หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 5 ป)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครุศาสตร

หมวดที่ 1
ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
Bachelor of Education Program in Elementary Education

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม(ไทย) ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา)
ชื่อยอ(ไทย)
ค.บ. (การประถมศึกษา)
ชื่อเต็ม(อังกฤษ) Bachelor of Education (Elementary Education)
ชื่อยอ(อังกฤษ) B.Ed. (Elementary Education)
3. วิชาเอกของหลักสูตร
การประถมศึกษา
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนไมนอยกวา 173 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป)
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางประเทศที่มีความสามารถในการใชภาษาไทย
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร

6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554)
รหัสหลักสูตร 25541471101803
6.2 คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตรในการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 15 เดือน มีนาคม
พ.ศ.2559 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ
6.3 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2559
วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ
6.4 สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 ใหความเห็นชอบ
ในการนําเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ
6.5 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการในการประชุมครั้งที่ 6/2559 วันที่ 22 เดือน เมษายน
พ.ศ.2559 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
6.6 สภามหาวิ ทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 ไดอนุมัติ
หลักสูตรใหเปดสอนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร ในปการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
หลังสําเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพตางๆ ไดดังนี้
8.1 ครูผูสอนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
8.2 นักวิชาการดานการประถมศึกษาในหนวยงาน/องคกรทางการศึกษาของรัฐและเอกชน
8.3 ผูดูแลเด็กระดับประถมศึกษา

9. ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนงทาง
คุณวุฒิการศึกษา
ปที่สําเร็จ
ลําดับ
เลขประจําตัวประชาชน
วิชาการ
การศึกษา
1
อาจารยจิราภรณ อนุตธโต
อาจารย
กศ.ม.(การประถมศึกษา)
2547
3-7306-XXXXX-80-6
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศษ.บ.(การประถมศึกษา)
2541
มหาวิทยาลัยขอนแกน
2
อาจารยดวงสมร สารแสน
อาจารย
ศษ.ม.(การประถมศึกษา)
2550
3-4099- XXXXX-10-4
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ศษ.บ.(การประถมศึกษา)
2547
มหาวิทยาลัยขอนแกน

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียนตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง) ขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก จ)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เป น ไปตามข อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐมว าด ว ยการเที ย บโอนผลการเรี ย นระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ฉ)
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) มีจํานวนหนวยกิต รวมไมนอยกวา 173 หนวยกิต ใชเวลาศึกษา
ไมเกิน 10 ปการศึกษา
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 173 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตรโครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวด
วิช าเฉพาะดาน และหมวดวิช าเลื อกเสรี โดยสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ เรื่อง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา
1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ)
2. กลุมวิชาสังคมศาสตร (บังคับ)
3. กลุมวิชามนุษยศาสตร (บังคับ)
4. กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร (บังคับ)
ขอกําหนดเฉพาะ ใหเลือกเรียนในกลุมวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา
1. กลุมวิชาชีพครู จํานวนไมนอยกวา
1.1 กลุมวิชาสาระความรูดานวิชาชีพครู
1.2 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน
1.3 กลุมวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2. กลุมวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา
2.1 บังคับเรียน จํานวนไมนอยกวา
2.2 วิชาการสอนวิชาเอก จํานวนไมนอยกวา
2.2 เลือกเรียน จํานวนไมนอยกวา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา
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30 หนวยกิต
9 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
3 หนวยกิต
137 หนวยกิต
59 หนวยกิต
44 หนวยกิต
3 หนวยกิต
12 หนวยกิต
78 หนวยกิต
68 หนวยกิต
6 หนวยกิต
4 หนวยกิต
6 หนวยกิต

รหัสวิชา
1500133
1500134
1500135

รหัสวิชา
1500136
1500137
1500138
1500139
1500140
1500141
1500142
1500143
1500144
1500145
1500146
1500147

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา
1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร จํานวนไมนอยกวา
- รายวิชาบังคับ
ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
English at Work
- รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
Chinese Conversation at Work
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
Japanese for Communication 1
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
Japanese for Communication 2
ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
Basic Tagalog
สนทนาภาษาตากาล็อก
Conversation in Tagalog
ภาษามาเลยเบื้องตน
Basic Malay
สนทนาภาษามาเลย
Conversation in Malay
ภาษาลาวเบื้องตน
Basic Lao
สนทนาภาษาลาว
Conversation in Lao
ภาษาพมาเบื้องตน
Basic Burmese
สนทนาภาษาพมา
Conversation in Burmese
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30 หนวยกิต
9 หนวยกิต
9 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
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)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1500148
1500149

รหัสวิชา
2000112
2000113
2000114

รหัสวิชา
2000115
2000116

รหัสวิชา
2500114
2500115

รหัสวิชา
2500116
2500117
2500118
2500119

ภาษาเวียดนามเบื้องตน
Basic Vietnamese
สนทนาภาษาเวียดนาม
Conversation in Vietnamese

3(3-0-6)

2.กลุมวิชาสังคมศาสตร จํานวนไมนอยกวา
- รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)
ชื่อวิชา
การเมืองการปกครองไทย
Thai Government and Politics
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
สังคมไทยในบริบทโลก
Thai Society in Global Context

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

- รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
Human and Environment
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life
3. กลุมวิชามนุษยศาสตร จํานวนไมนอยกวา
- รายวิชาบังคับ
ชื่อวิชา
จริยธรรมและทักษะชีวิต
Ethics and Life Skills
จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
Volunteer Mindedness for Local Development
- รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
Psychology in Daily Life
สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
Information for Study Skills
ทวารวดีศึกษา
Dvaravati Studies

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

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
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)
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รหัสวิชา
4000124
4000125
4000126

4. กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร จํานวนไมนอยกวา
- รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)
ชื่อวิชา
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ
Sport Science for Health
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology

- รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4000127
โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Science and Technology Development in the Changing World
4000128
การสรางเสริมสุขภาวะ
Well-being Promotion
4000129
นันทนาการเพื่อสุขภาพ
Recreation for Health
4000130
ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
Health Insurance System in Thailand
4000131
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
ขอกําหนดเฉพาะ ใหเลือกเรียนในกลุมวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต

รหัสวิชา
1112101
1112102
1112103
1113201

ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา
1. กลุมวิชาแกน จํานวนไมนอยกวา
1.1 กลุมวิชาสาระความรูดานวิชาชีพครู
- รายวิชาบังคับ
ชื่อวิชา
พื้นฐานการศึกษา
Foundation of Education
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
English Communication for Teacher
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
Thai Communication for Teacher
หลักวิชาชีพครู
Principle of Professional Teacher
14

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

137 หนวยกิต
59 หนวยกิต
44 หนวยกิต
37 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)

1114704
1121205
1122301
1124501
1131103
1142104
1143408
1151101
1152204
1153503
1154101

รหัสวิชา
1113701
1114701
1123103
1123402
1123403
1132102

การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance
การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
หลักการสอนและการจัดการเรียนรู
Principle of Teaching and Learning Management
การบริหารจัดการชั้นเรียน
Classroom Management
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Information Technology for Education
การวัดและประเมินผลการเรียนรู
Learning outcome Measurement and Evaluation
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
Research for Learning Development
พื้นฐานทางจิตวิทยาสําหรับครู
Foundation of Psychology for Teacher
จิตวิทยาการเรียนการสอน
Psychology of Learning and Instruction
จิตวิทยาการแนะแนวและการใหการปรึกษา
Guidance and Counseling Psychology
การศึกษาพิเศษ
Special Education
- รายวิชาเลือก เลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา
ชื่อวิชา
กฎหมายการศึกษา
Educational Law
การบริหารจัดการสถานศึกษา
School Management
สิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิปญญาชุมชน
Environmental Education and Community Wisdom
ทักษะและเทคนิคการสอน
Teaching Skills and Techniques of Teaching
วาทการสําหรับครู
Speech for Teachers
นวัตกรรมการศึกษา
Educational Innovation
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2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)

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

1133502
1133503
1142201
1142501
1152301
1153102
1153504

รหัสวิชา
1102301
1102303

รหัสวิชา
1105801
1105802

รหัสวิชา
1191911
1192011
1191111

การสรางสรรคและประดิษฐสื่อการศึกษา
Creativity and Invention of Educational Media
การผลิตและการนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
Production and Presentation of Educational Multimedia
การสรางแบบทดสอบเบื้องตน
Introduction to Test Construction
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวัดผลและวิจัยการศึกษา
Computer Software Package for Educational
Measurement and Research
มนุษยสัมพันธสําหรับครู
Human Relations for Teacher
บุคลิกภาพและการปรับตัว
Personality and Adjustment
จิตวิทยาการแนะแนววัยรุน
Guidance Psychology for Adolescence
1.2 กลุมฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน
ชื่อวิชา
การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา
Observation and Participation in School Practices
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู
Pre–practicum in Teaching Profession
1.3 กลุมวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

ชื่อวิชา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Teaching Internship 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Teaching Internship 2

