาในสถานศกึษาขั <นพื <นฐานในวิชาเฉพาะโดยใช้ระบบ
นิเทศตดิตามชว่ยเหลือ การบรูณาการความรู้ภาคทฤษฎีสูก่ารปฏิบตัจิริงในทกุด้าน การ
จดัทําแผนการเรียนรู้ที�เน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยคํานงึถึงความ
แตกตา่งระหวา่งบคุคลเพื�อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนเตม็ตามศกัยภาพ การมีสว่นร่วม
ในกิจกรรมทางวิชาการในสถานศกึษา การมีสว่นร่วมในการพฒันา/ปรับปรุงหลกัสตูร
สถานศกึษาและการนําไปใช้ การจดัทําโครงการ/กิจกรรมเพื�อพฒันาผู้ เรียน การมีสว่นร่วม
ในกิจกรรมของชมุชนร่วมกบัสถานศกึษา การประชมุสมัมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู 
 

1105802 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา2 
Teaching  Internship 2 

6(540) 

      การฝึกปฏิบตักิารสอนเตม็เวลาในสถานศกึษาขั <นพื <นฐานในวิชาเฉพาะโดยใช้ระบบการ
ให้คําปรึกษา การบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบตัิจริงในทุกด้าน การพฒันา
แผนการจัดการเรียนรู้ที�เน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญให้สามารถปฏิบตัิให้เกิดผลได้จริง การ
เลือกใช้ ปรับปรุง พฒันานวตักรรมเพื�อพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียนโดยใช้กระบวนการวิจยั
ปฏิบตัิการในชั <นเรียนที�สอดคล้องกับธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาที�รับผิดชอบ 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยคํานึงถึงความแตกตา่งระหว่างบคุคลเพื�อส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้ เรียนเต็มตามศกัยภาพ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการในสถานศึกษา การ
จดัทําโครงงานทางวิชาการ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชมุชนร่วมกบัสถานศกึษา การ
ประชมุสมัมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 *  วิชาที�ต้องเรียนมาก่อน การปฏิบตักิารสอนในสถานศกึษา 1 

 
 
 
 
 
 



2. วิชาเฉพาะด้าน 
 2.1 บงัคบัเรียน 

รหัสวิชา ชื�อวิชาและคาํอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
1194011 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                             

Organizing Activities for Learner Development  
2(1-2-3) 

      ความหมาย และความสําคญัของกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน ประเภทของกิจกรรมพฒันา
ผู้ เรียนในระดบัประถมศึกษา หลักการ แนวคิดและแนวปฏิบตัิในการจดักิจกรรมพฒันา
ผู้ เรียน  ฝึกปฏิบตักิารจดักิจกรรมนกัเรียน และกิจกรรมเพื�อสงัคมและสาธารณประโยชน์ 
 

1191111 ภาษาไทยสาํหรับครูประถมศึกษา 1  
Thai Language for Elementary School Teachers 1 

2(2-0-4) 

      การอ่านในใจและการอ่านออกเสียง การอ่านร้อยแก้วและร้อยกรอง การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ การเขียนคําในภาษาไทย การเขียนแบบต่างๆ  การพูดและการฟังใน
ชีวิตประจําวนั  ฝึกทกัษะการอ่าน การเขียน การพดู การฟังและการดอูย่างมีประสิทธิภาพ
เพื�อนําไปประยกุต์ใช้ในการสอนระดบัประถมศกึษา 
 

1192112 ภาษาไทยสาํหรับครูประถมศึกษา 2  
Thai Language for Elementary School Teachers 2 

2(2-0-4) 

      ภาษา  คํา ประโยคและสํานวนไทย คําราชาศพัท์ การแตง่คําประพนัธ์ ภาษาไทยถิ�น
และคําภาษาตา่งประเทศในภาษาไทย วิเคราะห์ วิจารณ์งานเขียนประเภทสารคดี และ
บนัเทิงคดี รวมทั <งวรรณกรรมมขุปาฐะ ฝึกการวิเคราะห์และประเมินคา่งานเขียน    เพื�อ
นําไปประยกุต์ใช้ในการสอนระดบัประถมศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รหัสวิชา ชื�อวิชาและคาํอธิบายรายวิชา 
 