2.กลุมวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา
2.1 บังคับเรียน จํานวนไมนอยกวา

ชื่อวิชา
การประถมศึกษา
Modern Concept in Elementary Education
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
Organizing Activities for Learner Development
ภาษาไทยสําหรับครูประถมศึกษา 1
Thai Language for Elementary School Teacher 1
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)

น(ท-ป-ค)
1(90)
2(180)
12 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
6 (540)
6 (540)
78 หนวยกิต
68 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0 -6)
2(1-2-3)
2(2-0-4)

1191112
1193113
1191211
1191212
1193213
1191311
1191312
1193313
1191411
1191412
รหัสวิชา
1193413
1194511
1194512
1194611
1194612
1193613

ภาษาไทยสําหรับครูประถมศึกษา 2
Thai Language for Elementary School Teacher 2
การจัดการเรียนรูภาษาไทยในระดับประถมศึกษา
Thai Language Learning Management in Elementary
Education
คณิตศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา 1
Mathematics for Elementary School Teacher 1
คณิตศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา 2
Mathematics for Elementary School Teacher 2
การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษา
Mathematics Learning Management in Elementary
Education
วิทยาศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา 1
Science for Elementary School Teacher 1
วิทยาศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา 2
Science for Elementary School Teacher 2
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษา
Science Learning Management in Elementary
Education
สังคมศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา 1
Social Studies for Elementary School Teacher 1
สังคมศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา 2
Social Studies for Elementary School Teacher 2
2.1 บังคับเรียน (ตอ)
ชื่อวิชา
การจัดการเรียนรูสังคมศึกษาในระดับประถมศึกษา
Social Studies Learning Management in Elementary
Education
สุขศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา
Health Education for Elementary School Teacher
พลศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา
Physical Education for Elementary School Teacher
ศิลปะสําหรับครูประถมศึกษา
Art for Elementary School Teacher
ดนตรีและการขับรองสําหรับครูประถมศึกษา
Music and Singing for Elementary School Teacher
นาฏศิลปไทยและการละครสําหรับครูประถมศึกษา
Thai Classical Dance and Drama for Elementary School Teacher
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2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

1193711
1194712
1191811
1192812
1193813
1195024
1195025

1195021
รหัสวิชา
1195914

รหัสวิชา
1194913

1195023

การจัดการเรียนรูการงานอาชีพในระดับประถมศึกษา
Occupations Learning Management in Elementary
Education
คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา
Computer Assisted Instruction in Elementary
Education
ภาษาอังกฤษสําหรับครูประถมศึกษา1
English for Elementary School Teacher 1
ภาษาอังกฤษสําหรับครูประถมศึกษา 2
English for Elementary School Teacher 2
การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา
English Learning Management in Elementary
Education
การใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการศึกษา
Utilization of Learning Resources and Local Wisdom
for Education
การออกแบบและประดิษฐสื่อการศึกษาสําหรับเด็ก
ประถมศึกษา
Design and Creation of Educational Media for
Elementary Children
การศึกษาอิสระในระดับประถมศึกษา
Independent Study in Elementary Education
2.1 บังคับเรียน (ตอ)
ชื่อวิชา
การสัมมนาการประถมศึกษา
Seminar on Elementary Education
2.2 วิชาการสอนวิชาเอก จํานวนไมนอยกวา

ชื่อวิชา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในระดับ
ประถมศึกษา
Curriculum and Integrated Instruction in Elementary
Education
การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสําหรับ
เด็กประถมศึกษา
Learning Management for Elementary Children
Thinking Skills Development
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3(2-2-5)
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)
น(ท-ป-ค)
2(1-2-3)
6 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

รหัสวิชา
1153510
1182513
1194513
1195321
1195322
1195323
4095501

2.3 วิชาเลือกเรียน จํานวนไมนอยกวา

ชื่อวิชา
การศึกษารายกรณี
Case Study
ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารี ขั้นความรูเบื้องตน
Scout Basic Unit Leader Training Course (B.T.C)
เกมและนันทนาการสําหรับครูประถมศึกษา
Game and Recreation for Elementary School Teacher
โครงงานวิทยาศาสตรสําหรับเด็กประถมศึกษา
Science Projects for Elementary Children
กิจกรรมวิทยาศาสตร
Science Activities
วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการในโรงเรียน
Food Science and Nutrition in Schools
กิจกรรมคณิตศาสตร
Mathematics Activities

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

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม
ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้
ความหมายของเลขรหัสวิชา
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับกอนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากงาย หรือชั้นป
หมวดหมูและวิชา
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เลขตัวที่ 1-3
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

บงบอกหมวดวิชาและหมูวิชาในคณะครุศาสตรดังนี้
หมายถึง การฝกประสบการณวิชาชีพครู
หมายถึง พื้นฐานการศึกษา
หมายถึง หลักสูตรและการสอน
หมายถึง เทคโนโลยีการศึกษา
หมายถึง วัดผลและวิจัยทางการศึกษา
หมายถึง จิตวิทยา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ
หมายถึง การบริหารการศึกษา
หมายถึง การศึกษาปฐมวัย
หมายถึง การศึกษาพิเศษ
หมายถึง การประถมศึกษา

เลขตัวที่ 4 บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นปดังนี้
1 หมายถึง เปนวิชาบังคับที่ตองเรียนตอเนื่องซึ่งเรียนเปนวิชาปที่ 1
2 หมายถึง เปนวิชาบังคับที่ตองเรียนตอเนื่องซึ่งเรียนเปนวิชาปที่ 2
3 หมายถึง เปนวิชาบังคับที่ตองเรียนตอเนื่องซึ่งเรียนเปนวิชาปที่ 3
4 หมายถึง เปนวิชาบังคับซึ่งเรียนในชั้นปใดก็ได
5 หมายถึง เปนวิชาเลือกซึ่งเรียนในชั้นปใดก็ได
เลขตัวที่ 5 บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้
1 หมายถึง กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
2 หมายถึง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
3 หมายถึง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
4 หมายถึง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5 หมายถึง กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
6 หมายถึง กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
7 หมายถึง กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
8 หมายถึง กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
9 หมายถึง วิชาชีพครู
0 หมายถึง กิจกรรมพัฒนาผูเรียน/ วิชาเลือกในโปรแกรม
เลขตัวที่ 6,7 บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา
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รหัสวิชา
1500133
4000126
1131103
1151101
1191111
1191211
1191311
1191411
1191911
รหัสวิชา
2000112
2000114
1112101
1121205
1191112
1191212
1191312
1191412
1191811

รหัสวิชา
2500114
4000125
1500134
1112102
1112103
1152204
1192812
1192011

3.1.4 แผนการศึกษา: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
หมวดวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
ศึกษาทั่วไป
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
ศึกษาทั่วไป
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
วิชาชีพครู
พื้นฐานทางจิตวิทยาสําหรับครู
2(2-0-4)
วิชาชีพครู
ภาษาไทยสําหรับครูประถมศึกษา 1
2(2-0-4)
เฉพาะดาน
คณิตศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา 1
2(2-0-4)
เฉพาะดาน
วิทยาศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา 1
2(2-0-4)
เฉพาะดาน
สังคมศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา 1
2(2-0-4)
เฉพาะดาน
การประถมศึกษา
3(3-0-6)
เฉพาะดาน
รวม 22 หนวยกิต
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
หมวดวิชา
การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
ศึกษาทั่วไป
สังคมไทยในบริบทโลก
3(3-0-6)
ศึกษาทั่วไป
พื้นฐานการศึกษา
3(3-0-6)
วิชาชีพครู
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
วิชาชีพครู
ภาษาไทยสําหรับครูประถมศึกษา 2
2(2-0-4)
เฉพาะดาน
คณิตศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา 2
2(2-0-4)
เฉพาะดาน
วิทยาศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา 2
2(2-0-4)
เฉพาะดาน
สังคมศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา 2
2(2-0-4)
เฉพาะดาน
ภาษาอังกฤษสําหรับครูประถมศึกษา 1
2(2-0-4)
เฉพาะดาน
รวม 22 หนวยกิต
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
จริยธรรมและทักษะชีวิต
วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
จิตวิทยาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษสําหรับครูประถมศึกษา 2
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

21

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
รวม 19 หนวยกิต

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วิชาชีพครู
วิชาชีพครู
วิชาชีพครู
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน

รหัสวิชา
1500135
2500115
2000113
1122301
1142104
1195025
1142501

รหัสวิชา
4000124
1102301
1143408
1153503
1193113
1193213
1194512
1194712

รหัสวิชา
1113201
1114701
1193313
1193413
1193813
1193613
1193711
1182513

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
อาเซียนศึกษา
หลักการสอนและการจัดการเรียนรู
การวัดและประเมินผลการเรียนรู
การออกแบบและประดิษฐสื่อการศึกษาสําหรับเด็ก
ประถมศึกษา
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวัดผลและวิจัยการศึกษา
รวม

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

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วิชาชีพครู
วิชาชีพครู
เฉพาะดาน