น(ท-ป-ค) 

1193113 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับประถมศึกษา 
Learning Management of Thai Language in Elementary Education 

3(2-2-5) 

      ความหมาย ความสําคญัและลกัษณะของวิชาภาษาไทย  สาระการเรียนรู้  หลกัสูตร 
คูมื่อและเอกสารประกอบหลกัสูตรภาษาไทย การใช้หนงัสือเรียน และหนงัสือแบบฝึกหดั
ในระดบัประถมศึกษา หลกัการจัดกิจกรรมเพื�อพัฒนาทักษะทางภาษา การจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ หลักเกณฑ์ทางภาษา ทักษะการใช้ภาษาวรรณคดี และ
วรรณกรรม การใช้สื�อการเรียนการสอน การสอนเกมและเพลงระดบัประถมศกึษา การวดั
และประเมินผลผู้ เรียน การจดัทําหนว่ยการเรียนรู้ การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ และการ
ฝึกปฏิบตักิารสอนภาษาไทยในระดบัประถมศกึษา 
 

1191211 คณิตศาสตร์สาํหรับครูประถมศึกษา 1    
Mathematics for Elementary School Teachers 1 

2(2-0-4) 

      ธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์  จํานวนและการดําเนินการของจํานวน  
จํานวนเต็ม เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ การวดัและการนําความรู้เกี�ยวกับการวดัไปใช้
แก้ปัญหา สมการพื <นฐาน ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การเชื�อมโยงความรู้
คณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื�นๆ และการใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวนั  
 

1192212 คณิตศาสตร์สาํหรับครูประถมศึกษา 2     
Mathematics for Elementary School Teachers 2 

2(2-0-4) 

      ลกัษณะและสมบตัิของรูปทรงเรขาคณิต ความรู้เกี�ยวกับรูปแบบและสมการเชิงเส้น 
สถิติเบื <องต้น การวิเคราะห์ข้อมูล การจําแนกข้อมูล การนําเสนอข้อมูลทางสถิติด้วย
แผนภูมิ กราฟเส้น ตารางและการแจกแจงความถี�ของข้อมูล ความรู้เกี�ยวกับความน่าจะ
เป็นและการคาดคะเน การใช้เหตุผลประกอบการตดัสินใจและสรุปผล ประยุกต์ความรู้
คณิตศาสตร์ไปใช้ในศาสตร์อื�นๆ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวนั   
 
 
 
 
 
 



รหัสวิชา ชื�อวิชาและคาํอธิบายรายวิชา 
 

น(ท-ป-ค) 

1193213 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา 
Learning Management of Mathematics in Elementary Education 

3(2-2-5) 

      ความหมายและความสําคญัของหลกัสตูร  หนงัสือเรียน  คูมื่อครูและเอกสารประกอบ
หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์หลักสูตรและหนังสือเรียน  หลักการสอน
คณิตศาสตร์  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  เทคนิคและทักษะการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การจดัการเรียนการสอนแบบบรูณาการ การใช้สื�อการสอนคณิตศาสตร์ 
การวัดและประเมินผลผู้ เรียน  การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และวางแผนการเรียนรู้  การ
เตรียมการสอน การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ การฝึกปฏิบัติการสอน
คณิตศาสตร์ในระดบัประถมศกึษา 
 

1191311 วิทยาศาสตร์สาํหรับครูประถมศึกษา 1    
Science for Elementary School Teachers 1 

2(2-0-4) 

      สิ�งมีชี วิตกับกระบวนการดํารงชีวิต ชีวิตกับสิ�งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ�งแวดล้อมกับสิ�งมีชีวิตในระบบนิเวศ มนุษย์และการดํารงชีวิต ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ สารและสมบัติของสาร สารในชีวิตประจําวัน สมบตัิของวัสดุ พลังงานกับการ
ดํารงชีวิต การเปลี�ยนรูปพลังงาน ผลการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ�งแวดล้อม ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั <นพื <นฐานและการปฏิบตัิการทดลองทางวิทยาศาสตร์ใน
ระดบัประถมศกึษา  
 

1192312 วิทยาศาสตร์สาํหรับครูประถมศึกษา 2    
Science for Elementary School Teachers 2 

2(2-0-4) 

      ความหมาย ชนิดของแรงและการเคลื�อนที�ของวัตถุ  สมบัติของแสง สี เสียงและ
วงจรไฟฟ้า โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก ทรัพยากรทางธรณีวิทยา สมบตัิของ ดิน 
นํ <า อากาศ โลกและบรรยากาศ ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และโลก 
ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์และอวกาศ ความสมัพนัธ์ระหวา่งอวกาศและผลตอ่สิ�งมีชีวิต
บนโลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั <นบรูณา
การและการปฏิบตักิารทดลองทางวิทยาศาสตร์ในระดบัประถมศกึษา 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



รหัสวิชา ชื�อวิชาและคาํอธิบายรายวิชา 
 

น(ท-ป-ค) 

1193313 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา  
Learning Management of Science in Elementary Education 

3(2-2-5) 

      ลกัษณะของวิชาวิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้ หลกัสตูรและเอกสารประกอบหลกัสตูร
วิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการจัดกิจกรรมเพื�อส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รูปแบบการจดัการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ที�เน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั การเลือกใช้และผลิตสื�อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การ
จดัและดแูลห้องปฏิบตักิารทางวิทยาศาสตร์ การวดัและประเมินผลผู้ เรียน การจดัทําหน่วย
การเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้และฝึกปฏิบตักิารสอนวิทยาศาสตร์ในระดบัประถมศกึษา 
 

1191411 สังคมศึกษาสาํหรับครูประถมศึกษา 1 
Social Studies for Elementary School Teachers 1 

2(2-0-4) 

      วิวฒันาการของชาติไทย การเมือง เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมก่อนเปลี�ยนแปลง
การปกครอง และตั <งแต่ พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบนั ความสําคญัของประวัติศาสตร์ไทย  
เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ไทยและประเทศเพื�อนบ้าน  กระบวนการศึกษาคนัคว้าและหา
ความรู้ทางประวตัศิาสตร์ ภมูิศาสตร์กายภาพ สณัฐานของโลกและปรากฏการณ์ธรรมชาต ิ
สมบตัิทางด้านกายภาพและการเปลี�ยนแปลงของโลก  ธรณีภูมิสารสนเทศเพื�อการศึกษา
ค้นคว้า สิ�งแวดล้อมศกึษาและการปฏิบตัภิาคสนาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



รหัสวิชา ชื�อวิชาและคาํอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
 

1192412 สังคมศึกษาสาํหรับครูประถมศึกษา 2  
Social Studies for Elementary School Teachers 2 

2(2-0-4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ความหมายและความสําคัญของเศรษฐศาสตร์  ระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจ 
ทฤษฎีการผลิต พฤติกรรมของผู้บริโภค ตลาด รายได้ประชาชาติ การค้าระหว่างประเทศ 
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง ประวตัิ ความสําคญั ความเป็นมาของพระพทุธศาสนาและศาสนา
สําคญัของโลก หลกัธรรมและการปฏิบตัิตนตามหลกัธรรมในพระพทุธศาสนาและศาสนา
อื�น ระบบการเมืองการปกครองของประเทศไทย การปฏิบตัิตามหน้าที�ของการเป็นพลเมือง
ดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข การธํารงรักษา
ประเพณีและวฒันธรรมไทย ความสําคญัและบทบาทของประเทศไทยที�มีตอ่ภูมิภาค และ
สงัคมโลก ความมั�นคงของชาต ิสถานการณ์และปัญหาของโลกปัจจบุนั  
 

1193413 การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในระดับประถมศึกษา  
Learning Management of Social Studies in Elementary Education 

3(2-2-5) 