3(2-2-5)
21 หนวยกิต

วิชาชีพครู

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา
1(90)
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3(2-2-5)
จิตวิทยาการแนะแนวและการใหการปรึกษา
2(1-2-3)
การจัดการเรียนรูภาษาไทยในระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
พลศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา
3(2-2-5)
คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนในระดับ
3(2-2-5)
ประถมศีกษา
รวม 21 หนวยกิต
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
หลักวิชาชีพครู
การบริหารจัดการสถานศึกษา
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษา
การจัดการเรียนรูสังคมศึกษาในระดับประถมศึกษา
การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา
นาฏศิลปไทยและการละครสําหรับครูประถมศึกษา
การจัดการเรียนรูการงานอาชีพในระดับประถมศึกษา
ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารี ขั้นความรูเบื้องตน
รวม
22

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

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
วิชาชีพครู
วิชาชีพครู
วิชาชีพครู
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน

หมวดวิชา
วิชาชีพครู
วิชาชีพครู
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน

รหัสวิชา
1102303
1154101
1133502
1194511
1194611
1194612
1195021
1195024

รหัสวิชา
1114704
1124501
1113701
1194913
1195914
1195023
1195323
1133503

รหัสวิชา
1105801

รหัสวิชา
1105802

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู
การศึกษาพิเศษ
การสรางสรรคและการประดิษฐสื่อการศึกษา
สุขศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา
ศิลปะสําหรับครูประถมศึกษา
ดนตรีและการขับรองสําหรับครูประถมศึกษา
การศึกษาอิสระในระดับประถมศึกษา
การใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการศึกษา
รวม
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
การประกันคุณภาพการศึกษา
การบริหารจัดการชั้นเรียน
กฎหมายการศึกษา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ในระดับประถมศึกษา
การสัมมนาการประถมศึกษา
การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสําหรับเด็ก
ประถมศึกษา
วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการในโรงเรียน
การผลิตและการนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
รวม
ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

รวม

ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

รวม
23

น(ท-ป-ค)
2(180)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
19 หนวยกิต

หมวดวิชา
วิชาชีพครู
วิชาชีพครู
วิชาชีพครู
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน

น(ท-ป-ค)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

หมวดวิชา
วิชาชีพครู
วิชาชีพครู
วิชาชีพครู

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

เฉพาะดาน
เฉพาะดาน
เฉพาะดาน

2(2-0-4)
3(2-2-5)
19 หนวยกิต

เฉพาะดาน
วิชาชีพครู

น(ท-ป-ค)
6 (540)
6 หนวยกิต

หมวดวิชา
วิชาชีพครู

น(ท-ป-ค)
6 (540)
6 หนวยกิต

หมวดวิชา
วิชาชีพครู

สรุป

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
173
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา
30
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา
137
1.กลุมวิชาแกน จํานวนไมนอยกวา
59
1.1 กลุมวิชาสาระความรูดานวิชาชีพครู
44
1.2 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน 3
1.3 กลุมวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
12
2. กลุมวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา
78
2.1 บังคับเรียน จํานวนไมนอยกวา
68
2.2 วิชาการสอนวิชาเอก จํานวนไมนอยกวา
6
2.3 เลือกเรียน จํานวนไมนอยกวา
4
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา
6

รหัสวิชา
1500133
ชีวิตประจําวัน

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
รายวิชาบังคับ
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาไทย การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารใน

Skills in listening, speaking, reading and writing and Thai usage for
communication in daily life

รายวิชาบังคับ (ตอ)
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500134
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน การฟงเพื่อจับ
ใจความสําคัญและตอบคําถาม การพูดบรรยายและแสดงความคิดเห็น การอานจับใจความสําคัญและสรุป
ความการเขียนประโยคและอนุเฉท
Skills in listening, speaking, reading and writing in daily life, listening for main
ideas, answering questions, describing, giving information, expression ideas, reading for main
ideas and details and writing sentences and paragraphs

24

1500135

ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
English at Work
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน การแนะนําตนเอง
และองคกร การสัมภาษณ การพูดโตตอบทางโทรศัพท การนําเสนองาน การอานเอกสาร การเขียนจดหมาย
สมัครงาน การเขียนบันทึกสื่อสารระหวางหนวยงาน การสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
Skills in listening, speaking, reading and writing at work, self and organization
introducing, interviewing, telephoning, presenting, documents reading, job application form
writing, interoffice memo writing and e-mail communicating

รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500136
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
ทักษะการใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทายและการลา การแนะนํา
ตนเองและผูอื่น การกลาวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหารและเครื่องดื่มและการซื้อสินคา
Chinese skills for communication in daily life, greeting and farewell,
introducing oneself and others, expressing gratitude and apologizing, food and drink ordering
and shopping
1500137

การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
Chinese Conversation at Work
ทักษะการฟงและพูดภาษาจีนในการทํางานการขอขอมูลการสนทนาทางโทรศัพท การนั ด
หมาย การสัมภาษณการรับฝากขอความและการเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ
Chinese listening and speaking at work, asking for information, telephoning,
making appointments, interviewing, leaving messages and job application form and resume
writing

รายวิชาเลือก (ตอ)
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500138
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Japanese for Communication 1
อักษรและระบบเสียงในภาษาญี่ปุน คําศัพทและอักษรคันจิพื้นฐาน โครงสรางประโยคขั้น
พื้นฐาน คําทักทายในชีวิตประจําวันและการสื่อสารดวยภาษาญี่ปุนเบื้องตน
Japanese characters and sound system, vocabularies, basic Kanji letters, basic
sentence structure, daily conversations and basic Japanese communication

25

1500139

ชีวิตประจําวัน

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Japanese for Communication 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500138 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
Pre-requisite: 1500138 Japanese for Communication 1
ทักษะการฟง การพูดการอานและการเขียนภาษาญี่ปุนและการใชภาษาญี่ปุนในการสื่อสารใน

Skills in Japanese listening, speaking, reading and writing and Japanese in daily
life communication

1500140

ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Tagalog
ภาษาตากาล็อกเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะและสระ การเนนเสียงและพยางค รูปประโยค
พื้นฐาน การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเกี่ยวกับ ตัวเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตางๆ
Introduction to Tagalog language, alphabets, consonants and vowels, stress
and syllables, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about
oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation,
color, cardinal numbers, clothes and accessories

1500141

สนทนาภาษาตากาล็อก
3(3-0-6)
Conversation in Tagalog
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
Pre-requisite: 1500140 Basic Tagalog
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงานอดิเรก
และกิจกรรมในชีวิตประจําวันการรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง การซื้อของการ
สนทนาของนั กท องเที่ ย วกี ฬ าการแลกเปลี่ ย นความคิ ดเห็ น การใช ภ าษาตากาล็ อกในสถานการณ ตาง ๆ
วัฒนธรรมในประเทศฟลิปปนสและกลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies and
daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, sports,
transferring and exchanging of ideas, using the Tagalog language in different situations and
contexts, Filipino cultures and communication strategies
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1500142

ภาษามาเลยเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Malay
ภาษามาเลย เบื้ องต น ตั ว อักษร พยั ญ ชนะและสระ การเนน เสีย งและพยางค รูป ประโยค
พื้นฐาน การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเกี่ยวกับ ตัวเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตางๆ
Introduction to Malay language, alphabets, consonants and vowels, stress and
syllables, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself,
friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color,
cardinal numbers, clothes and accessories

1500143

สนทนาภาษามาเลย
3(3-0-6)
Conversation in Malay
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500142 ภาษามาเลยเบื้องตน
Pre-requisite: 1500142 Basic Malay
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงานอดิเรก
และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง การซื้อของการ
สนทนาของนักทองเที่ยวกีฬาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษามาเลยในสถานการณตาง ๆ วัฒนธรรม
ในประเทศมาเลเซีย/อินโดนีเซียและกลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies and
daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, sports,
transferring and exchanging of ideas, using the Malay language in different situations and
contexts, Malaysian/Indonesian cultures and communication strategies

1500144

ภาษาลาวเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Lao
ภาษาลาวเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต รูปประโยคพื้นฐาน การทักทาย
และการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรมในชีวิตประจําวัน การบอก
เวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตางๆ
Introduction to Lao language, alphabets, consonants, vowels and tones, basic
sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, friends, family,
daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, cardinal numbers,
clothes and accessorie
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1500145

สนทนาภาษาลาว
3(3-0-6)
Conversation in Lao
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500144 ภาษาลาวเบื้องตน
Pre-requisite: 1500144 Basic Lao
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงานอดิเรก
และกิจกรรมในชีวิตประจําวันการรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง การซื้อของ การ
สนทนาของนักทองเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษาลาวในสถานการณตาง ๆ วัฒนธรรม
ลาวและ กลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies and
daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, sports,
transferring and exchanging of ideas, using the Lao language in different situations and
contexts, Lao cultures and communication strategies