      ความหมายและความสําคญัของสงัคมศึกษา ขอบข่ายของหลกัสูตร สาระการเรียนรู้ 
และเอกสารประกอบหลกัสูตรสังคมศึกษาในระดบัประถมศึกษา ทักษะและเทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาในระดบัประถมศึกษา  การจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ การใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ�นเพื�อการเรียนสังคมศึกษา การ
ผลิตและการใช้สื�อการเรียนรู้ การจัดชั <นเรียน การวดัและประเมินผลผู้ เรียน การพัฒนา
หนว่ยการเรียนรู้ การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ และฝึกปฏิบตักิารสอนประถมศกึษา 
 

1194511 สุขศึกษาสาํหรับครูประถมศึกษา  
Health Education  for Elementary School Teachers 

3(2-2-5) 

      ความหมาย และความสําคญัของสขุศกึษา การเจริญเติบโตและพฒันาการของเด็กวยั
ประถมศกึษา  โรคในวยัเด็ก ทนัตสขุภาพ พฤติกรรมและสขุอนามยัทางเพศ การใช้ยาและ
สารเสพติด อุบัติเหตุและการป้องกัน การปฐมพยาบาลเบื <องต้น การบริโภคอาหาร 
ผลิตภณัฑ์และบริการสขุภาพ การจดัสิ�งแวดล้อมทางสขุภาพ การบริการสขุภาพ สขุศกึษา
ในโรงเรียน หลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอนสขุศกึษาในระดบัประถมศกึษา การฝึก
ปฏิบตักิารสอนสขุศกึษาในระดบัประถมศกึษา 
 
 



รหัสวิชา ชื�อวิชาและคาํอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
 

1194512 พลศึกษาสาํหรับครูประถมศึกษา  
Physical Education for Elementary School Teachers  

3(2-2-5) 

 
 
 
 
      

     การเคลื�อนไหวเบื <องต้น หลกั กตกิาและทกัษะกีฬา เกมและกิจกรรมพลศกึษา  
การทดสอบและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การป้องกนัการบาดเจ็บจากการ    
ออกกําลงักายและการเลน่กีฬา หลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอนพลศกึษา  การวดั
และประเมินผลผู้ เรียน การฝึกปฏิบตักิารสอนพลศกึษาในระดบัประถมศกึษา 

1194611 ศิลปศึกษาสาํหรับครูประถมศึกษา 
Art Education for Elementary School Teachers 

2(1-2-3) 

      ความสําคัญ และคุณค่าของศิลปะ ความรู้พื <นฐานทางศิลปะ ทัศนธาตุและงาน
ทศันศิลป์ หลกัการจดัองค์ประกอบงานทศันศิลป์ การสร้างสรรค์งานทศันศิลป์ การแสดง
ความคิดเห็นเกี�ยวกับงานทัศนศิลป์ การศึกษาหลักสูตร การวางแผนการสอน เทคนิค
วิธีการสอน การใช้สื�อการสอน การวัดและประเมินผลผู้ เรียน และฝึกปฏิบัติการสอน
ศลิปศกึษาในระดบัประถมศกึษา 
 

1194612 ดนตรีและการขับร้องสาํหรับครูประถมศึกษา  
Music and Singing for Elementary School Teachers 

2(1-2-3) 

 
 
 
 
 
 
 

      ความสําคญั คณุค่าของดนตรี ทฤษฏีดนตรีเบื <องต้น เครื�องดนตรีไทยและเครื�องดนตรี
สากล เสียงและการขบัร้องเพลงไทยและเพลงสากล สงัคีตในบทเพลง สนุทรียภาพในการ
ขบัร้อง ฟัง และบรรเลง การขบัร้องบทเพลงสําหรับเด็กประถมศึกษา การศึกษาหลกัสูตร  
การวางแผนการสอน  เทคนิควิธีการสอน การใช้สื�อการสอนและการสร้างสรรค์สื�อจากวสัดุ
ธรรมชาติหรือสิ�งแวดล้อมในท้องถิ�น การวดัและประเมินผลผู้ เรียน และฝึกปฏิบตัิการสอน
ดนตรีและการขบัร้องในระดบัประถมศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 



รหัสวิชา ชื�อวิชาและคาํอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
 

1194613 นาฏศิลป์ไทยและการละครสาํหรับครูประถมศึกษา 
Thai Classical Dance and Drama for Elementary School Teachers 

2(1-2-3) 

       ความหมาย ความสําคญัของนาฏศลิป์และการละคร นาฏศลิป์ไทย การละเล่นพื <นบ้าน  
พื <นฐานทางการละคร ลกัษณะของกิจกรรมการละคร การแสดงท่าทางประกอบจังหวะ 
การจัดการแสดงกิจกรรมนาฏศิลป์และการละครสําหรับเด็กประถมศึกษา การศึกษา
หลักสูตร การวางแผนการสอน เทคนิควิธีการสอน การใช้สื�อการสอน การวัดและ
ประเมินผลผู้ เรียน และฝึกปฏิบตักิารสอนนาฏศลิป์และการละครในระดบัประถมศกึษา 
 

1194711 การจัดการเรียนรู้การงานอาชีพในระดับประถมศึกษา 
Learning Management of Occupation in Elementary Education 

3(2-2-5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      อาหารและโภชนาการสําหรับครอบครัว  เสื <อผ้าและการแตง่กายของเด็ก  การจดัการ
รายรับรายจ่ายของครัวเรือน การดูแลรักษาและการจัดตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน  
งานเกษตร การเลี <ยงสตัว์และการผลิตพืช งานประดิษฐ์และงานช่าง การดําเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกปฏิบัติงานบ้าน งานเกษตร งาน
ประดิษฐ์และงานช่างสําหรับครูประถมศกึษา หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขั <นพื <นฐาน  การวางแผนการสอน  เทคนิค
วิธีการสอน  การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การใช้สื�อการสอน การวัดและ
ประเมินผลผู้ เรียน และฝึกปฏิบตักิารสอนการงานอาชีพในระดบัประถมศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 



รหัสวิชา       ชื�อวิชาและคาํอธิบายรายวิชา 
 

น (ท-ป-ค) 

1194712 คอมพวิเตอร์เพื�อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา 
Computer for Instruction in  Elementary Education 

3(2-2-5) 

      หลักสูตรและการสอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนประถมศึกษา  การจัดชั <นเรียนในการ
สอนคอมพิวเตอร์ ความรู้เบื <องต้นเกี�ยวกับคอมพิวเตอร์ การสร้างและการคัดเลือก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา การแก้ปัญหาและการ
สร้างสรรค์งานอย่างมีจิตสํานึกความรับผิดชอบ คณุคา่และผลกระทบของเทคโนโลยีและ
การสื�อสาร  การวางแผนการสอน เทคนิควิธีการสอน การจดัการเรียนการสอนแบบบรูณา
การ การใช้สื�อการสอน การวดัและประเมินผลผู้ เรียน  และฝึกปฏิบตัิการสอนคอมพิวเตอร์
ในระดบัประถมศกึษา 

 
1191811 

 
ภาษาอังกฤษสาํหรับครูประถมศึกษา  
English for Elementary School Teachers  

3(2-2-5) 

      ความสําคญัของภาษาองักฤษในฐานะภาษาตา่งประเทศ  การสอนภาษาองักฤษเพื�อ
การสื�อสารและการศึกษาคันคว้า   ระบบเสียงภาษาอังกฤษ  คําและหน้าที�ของคํา  
โครงสร้างคํา วลี และประโยคตามกาล  การประยุกต์ใช้หลักภาษาในการเรียน
ภาษาองักฤษ  การเขียนในรูปแบบตา่งๆ  การอ่านออกเสียง  ความรู้เกี�ยวกับมารยาททาง
สงัคมและวฒันธรรมของเจ้าของภาษา   
 

1193813 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา 
Learning Management of English in Elementary Education 

3(2-2-5) 