1500146

ภาษาพมาเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Burmese
ภาษาพมาเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต รูปประโยคพื้นฐานการทักทาย
และการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรมในชีวิตประจําวัน การบอก
เวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตางๆ
Introduction to Burmese language, alphabets, consonants, vowels and tones,
basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, friends,
family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, cardinal
numbers, clothes and accessories

1500147

สนทนาภาษาพมา
3(3-0-6)
Conversation in Burmese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500146 ภาษาพมาเบื้องตน
Pre-requisite: 1500146 Basic Burmese
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงานอดิเรก
และกิจกรรมในชีวิตประจําวันการรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง การซื้อของ การ
สนทนาของนั ก ท อ งเที่ ย ว กี ฬ า การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น การใช ภ าษาพม า ในสถานการณ ต า ง ๆ
วัฒนธรรมพมาและกลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies and
daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, sports,
transferring and exchanging of ideas, using the Burmese language in different situations and
contexts, Burmese cultures and communication strategies
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1500148

ภาษาเวียดนามเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Vietnamese
ภาษาเวียดนามเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต รูปประโยคพื้นฐานการ
ทักทายและการสนทนาในชีวิตประจําวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรมในชีวิตประจําวัน
การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตางๆ
Introduction to Vietnamese language, alphabets, consonants, vowels and
tones, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself,
friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color,
cardinal numbers, clothes and accessories

1500149

สนทนาภาษาเวียดนาม
3(3-0-6)
Conversation in Vietnamese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องตน
Pre-requisite: 1500148 Basic Vietnamese
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงานอดิเรก
และกิจกรรมในชีวิตประจําวันการรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง การซื้อของ การ
สนทนาของนั กทองเที่ ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น การใชภาษาเวียดนามในสถานการณ ตาง ๆ
วัฒนธรรมเวียดนามและกลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies and
daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, sports,
transferring and exchanging of ideas, using the Vietnamese language in different situations
and contexts, Vietnamese cultures and communication strategies
2.กลุมวิชาสังคมศาสตร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000112
การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Government and Politics
ความรูพื้นฐานทางการเมืองและการปกครอง การวิเคราะห การแสดงทัศนะตอการเมืองและ
การปกครองของไทย เหตุการณทางประวัติศาสตร การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองของไทยตั้งแต
สมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบันโดยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมรวมทั้งอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน
Basic knowledge of Thai government and politics, analyzing and expressing
idea on Thai government and politics, crucial events of Thai history, changing of Thai
government and politics from Sukhothai era to present in relation to economic, social,
cultural and influence of globalization
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2000113

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
การรวมตัวของกลุมประเทศตามแนวคิดภูมิภาคนิยมพัฒนาการของสมาคมประชาชาติแหง
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉีย งใต ห รื ออาเซี ย น กฎบั ตรอาเซี ย น ประชาคมการเมืองและมั่ น คงอาเซี ย น ประชาคม
เศรษฐกิจ อาเซีย น ประชาคมสังคมและวัฒ นธรรมอาเซี ยน ขอมูล พื้ นฐานและบทบาทของประเทศสมาชิ ก
อาเซียน ประวัติศาสตรประเทศสมาชิกอาเซียนโดยสังเขป ประเทศและองคกรคูเจรจาอาเซียน และความเปน
พลเมืองอาเซียน
Integration of ASEAN countries based on regionalism, evolution of Association
of South East Asian Nations, the ASEAN charter, ASEAN Political Security Community (APSC),
ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC), fundamental
information and roles of ASEAN countries members, ASEAN historical background, ASEAN
dialogue partnership and ASEAN citizenship

2000114

สังคมไทยในบริบทโลก
3(3-0-6)
Thai Society in Global Context
วิวัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย ความสัมพันธระหวางไทยกับ
สังคมโลกในชวงเวลาตางๆ ตั้งแตกอนสมัยใหมจนถึงปจจุบัน บทบาทของไทยในบริบทระดับสากล การปรับตัว
และความรวมมือของไทยในประชาคมโลก
Evolution of Thai politics, economy, society, and culture, relation between
Thai and other countries in different periods from pre-modernism to post-modernism, roles
of Thailand in international context, adaptation and cooperation of Thailand and global
community

รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000115
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Human and Environment
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ระบบนิ เวศ ความหลากหลายทางชี วภาพและความ
มั่นคงทางอาหาร ภัยธรรมชาติและวิกฤตการณทางสิ่งแวดลอม โดยกระบวนการพัฒนามนุษยเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
Natural resources and environments, ecosystems, biodiversity, food security,
natural disaster, environmental crisis, human development process for resources and
environmental management for sustainable locality development
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2000116

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ กฎหมายที่ใช ในชี วิตประจําวัน หลักสิทธิและเสรีภ าพขั้น พื้ นฐานตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายแพงและ
พาณิ ชย กฎหมายอาญา การดําเนิน กระบวนการยุติ ธรรม การประยุกตและบู รณาการการใชกฎหมายใน
ชีวิตประจําวัน
Basic knowledge of laws used in daily life, fundamental rights and freedom
based on constitutional law, rules of public and private laws, introduction to civil and
commercial laws, criminal laws, administration of justice, application and integration of laws
used in daily life

3.กลุมวิชามนุษยศาสตร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500114
จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตและจริยธรรม ปญหาทางจริยธรรมในสังคมปจจุบัน หลักจริยธรรมเพื่อ
การดําเนินชีวิตอยางมีความสุข ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ
Concepts of life and ethics, ethical problems in the current society, ethical
principles for life happiness, life skills in 21st century, life skills based on the philosophy of
sufficiency economy, lifelong learning skills and volunteer mindedness and public
consciousness
2500115

จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
3(3-0-6)
Volunteer Mindedness for Local Development
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด อุดมการณ หลักการ วิธีการเกี่ยวกับจิตอาสาเพื่อการพัฒนา
ตนเอง ชุมชน ท องถิ่ น รูปแบบ แนวทาง กระบวนการสรางงานจิตอาสาเพื่อพัฒ นาตนเอง ชุมชน ท องถิ่ น
กรณีศึกษาบทบาท หนาที่ของบุคคล กลุม องคกร หนวยงานที่ทํางานดานจิตอาสา การบําเพ็ญประโยชน หรือ
เปนอาสาสมัคร
Definitions, importance, notions, ideologies, principles and methods of public
consciousness for individual, communal, and local development, roles of individual and
non-benefit organizations, case studies and voluntary processes devoting to community
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รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500116
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ความหมายและคุณคาของสุนทรียภาพดานทัศนศิลป ดุริยางคศิลป นาฏศิลปและการแสดง
การเสริมสรางการรับรูและความซาบซึ้งทางดานสุนทรียภาพ
Definitions and value of aesthetics, visual art, musical art, Thai classical drama,
performance art, aesthetic perceptions and appreciation
2500117

จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Psychology in Daily Life
ความสําคัญของจิตวิทยาตอการดํ าเนินชีวิต องคประกอบและปจจัยของพฤติกรรมมนุษย
ธรรมชาติพัฒนาการของมนุษย การรูจักตนเองและผูอื่น การปรับตัวที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาตน มนุษย
สัมพันธ และการทํางานเปนทีม การประยุกตจิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
Importance of psychology for life, components and factors of human
behaviors, nature of human development, understanding self and others, effective
adjustment, self–development, human relations, teamwork and application of psychology
for happiness in life

2500118

สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information for Study Skills
ความหมาย ความสํ าคั ญ ของสารสนเทศและการรูส ารสนเทศ แหล งสารสนเทศและการ
ใหบริการ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธและทักษะการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน
(OPAC) และการสืบคนฐานขอมูลออนไลน การเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียนอางอิงและบรรณานุกรม
กฎหมายและจริยธรรมในการใชสารสนเทศ
Definitions and importance of information technology and information
literacy, information resources and services, classification of information resources, strategies
and skills in Online Public Access Catalog (OPAC), online databases searching, academic
report writing, reference citation and laws and ethics for information use

2500119

ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dvaravati Studies
ประวั ติ ความเป น มาของอาณาจั กรทวารวดี ลัก ษณะทางสั งคม เศรษฐกิจ การเมื อ งการ
ปกครอง ความเจริ ญ รุ งเรือ งของศิ ล ปวั ฒ นธรรม ร อ งรอยของทวารวดี ในภู มิ ภ าคต างๆ ของประเทศไทย
ตลอดจนความสําคัญของวัฒนธรรมทวารวดีที่มีตอจังหวัดนครปฐม
History of Dvaravati kingdom, characteristics of society, economy, politics and
government, art and cultural growth, historical traces of Dvaravati found in different regions
of Thailand and importance of Dvaravati culture on Nakhon Pathom province
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4.กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000124
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
หลั กการและกระบวนการคิ ดของมนุ ษย การพั ฒ นาลักษณะการคิด และกระบวนการคิ ด
ความคิดสรางสรรค การคิดเชิงระบบ การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ตรรกศาสตรและการใชเหตุผล
การวิเคราะหขอมูลขาวสาร กระบวนการตัดสินใจ และการประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน
Principles and process of human thinking, development of cognitive attributes
and process, creative and systematic thinking, pursuit of scientific knowledge and
methodology, logic, data analysis, decision making process and application of the knowledge
in daily life
4000125

วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Sport Science for Health
ความหมาย และจุดมุงหมายของวิทยาศาสตรการกีฬา หลักการ ประเภทและประโยชนของ
การออกกําลังกาย การออกกําลังกายดวยกิจกรรมทางกาย การเลนกีฬา มารยาทของการเปนผูเลนและผูดูกีฬา
ที่ดี การสรางเสริมสมรรถภาพทางกายและการสรางเสริมสุขนิสัย การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บที่เกิดจากการ
ออกกําลังกาย
Definitions and objectives of sport science, principles, categories and
advantages of exercises, physical activities exercises, sporting, manners of good players and
watchers, physical efficiency supplement, sport habits and first aid for exercising injuries

4000126

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information and Communication Technology
ความหมายและองคประกอบของระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการสืบคนขอมูล โปรแกรมประยุกตดานการประมวลผลคํา
ด า นตารางคํ า นวณ ด า นการนํ า เสนอ ด า นการสื่อ สารผ านเครือ ข าย ระบบความปลอดภั ย ของเครือ ข าย
คอมพิ วเตอร กฎหมายและจรรยาบรรณที่ เกี่ยวข องกับ การใชงานคอมพิวเตอร รวมถึงสุขภาวะของการใช
คอมพิวเตอร
Definitions and components of the computer system and information and
communication technology; use of information and communication technology for data
retrieval, software application, word processing, spreadsheet, presentation, network
communication, network security system, computer ethics and cyber laws, and computer
ergonomics
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รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000127
โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Science and Technology Development in the Changing World
ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน ดาน
การพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ ดานพลังงาน ภาวะโลกรอน ดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและภัย
ธรรมชาติ ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
Effects of science and technology on global changes, development of
community and country, energy and global warming, natural resources, environment,
disaster, agriculture, and agricultural industry
4000128

การสรางเสริมสุขภาวะ
3(3-0-6)
Well-being Promotion
ความสําคัญของสุขภาพ ดานรางกายและอารมณ อาหาร ยาและสมุนไพร อนามัยสวนบุคคล
และสิ่งแวดลอมในชุมชน โรคและวิธีการปองกันโรค การสรางเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะสวนบุคคล และทักษะ
การเชื่ อ มโยงระหว า งตนเองและผู อื่ น ให ดํ ารงชี วิตอยูอย างเป น สุข หลั กการสงเสริม สุข ภาพแบบองค ร วม
หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ตระหนักและเห็นคุณคาของการออกกําลังกาย สมรรถภาพทางกายและ
การตรวจสอบสุขภาพ หลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
Importance of physical and emotional health, food, medicines and herbs,
personal hygiene, community environment, diseases prevention, life quality development,
personal skills, interpersonal skills, principles of holistic health promotion, health fitness,
awareness and appreciation of benefits of exercise, physical fitness, health checkup and
health insurance system in Thailand

4000129

นันทนาการเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Recreation for Health
ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ
ในชีวิตประจําวัน ผูนํานันทนาการ กิจกรรมนันทนาการสําหรับตนเองและครอบครัว
Definitions, importance and advantages of recreation activities, recreation
activities in daily life, leaders of recreation activities and recreation activities for oneself and
family
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4000130

ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
3(3-0-6)
Health Insurance System in Thailand
ปรัชญา แนวคิด หลักการและพัฒนาการของระบบหลักประกันสุขภาพไทยและตางประเทศ
การเข าถึ งสิทธิป ระโยชน การบริหารจัด การกองทุ นและสิทธิของประชาชนตามระบบหลักประกั นสุ ขภาพ
แหงชาติ
Philosophy, concepts, principles and health insurance system, development
of health insurance system of Thailand and other countries, fund management and citizen
rights under the National Health Insurance System

4000131

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตรพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน สัดสวน รอยละ การคํานวณอัตรากาวหนาที่ใชใน
การชําระคาไฟฟาและน้ําประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผอนชําระและคณิตศาสตรประกันภัย
Basic Mathematics in daily life, proportion, percentage, calculation of
progressive rate for electricity and water, electricity and water, interest, installment systems
and actuarial science

ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
1. กลุมวิชาแกน
1.1 กลุมวิชาสาระความรูดานวิชาชีพครู
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1112101
พื้นฐานการศึกษา
3(3-0-6)
Foundation of Education
บทบาทของการศึกษาในการพัฒนาประเทศ ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา
จิตวิทยา สังคม เศรษฐกิจ ศาสนา และวัฒนธรรมแผนการศึกษาและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ การ
จัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการทองถิ่น โครงสรางการบริหารสถานศึกษา แนวคิดและกลวิธีการจัด
การศึกษาเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน การวิเคราะหเกี่ยวกับบริบท แนวโนม และปญหาการศึกษาสู
การประยุกตใชเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน
1112102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
2(1-2-3)
English Communication for Teacher
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ การฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษาอังกฤษเพื่อการคนควาและ
พัฒนาวิชาชีพครู การเรียนรูมารยาท วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตของตางชาติ
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1112103

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
2(1-2-3)
Thai Communication for Teacher
การใชภาษาไทยสําหรับครูอยางมีประสิทธิภาพ การฝกทักษะการฟง การพูด การอาน
และการเขียน การใช ภ าษาไทยเพื่ อการปฏิบั ติงานและการพัฒ นาวิช าชี พครู การจั ดทํ าหนังสื อราชการ
การใช ภ าษาและวั ฒ นธรรมเพื่ อ การดํ า เนิ น ชีวิ ตอยูรว มกั น ได อย างสั น ติ สุ ขภายใตค วามหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
1113201

หลักวิชาชีพครู
3(2-2-5)
Principle of Professional Teacher
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพครู บทบาทหนาที่ สภาพงานครู องคกรวิชาชีพครู
กฎหมายที่ เกี่ ยวของกั บครูและวิช าชี พครู มาตรฐานวิชาชีพครูและจรรยาบรรณวิชาชีพครู แนวทางการ
เสริมสรางความกาวหนาเพื่อพัฒนาตนและวิชาชีพอยางตอเนื่อง การเปนบุคคลแหงการเรียนรู การจัดการความรูที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพครูเพื่อการแสวงหาและการเลือกใชขอมูลขาวสารความรู รอบรูในเนื้อหาวิชาที่สอนและกล
ยุทธการสอนเพื่อใหผูเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะห และสรางสรรคสิ่งใหมๆ ลักษณะของครูที่ดี การเสริมสราง
เจตคติและจิตวิญญาณความเปนครู คุณธรรมจริยธรรมที่จําเปนตอวิชาชีพครู หลักธรรมาภิบาลและ
ความซื่อสัตยสุจริต จิตสาธารณะและเสียสละเพื่อสังคม การเสริมสรางความสัมพันธเชิงสรางสรรคระหวาง
ครู กั บ ผู เรี ย นเพื่ อ ส งเสริ ม การพั ฒ นาศั ก ยภาพผู เรี ย น การปฏิ บั ติ ต นตามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ เพื่ อ เป น
แบบอยางที่ดีแกผูเรียนและสังคม
1114704

การประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Quality Assurance
ความหมาย ความสําคัญ หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
การศึกษาและการประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ การจัดการความรูเกี่ยวกับ
วิชาชีพครูเพื่อการจัดการเชิงคุณภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง บทบาทหนาที่ของผูมีสวนเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพ
การศึกษา การดําเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู และการเขียนรายงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
1121205

การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร องคประกอบของหลักสูตร ความหมาย ความสําคัญ
ของการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร แนวคิด หลักการ และกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
การนําหลักสูตรไปใชในสถานศึกษา สาระสําคัญและความสําคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดประสบการณและกิจกรรมใหสอดคลองกับหลักสูตร และ
การใชแหลงวิทยาการเสริมหลักสูตร การฝกปฏิบัติการวิเคราะหและการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การฝก
ปฏิบัติการประเมินหลักสูตร และการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
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1122301

หลักการสอนและการจัดการเรียนรู
3(2-2-5)
Principle of Teaching and Learning Management
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ แนวคิดของการสอน และหลักการจัดการ
เรียนรู ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรูที่หลากหลายโดยเนนการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และคิด
แกปญหา การออกแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เทคนิคและทักษะการจัดการเรียนรู การวัด
และประเมินผลตามจุดประสงคการเรียนรู การใชสื่อและการจัดสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู การพัฒนาศูนยการ
เรียนรูในสถานศึกษา ความสําคัญ หลักการ และกระบวนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู และการทดลอง
ใชแผนการจัดการเรียนรู การฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
1124501