         ทฤษฎีการสอนภาษาองักฤษในฐานะที�เป็นภาษาตา่งประเทศ  หลกัสตูร สาระการ
เรียนรู้ และเอกสารประกอบหลกัสตูรภาษาองักฤษ  เทคนิคและวิธีการจดัการเรียนการสอน
ทกัษะการฟัง  พดู  อา่น  และเขียนภาษาองักฤษ  การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพื�อพฒันา
ทกัษะทางภาษาองักฤษ  รูปแบบและกระบวนการเรียนการสอนภาษาองักฤษ การจดัการ
เรียนการสอนแบบบรูณาการ การผลิตและการใช้สื�อการเรียนรู้ การจดัชั <นเรียนและ
ห้องปฏิบตักิารภาษาองักฤษ การวดัและประเมินผลผู้ เรียน  การพฒันาหนว่ยการเรียนรู้  
การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ และฝึกปฏิบตัิการสอนในระดบัประถมศกึษา 
 
 
 



รหัสวิชา ชื�อวิชาและคาํอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
 

1194911 การประถมศึกษา                                                                       
Elementary  Education   

3(3-0-6) 

      ความหมาย ความสําคญั หลกัการ  แนวคิด และความมุ่งหมายของการประถมศกึษา 
วิวฒันาการของการประถมศึกษาไทย การจดัการประถมศกึษาของไทยและต่างประเทศ 
แนวคิดในการจดัหลกัสูตรระดบัประถมศึกษา หน่วยงานที�เกี�ยวข้องกับการจดัการศึกษา
ระดบัประถมศกึษา การประกนัคณุภาพโรงเรียนประถมศกึษา  บทบาท หน้าที� บคุลิกภาพ
และคุณลักษณะที�ดีของครูประถมศึกษา  สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางแก้ไข
ตลอดจนแนวโน้มของการประถมศกึษาไทย 
 

1194913 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในระดับ
ประถมศึกษา   
Curriculum and Integrated Instruction in Elementary Education 

3(2-2-5) 

      หลกัการ แนวคดิ และความสําคญัของหลกัสตูรบรูณาการและการจดัการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ  หลักและกระบวนการพัฒนาหลกัสูตรบูรณาการในสถานศึกษา     การ
ออกแบบการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การฝึกปฏิบตัิการพฒันาหลกัสูตรและ
การจดัการเรียนการสอนแบบบรูณาการ 
 

1195914 การสัมมนาการประถมศึกษา 
Seminar in Elementary Education  

2(1-2-3) 

         ความรู้พื <นฐานเกี�ยวกับกระบวนการสัมมนา ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและ
แนวโน้มของการประถมศกึษาทั <งในระดบัชมุชนท้องถิ�นและระดบัประเทศในขอบข่ายของ
งานในระดบัประถมศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะวิทยากร ผลงานวิจัย หรือ
วรรณกรรมทางการประถมศึกษา เน้นการฝึกทกัษะการวิเคราะห์ปัญหาด้วยกระบวนการ
กลุ่ม  การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น การวางแผนการพฒันาและเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหา การวางแผนและฝึกปฏิบตักิารจดัสมัมนา 
 

               
 
 
 



2.2  เลือกเรียน 
 

รหัสวิชา ชื�อวิชาและคาํอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
 

1153510 การศึกษารายกรณี  
 Case Study 

2(1-2-3) 

       ความหมาย ความสําคญัและความมุง่หมายในการศกึษารายกรณีองค์ประกอบ          
ตา่งๆ ที�ควรนํามาพิจารณาในการศกึษารายกรณี เครื�องมือที�ใช้ในการศกึษาเป็นรายกรณี 
ขั <นตอนในการทําการศกึษารายกรณี ฝึกปฏิบตักิารศกึษาบคุคลเป็นรายกรณี  

 
1194513 เกมและนันทนาการสาํหรับครูประถมศึกษา 

Game and Recreation  for Elementary School Teachers 
2(1-2-3) 

        ความหมาย ประวัติของเกมและนันทนาการ ประโยชน์ของเกมและนันทนาการ 
ประเภทของเกมและกิจกรรมนนัทนาการ การเป็นผู้ นําเกมและกิจกรรมนนัทนาการ การ
สอนร้องเพลง กิจกรรมเข้าจงัหวะ หลกัการจดักิจกรรมนนัทนาการสําหรับนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษา การฝึกปฏิบัติการจัดเกม และกิจกรรมนันทนาการสําหรับนักเรียน
ประถมศกึษา 
 

1195021 การศึกษาเอกเทศในระดับประถมศึกษา   
Independent Study in Elementary Education 

2(1-2-3) 

      การศึกษาและค้นคว้าในประเด็นปัญหาที�สนใจเกี�ยวกับหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ในระดบัประถมศกึษา เพื�อนําข้อมลูไปใช้ในการนําเสนอแนวทางการแก้ปัญหา หรือ
พฒันานวตักรรมสําหรับการแก้ปัญหา จากนั <นดําเนินการตามกระบวนการวิจยัเพื�อให้ได้
ข้อค้นพบหรือนวตักรรมในการแก้ปัญหาซึ�งเป็นที�น่าเชื�อถือ นําผลการศึกษาค้นคว้าจดัทําเป็น
รายงานและนําเสนอภายใต้การควบคมุดแูลของอาจารย์ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



รหัสวิชา ชื�อวิชาและคาํอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1195022 การสอนซ่อมเสริมในระดับประถมศึกษา 
Remedial Teaching in Elementary Education 

2(1-2-3) 

        ความหมาย ความสําคญั หลกัการและแนวคิดการสอนซ่อมเสริมสําหรับนกัเรียนใน
ระดบัประถมศกึษา  กระบวนการสอนซ่อมเสริม นวตักรรมและเทคนิคการสอนซ่อมเสริม 
การวางแผนการสอนซ่อมเสริมและปฏิบตัิการสอนซ่อมเสริมในรายวิชาที�เป็นปัญหาของ
นกัเรียนระดบัประถมศกึษา 
 

1195023 การจัดการเรียนรู้เพื�อพัฒนาการคิดสาํหรับเดก็ประถมศึกษา 
Learning Management for Elementary Children Thinking Skills 
Development 

3(3-0-6) 

         ความหมาย ความสําคญัของพัฒนาการคิด ทฤษฎี หลักการ  และแนวคิดที�เป็น
สากลและไทยเกี�ยวกับการพัฒนาการคิด การพัฒนาการคิด รูปแบบและกระบวนการ
พฒันาการการคิดแบบต่างๆ โดยเฉพาะการคิดสร้างสรรค์ การพฒันากลวิธีการคิดและ
การควบคมุการคดิ การออกแบบและการวางแผนการจดัการเรียนรู้เพื�อพฒันาการคิด การ
วดัและประเมินการคดิสําหรับเดก็ประถมศกึษา 
 

1195024 การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ�นเพื�อการศึกษา 
Utilization of Learning Resources and Local  Wisdom for Education     

3(2-2-5) 

 
 
 

     ความหมาย ขอบข่ายและคณุค่าของแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ�น การสํารวจ
และใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ�น การจดัระบบฐานข้อมูลและการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้
เพื�อพฒันาการศกึษา 
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1195321 โครงงานวิทยาศาสตร์สาํหรับเดก็ประถมศึกษา                                  2(2-0-4) 
Science Projects  for  Elementary  Children 

      กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
หลกัการและแนวคิดในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ฝึกปฏิบตัิการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ การเขียนรายงาน  การนําเสนอ  และการประเมิน
โครงงานวิทยาศาสตร์สําหรับเดก็ประถมศกึษา   
 

1195322 กิจกรรมวิทยาศาสตร์    
Science Activities 

2(2-0-4) 

      กิจกรรมเพื�อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการนําวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
การจัดค่ายวิทยาศาสตร์ เกมและการสนัทนาการทางวิทยาศาสตร์  เพลงวิทยาศาสตร์ 
ศลิปะกบัวิทยาศาสตร์ ละครกบัวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
 

1195323 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการในโรงเรียน   
Food Science and Nutrition in Schools 

2(2-0-4) 

      ความหมาย ความสําคัญ และความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการ  การแปรรูปและการถนอมอาหาร หลักโภชนาการ การเปลี�ยนแปลงทาง
กายภาพและเคมีอาหาร ประเภทและการเลือกซื <ออาหาร คณุคา่และประโยชน์ของอาหาร
ที�มีตอ่ร่างกาย โครงการโภชนาการในโรงเรียน 
 

1542211 วาทการ        
Speech 

2(1-2-3) 

      ความมุง่หมาย   หลกัการ  และวิธีการพดูรูปแบบตา่งๆ  ประเมินผลการพดูตามศกัยภาพ  
 ฝึกปฏิบตักิารพดูในสถานการณ์ตา่งๆ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



รหัสวิชา ชื�อวิชาและคาํอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 
 

1542223 นันทนาการภาษาไทย      
Thai   for  Recreational   Purposes 

2(2-1-3) 

      ศกึษาเพลงและกิจกรรมนนัทนาการที�สง่เสริมการเรียนการสอนภาษาไทย การ 
สร้างสรรค์เพลงและกิจกรรมนนัทนาการประกอบการเรียนการสอนทางภาษาไทย 
 

1543201 การจัดทาํหนังสือสาํหรับเดก็     
Book Writing  for  Children 

2(1-2-3) 

 
 
 
 

     ศึกษาพัฒนาการหนังสือสําหรับเด็ก  ประเภทและรูปแบบของหนังสือสําหรับเด็ก  
หลักการ  ขั <นตอนและเทคนิคการสร้างหนังสือสําหรับเด็ก สํารวจหนังสือและนิตยสาร
สําหรับเด็กเพื�อวิเคราะห์ และประเมินค่า  ฝึกจัดทําหนังสือและนิตยสารสําหรับเด็ก           
ทกุประเภท 
 

1642101 ประวัตศิาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์ 
Analytical History of Thailand 

3(3-0-6) 

     ประวตัิศาตร์ไทยตั <งแตส่มยัก่อนการตั <งอาณาจกัรสโุขทยัถึงรัตนโกสินทร์ในเชิงวิเคราะห์
ด้วยกระบวนการวิพากษ์  วิธีทางประวตัศิาสตร์ทั <งทางด้านการตั <งถิ�นฐาน กลุม่ชาตพินัธุ์ 
ลกัษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สงัคม และความสมัพนัธ์กบัตา่งประเทศ 
ตลอดจนศกึษาผลงานที�เกิดจากภมูิปัญญาไทยอนัเป็นเอกลกัษณ์ที�โดดเดน่ของชาตใิน
ปัจจบุนั 
 

1642306 ประวัตศิาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้    
History of Southeast Asia  

3(3-0-6) 

      ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับตั <งแต่การก่อตั <งอาณาจักรโบราณ อิทธิพลของ
วฒันธรรม จีน อินเดีย อิสลาม วิวัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม ของประเทศ
ตา่งๆ ก่อนการเข้ามายึดของชาติตะวนัตก อิทธิพลของลทัธิจกัรวรรดินิยมที�มีต่อภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ขบวนการชาตินิยม การเรียกร้องเอกราช การยึดครองของญี�ปุ่ น
ในช่วงสงครามโลกครั <งที� 2  ปัญหาและสภาพของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั <งแต่ได้รับ             
เอกราชจนถึงปัจจบุนั 
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4095501 กิจกรรมคณิตศาสตร์  
Mathematics Activities  

2(1-2-3) 

      กิจกรรมเพื�อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และการนําคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาหรือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ คา่ยคณิตศาสตร์  คณิตศาสตร์สนัทนาการ   เกม
คณิตศาสตร์ เพลงกบัคณิตศาสตร์ ศลิปะกบัคณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์  

 
 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  

  ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ในหลกัสตูรมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม โดยไมซํ่ <ากบั 

รายวิชาที�เคยเรียนมาแล้ว  
 
 

 