การบริหารจัดการชั้นเรียน
2(2-0-4)
Classroom Management
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ และหลักการจัดการชั้นเรียน ลักษณะ
ชั้นเรียนที่พึงประสงค การจัดชั้นเรียนเฉพาะวิชา การสรางบรรยากาศในชั้นเรียนที่สงเสริมการเรียนรู และเจต
คติ ที่ ดี ต อการเรี ยนรู การสร างวิ นั ยในชั้ นเรี ยน การสร างแรงจู งในการเรี ยน หลั กการและกระบวนการ
แกป ญหาในชั้ นเรียน การจัดการพฤติ กรรมและการปรับพฤติ กรรมผู เรียน การใชกระบวนการกลุมเพื่อการ
จัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ
1131103

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Information Technology for
Education
ความสําคัญ ประเภท หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน แหลงการเรียนรูและ
เครื อข ายการเรี ย นรู หลั กการเลื อก การออกแบบ การผลิ ต การประยุ ก ตใช การประเมิ น และการ
บํารุงรักษาสื่อเทคโนโลยี ทางการศึกษา การฝ กปฏิบั ติการออกแบบ การผลิต การใชและการปรับ ปรุ ง
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียน
1142104

การวัดและประเมินผลการเรียนรู
3(2-2-5)
Learning outcome Measurement and Evaluation
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติของการวัดและการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
จุดมุงหมายทางการศึกษากับการวัดและการประเมินผล วิธีการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง การ
สราง การเลือกใช และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับเกณฑการใหคะแนน สถิติเบื้องตนสําหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา การแปลความหมาย
ของคะแนน การฝ กปฏิ บั ติการวัดและประเมิ น ผลการเรีย นรูของผูเรีย น การนํ าผลจากการวัดและการ
ประเมินผลไปใชในการจัดการเรียนรูและการพัฒนาผูเรียน
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1143408

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3(2-2-5)
Research for Learning Development
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู การใชและผลิต
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ระเบียบวิธีการวิจัย การกําหนดปญหา การออกแบบการวิจัย การเลือก
ตัวอยาง การสรางและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล
การตีความและการแปลผลขอมูล การเขียนรายงานและการนําเสนอผลงานวิจัย การนําผลการวิจัยไปใชใน
การจัดการเรียนการสอน ฝกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน
1151101

พื้นฐานทางจิตวิทยาสําหรับครู
2(2-0-4)
Foundation of Psychology for Teacher
พื้นฐานทางจิตวิทยาตอการประกอบวิชาชีพครู แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ
ความหลากหลายของผูเรียน การเรียนรู กระบวนการคิดและเชาวนปญญา การรับรู แรงจูงใจ บุคลิกภาพ
พฤติกรรมทางสังคม สุขภาพจิตและจิตวิทยาสุขภาพ การประยุกตหลักการและแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อ
ความเขาใจและสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ การปฏิบัติวิชาชีพครู และการสราง
คุณภาพชีวิต
1152204

จิตวิทยาการเรียนการสอน
2(1-2-3)
Psychology of Learning and Instruction
การประยุกตหลักการ แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรูเพื่อ
การสอนและการพัฒนาผูเรียน ระบบประสาทการรูสึก จิตประสาทการเคลื่อนไหว และสมองกับการเรียน
การสอน พัฒนาการตามวัยกับการเรียนการสอน แรงจูงใจ อารมณ วินัยการเรียนรู พลวัตกลุมกับการเรียน
การสอน การวางแผนการจัดการเรียนรู การจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู แนวคิด
จิตวิทยาการประเมินสัมฤทธิผลการเรียนและการสอน
1153503

จิตวิทยาการแนะแนวและการใหการปรึกษา
2(1-2-3)
Guidance and Counseling Psychology
ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญา และหลักการแนะแนว ลักษณะ ประเภท และ
บริการแนะแนวในสถานศึกษาหลักการ ทฤษฎี และทักษะการใหการปรึกษาเบื้องตนการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนและการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนระบบดูแลชวยเหลือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียน
การฝกปฏิบัติการศึกษารายกรณี
1154101

การศึกษาพิเศษ
2(2-0-4)
Special Education
การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษทางการศึกษา พระราชบัญญัติ
และกฎหมายที่เกี่ย วของกับ การศึกษาพิเศษ รูปแบบการบริหารการศึกษาพิเศษในประเทศไทย การ
จําแนกประเภท ลักษณะทางจิตวิทยาและการเรียนรูของผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ แนวปฏิบัติเพื่อ
การพั ฒ นาผู เรีย นที่ มีความต องการพิ เศษ เทคโนโลยี นวัตกรรมการสอน และสิ่ งอํ านวยความสะดวก
การบู รณาการ การจั ดการเรีย นรู และจัด การพฤติกรรมผูเรีย นในชั้น เรีย นรวม การจัดทํ าและการใช
แผนการจัดการศึกษารายบุคคล
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รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1113701
กฎหมายการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Law
กฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษา แนวทางการนํากฎหมายมา
ประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการจัดการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
1114701

การบริหารจัดการสถานศึกษา
2(2-0-4)
School Management
ความรูพื้นฐานทางการบริหาร ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผูนําทางการศึกษา
การคิดอยางเปนระบบ วัฒนธรรมองคกร การเชื่อมโยงการประกันคุณภาพทางการศึกษา มนุษยสัมพันธและ
การสื่อสารในองคกร การทํางานเปนทีม การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การศึกษาเพื่อพัฒนา
ชุมชน การจัดทําโครงการทางวิชาการ โครงการฝกอาชีพและโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาในสถานศึกษา
รายวิชาเลือก (ตอ)
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1123103
สิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิปญญาชุมชน
2(2-0-4)
Environmental Education and Community Wisdom
ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของสิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิปญญาชุมชน
กระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษา การวิเคราะหปญหาและผลกระทบของสิ่งแวดลอม การศึกษาแหลงการเรียนรู
และภูมิปญญาชุมชนในฐานะทรัพยากรการเรียนรู การนําสิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิปญญาชุมชนมาใชในการ
จัดการเรียนรูและการดําเนินชีวิต
1123402

ทักษะและเทคนิคการสอน
2(1-2-3)
Teaching Skills and Techniques of Teaching
ความหมายและความสําคัญของทักษะและเทคนิคการสอนทักษะการนําเขาสูบทเรียน
ทักษะการนําเสนอสาระการเรียนรู ทักษะการสรุปบทเรียน ทักษะการเลาเกร็ดความรูเพื่อสรางบรรยากาศใน
ชั้นเรียน การเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรูทักษะการตั้งคําถาม ทักษะการเสริมแรง ทักษะการใชกระดานและ
สื่อพื้ น ฐานประจําชั้ นเรียน ทั กษะการสรางปฏิสัมพั น ธในชั้ น เรีย น ทั กษะการสรุป ใจความจากการฟ งการ
อธิบาย การขยายความ การสอนกลุมใหญ การสอนกลุมยอย การสอนรายบุคคล การใชกิจกรรมเกมและ
เพลงประกอบการเรี ย นการสอน บทบาทสมมติ เทคนิ คการสอนแบบมี ส ว นร ว มเทคนิ คการสอนโดยใช
กระบวนการคิดและเทคนิคการสอนรวมสมัย
1123403

วาทการสําหรับครู
2(2-0-4)
Speech for Teacher
ความสําคัญและความมุงหมายของวาทการสําหรับครู หลักการและวิธีการพูดรูปแบบตางๆ
เพื่อการปฏิบัติงานครูอยางมีประสิทธิภาพ การวางโครงเรื่อง การประเมินผลการพูดตามศักยภาพ
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1132102

นวัตกรรมการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Innovation
ความหมายความสําคัญหลักการและประเภทของนวัตกรรมการศึกษา การสราง
การเลือกการใชนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนฝกวิเคราะหสภาพปญหาการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา
เพื่อออกแบบสรางและนําเสนอรูปแบบนวัตกรรมที่เหมาะสมการนําไปทดลองใชเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
1133502

การสรางสรรคและประดิษฐสื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Creativity and Invention of Educational Media
ความหมายของงานสรางสรรคและงานประดิษฐ การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษา
ประเภทตางๆ เนนความคิดสรางสรรคโดยใหสัมพันธกับรูปแบบและเนื้อหา การนําสื่อสรางสรรคหรืองาน
ประดิษฐไปใชประโยชนทางการศึกษา ฝกการออกแบบและผลิตสื่อการศึกษา
1133503

การผลิตและการนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Production and Presentation of Educational
Multimedia
ความหมาย ความสําคัญของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อ
การนํ า เสนอ วิ ธี ก ารใช ค อมพิ ว เตอร มั ล ติ มี เดี ย และโปรแกรมคอมพิ ว เตอร เ พื่ อ การนํ า เสนอปฏิ บั ติ ก าร
ออกแบบสรางและนําเสนอผลงานดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอสําหรับการเรียนการสอนและการ
เผยแพร
1142201

การสรางแบบทดสอบเบื้องตน
2(2-0-4)
Introduction to Test Construction
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับแบบทดสอบ ประเภทของแบบทดสอบการวางแผนการสราง
แบบทดสอบชนิดตางๆ การสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบกอนนําไปใช
การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบหลังนําไปทดลองใชการประเมินคุณ ภาพของแบบทดสอบและปรับ ปรุง
แบบทดสอบฝกปฏิบัติการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และการนําไปทดลองใช
1142501

โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวัดผลและวิจัยการศึกษา
3(2-2-5)
Computer Software Package for Educational
Measurement and Research
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร ประเภท และลักษณะของโปรแกรมสําเร็จรูป
กระบวนการทํางานของโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวัดผลและวิจัย การสรางแฟมขอมูล และแฟมคําสั่ง ฝก
ปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลลักษณะตางๆ ทั้งทางดานการวัดผลและวิจัย
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1152301

มนุษยสัมพันธสําหรับครู
2(2-0-4)
Human Relations for Teacher
ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธสําหรับครูธรรมชาติความตองการของ
มนุษย หลักการและเทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธการสื่อสารในองคกร การประยุกตมนุษยสัมพันธเพื่อ
ใชในการสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดีการสงเสริมติดตามดูแลชวยเหลือผูเรียน

1153102

บุคลิกภาพและการปรับตัว
2(2-0-4)
Personality and Adjustment
ความหมายและความสําคัญของบุคลิกภาพและการปรับตัว ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปจจัย
ที่มีผลตอบุคลิกภาพการวัดบุคลิกภาพความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพและการปรับตัวการวิเคราะหพฤติกรรมที่
เปนปญหาการฝกทักษะการแกปญหาและการปรับตัวในลักษณะตางๆเพื่อการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ
1153504

จิตวิทยาการแนะแนววัยรุน
2(1-2-3)
Guidance Psychology for Adolescence
วัยรุนและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุน พัฒนาการดานตางๆ ของวัยรุน ปจจัยที่สงผล
ตอพัฒนาการ ปญหาเฉพาะวัย บทบาทของครูกับการแนะแนวและการใหการปรึกษาวัยรุนในสถานศึกษา
การจัดบริการแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือเพื่อปองกัน แกไขและพัฒนาผูเรียนวัยรุน แนวทางการพัฒนา
ความสามารถและศักยภาพของวัยรุนดวยกระบวนการแนะแนว
1.2 กลุมฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1102301
การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา *
1(90)
Observation and Participation in School Practices
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน
1. 1112101 พื้นฐานการศึกษา
2. 1121205 การพัฒนาหลักสูตร
3. 1131103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
การศึกษาสังเกตการจัดการเรียนรู และสภาพทั่วไปของสถานศึกษา บทบาทหนาที่
ภาระงานของครูผูสอนครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพและการสรางเสริมเจตคติที่ดี
และจิตวิญญาณความเปนครูเพื่อการเปนครูมืออาชีพ การสรางมนุษยสัมพันธอันดีระหวางผูเรียนและ
บุคลากรในสถานศึ กษาการศึ กษาพฤติ กรรมผู เรีย น การมีสว นรว มในการจัดกิจ กรรมแนะแนวและ
กิจกรรมโฮมรูม การสรางมนุ ษยสัมพั นธอันดีระหวางผูเรียนและบุ คลากรในสถานศึกษาความรวมมือ
ระหว า งสถานศึ ก ษาและชุ มชนเพื่ อ สนั บ สนุน การจัด การศึก ษา การฝก เป น ผู ชว ยครูดานงานธุ รการ
ชั้ น เรีย นการเขี ย นรายงานผลการศึ ก ษาผู เรีย นรายกรณี ก ารจัดทํ ารายงานการศึกษาสังเกตและการ
ปฏิบัติงานผูชวยครูจากสภาพจริง การนําเสนอและอภิปรายผลการสังเกตและการมีสวนรวม
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1102303

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู*
2(180)
Pre–practicum in Teaching Profession
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน
1102301 การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ขอบขาย บทบาทของผูที่เกี่ยวของ และแนวทางการปฏิบัติตนในการฝกประสบการณ
วิชาชีพครู การบริหารงานวิชาการและการจัดการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูในวิชาเฉพาะดานของ
นักศึกษาการฝกจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดประสงคการสอนที่หลากหลายโดยเนนให
ผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง การทดลองจัดการเรียนรูในสถานการณจําลองและสถานการณจริง
การออกแบบทดสอบ ขอสอบเครื่องมือวัดผล การตรวจขอสอบ การใหคะแนน และการตัดสินผลการ
เรียน การสอบภาคปฏิบัติและการใหคะแนน การใชและการผลิตสื่อ การวิจัยแกปญหาผูเรียน การ
จัดทําโครงงานวิชาการในสถานศึกษา
1.3 กลุมวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1105801
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1*
6 (540)
Teaching Internship 1
* การลงทะเบียนรายวิชานี้ตองผานการเรียนรายวิชาชีพครูในกลุมวิชาชีพครู
และกลุ ม วิ ช าฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ครู ร ะหว า งเรี ย นครบตาม
โครงสรางของหลักสูตร
การบูรณาการและการประยุกตใชองคความรูในกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครู
ในสถานศึ กษาตลอดภาคเรี ยน การปฏิ บั ติการสอนในวิช าเอก การจัดการชั้น เรียน การวัดและการ
ประเมินผลและนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การจัดทําโครงการเพื่อพัฒนางาน
ตางๆ รวมกับสถานศึกษา การศึกษาผูเรียนเปนรายกรณี และการวิเคราะหผลการจัดการเรียนรูสูการ
วิจั ยเพื่ อพั ฒ นาผู เรีย นภายใต กระบวนการนิ เทศติดตามชวยเหลือและพัฒ นา ปฏิบัติงานอื่น ที่ไดรับ
มอบหมาย การสรางมนุ ษยสั ม พั น ธและเรี ยนรูการปรับ ตนให เข ากั บ วัฒ นธรรมองค กร การสั มมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรูในการฝกประสบการณวิชาชีพครู
1105802

การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 2*
6 (540)
Teaching Internship 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน
1105801การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
การบูรณาการและการประยุกตใชองคความรูในกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครู

ในสถานศึกษาตลอดภาคเรียนในทุกดานเพื่อการพัฒนาตนสูค วามเปนครูมอื อาชีพ การออกแบบการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญจนสามารถปฏิบัติใหเกิดผลไดจริงในการปฏิบัติการสอนวิชาเอก การวัดและการประเมินผลและนําผล
ไปใชในการพัฒนาผูเรียน การพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาและแกปญหาการเรียนรูของผูเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยใน
ชั้นเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลเพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนเต็มตาม
ศักยภาพ สามารถประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ ของ
สถานศึกษา และปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูในการฝกประสบการณวิชาชีพครู
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หมายเหตุ
รายวิ ช าในกลุ ม วิ ช าฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ครูร ะหวางเรีย นและกลุม วิช าการปฏิ บั ติ ก ารสอนใน
สถานศึกษาไดผลการเรียนระดับขั้นต่ํากวา C ถือวาไมผานเกณฑตองลงทะเบียนฝกประสบการณในรายวิชา
นั้นใหม
2. กลุมวิชาเฉพาะดาน
2.1 รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1191911
การประถมศึกษา
3(3-0 -6)
Modern Concept in Elementary Education
ความหมาย ความสํ า คั ญ หลั กการ แนวคิด ความมุงหมาย และวิวัฒ นาการของการ
ประถมศึ กษาไทย การจั ด การประถมศึ ก ษาของไทยและต างประเทศ แนวคิ ด ในการจั ด หลั ก สู ต รระดั บ
ประถมศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา การประกันคุณภาพโรงเรียน
ประถมศึกษา บทบาท หนาที่ บุคลิกภาพและคุณลักษณะที่ดีของครูประถมศึกษา สภาพปจจุบัน ปญหา
และแนวทางแกไขตลอดจนแนวโนมของการประถมศึกษาไทย
1192011

การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2(1-2-3)
Organizing Activities for Learner Development
ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของกิจกรรมพัฒ นาผูเรียนในระดับประถมศึกษา
หลักการ แนวคิดและแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรมนักเรียน และ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
1191111

ภาษาไทยสําหรับครูประถมศึกษา 1
2(2-0-4)
Thai Language for Elementary School Teacher 1
การอ า นในใจและการอ านออกเสีย ง การอ านรอ ยแกว และรอยกรอง การอานอยางมี
วิจารณญาณ การเขียนคําในภาษาไทย การเขียนแบบตางๆ การพูดและการฟงในชีวิตประจําวัน การฝก
ทักษะการอาน การเขียน การพูด การฟงและการดูอยางมีประสิทธิภาพ การประยุกตใชในการสอนระดับ
ประถมศึกษา
1191112

ภาษาไทยสําหรับครูประถมศึกษา 2
2(2-0-4)
Thai Language for Elementary School Teacher 2
ภาษา คํา ประโยคและสํานวนไทย คําราชาศัพท การแตงคําประพันธ ภาษาไทยถิ่นและ
คําภาษาตางประเทศในภาษาไทย การวิเคราะห การวิจารณงานเขียนประเภทสารคดีและบันเทิงคดี รวมทั้ง
วรรณกรรมพื้นบาน การวิเคราะหและประเมินคางานเขียน การประยุกตใชในการสอนระดับประถมศึกษา
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1193113

การจัดการเรียนรูภาษาไทยในระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
Thai Language Learning Management in Elementary
Education
ความหมาย ความสําคัญและลักษณะของวิชาภาษาไทย สาระการเรียนรู หลักสูตร คูมือ
และเอกสารประกอบหลักสูตรภาษาไทย การใชหนังสือเรียน และหนังสือแบบฝกหัดในระดับประถมศึกษา
หลักการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒ นาทักษะทางภาษา การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ หลักเกณฑทาง
ภาษา ทักษะการใชภาษาวรรณคดี และวรรณกรรม การใชสื่อการเรียนการสอน การสอนเกมและเพลงระดับ
ประถมศึกษา การวัดและประเมินผลผูเรียน การจัดทําหนวยการเรียนรู การเขียนแผนการจัดการเรียนรู และ
การฝกปฏิบัติการสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา
1191211

คณิตศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา 1
2(2-0-4)
Mathematics for Elementary School Teacher 1
ธรรมชาติและโครงสรางของคณิตศาสตร จํานวนและการดําเนินการของจํานวน จํานวนเต็ม
เศษสวน ทศนิยม และรอยละ การวัดและการนําความรูเกี่ยวกับการวัดไปใชแกปญหา สมการพื้นฐาน ทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร การเชื่อมโยงความรูคณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ และการใชคณิตศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน
1191212

คณิตศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา 2
2(2-0-4)
Mathematics for Elementary School Teacher 2
ลักษณะและสมบัติของรูป ทรงเรขาคณิ ต ความรูเกี่ยวกับ รูปแบบและสมการเชิงเสน สถิติ
เบื้องตน การวิเคราะหขอมูล การจําแนกขอมูล การนําเสนอขอมูลทางสถิติดวยแผนภูมิ กราฟเสน ตารางและ
การแจกแจงความถี่ของขอมูล ความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนและการคาดคะเน การใชเหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและสรุปผล ประยุกตความรูคณิตศาสตรไปใชในศาสตรอื่นๆ และการแกปญหาในชีวิตประจําวัน
1193213

การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
Mathematics Learning Management in Elementary
Education
ความหมายและความสําคัญของหลักสูตร หนังสือเรียน คูมือครูและเอกสารประกอบหลักสูตร
วิชาคณิตศาสตร การวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียน หลักการสอนคณิตศาสตร การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร เทคนิคและทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การ การใชสื่อการสอนคณิต ศาสตร การวัดและประเมิน ผลผูเรียน การพั ฒ นาหนวยการเรียนรูและวาง
แผนการเรียนรู การเตรียมการสอน การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนวิชาคณิตศาสตร การฝกปฏิบัติการสอน
คณิตศาสตรในระดับประถมศึกษา
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1191311

วิทยาศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา 1
2(2-0-4)
Science for Elementary School Teacher 1
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต ชีวิตกับสิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับ
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ มนุษยและการดํารงชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ สารและสมบัติของสาร สารใน
ชีวิตประจําวัน สมบัติของวัสดุ พลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ผลการใชพลังงานตอชีวิต
และสิ่งแวดลอม ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานและการปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร
ในระดับประถมศึกษา
1191312

วิทยาศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา 2
2(2-0-4)
Science for Elementary School Teacher 2
ความหมาย ชนิดของแรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ สมบัติของแสง สี เสียงและวงจรไฟฟา
โครงสรางและองคประกอบของโลก ทรัพยากรทางธรณีวิทยา สมบัติของ ดิน น้ํา อากาศ โลกและบรรยากาศ
ความสัมพันธของดวงอาทิตย ดวงจันทรและโลก ปรากฏการณทางดาราศาสตรและอวกาศ ความสัมพันธ
ระหวางอวกาศและผลตอสิ่งมีชีวิตบนโลก ความกาวหนาทางเทคโนโลยีอวกาศ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรขั้นบูรณาการและการปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษา
1193313

การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
Science Learning Management in Elementary Education
ลั กษณะของวิ ช าวิท ยาศาสตร สาระการเรีย นรู หลักสูต รและเอกสารประกอบหลักสูต ร
วิทยาศาสตร การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ธรรมชาติของวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การเลือกใชและผลิต
สื่อการเรียนรูวิทยาศาสตร การจัดและดูแลหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร การวัดและประเมินผลผูเรียน
การจั ด ทํ า หน ว ยการเรี ย นรู แผนการจั ด การเรี ย นรู แ ละการฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารสอนวิ ท ยาศาสตร ในระดั บ
ประถมศึกษา
1191411

สังคมศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา 1
2(2-0-4)
Social Studies for Elementary School Teacher 1
วิวัฒ นาการของชาติไทย การเมื อง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒ นธรรมกอนเปลี่ย นแปลงการ
ปกครอง และตั้งแต พ.ศ. 2475 จนถึงปจจุบัน ความสําคัญของประวัติศาสตรไทย เหตุการณประวัติศาสตร
ไทยและประเทศเพื่อนบาน กระบวนการศึกษาคันควาและหาความรูทางประวัติศาสตร ภูมิศาสตรกายภาพ
สัณฐานของโลกและปรากฏการณธรรมชาติ สมบัติทางดานกายภาพและการเปลี่ยนแปลงของโลก ธรณีภูมิ
สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา และสิ่งแวดลอมศึกษา
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1191412

สังคมศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา 2
2(2-0-4)
Social Studies for Elementary School Teacher 2
ความหมายและความสําคัญของเศรษฐศาสตร ระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีการ
ผลิ ต พฤติ กรรมของผู บ ริโภค ตลาด รายไดป ระชาชาติ การคาระหวางประเทศ หลักเศรษฐกิจ พอเพี ย ง
ประวัติ ความสําคัญ ความเปนมาของพระพุทธศาสนาและศาสนาสําคัญของโลก หลักธรรมและการปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ระบบการเมืองการปกครองของประเทศไทย การปฏิบัติ
ตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข การธํารง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ความสําคัญและบทบาทของประเทศไทยที่มีตอภูมิภาค และสังคมโลก
ความมั่นคงของชาติ สถานการณและปญหาของโลกปจจุบัน
1193413

การจัดการเรียนรูสังคมศึกษาในระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
Social Studies Learning Management in Elementary
Education
ความหมายและความสําคัญของสังคมศึกษา ขอบขายของหลักสูตร สาระการเรียนรู และ
เอกสารประกอบหลักสูตรสังคมศึกษาในระดับประถมศึกษา ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนสังคม
ศึกษาในระดับประถมศึกษา การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การใชแหลงการเรียนรูและภูมิปญญา
ทองถิ่นเพื่อการเรียนสังคมศึกษา การผลิตและการใชสื่อการเรียนรู การจัดชั้นเรียน การวัดและประเมินผล
ผูเรียน การพัฒนาหนวยการเรียนรู การเขียนแผนการจัดการเรียนรู และฝกปฏิบัติการสอนประถมศึกษา
1194511

สุขศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา
3(2-2-5)
Health Education for Elementary School Teacher
ความหมาย และความสํ าคั ญ ของสุ ข ศึ ก ษา การเจริ ญ เติ บ โตและพั ฒ นาการของเด็ ก วั ย
ประถมศึ ก ษา โรคในวัย เด็ ก ทั น ตสุ ข ภาพ พฤติก รรมและสุข อนามัย ทางเพศ การใชย าและสารเสพติ ด
อุบัติเหตุและการปองกัน การปฐมพยาบาลเบื้องตน การบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ การจัด
สิ่งแวดลอมทางสุขภาพ การบริการสุขภาพ สุขศึกษาในโรงเรียน หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สุขศึกษาในระดับประถมศึกษา การฝกปฏิบัติการสอนสุขศึกษาในระดับประถมศึกษา
1194512 พลศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา
3(2-2-5)
Physical Education for Elementary School Teacher
การเคลื่อนไหวเบื้องตน หลัก กติกาและทักษะกีฬา เกมและกิจกรรมพลศึกษา การทดสอบ
และการสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย การปองกันการบาดเจ็บจากการ ออกกําลังกายและการเลนกีฬา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา การวัดและประเมินผลผูเรียน การฝกปฏิบัติการสอน
พลศึกษาในระดับประถมศึกษา
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1194611

ศิลปะสําหรับครูประถมศึกษา
2(1-2-3)
Art for Elementary School Teacher
ความสํ าคัญ และคุณ ค าของศิล ปะ ความรูพื้น ฐานทางศิ ลปะ ทั ศนธาตุและงานทัศนศิล ป
หลักการจัดองคประกอบงานทัศนศิลป การสรางสรรคงานทัศนศิลป การแสดงความคิดเห็ นเกี่ยวกับงาน
ทัศนศิ ลป การศึ กษาหลั กสู ต ร การวางแผนการสอน เทคนิควิธีการสอน การใช สื่ อการสอน การวัดและ
ประเมินผลผูเรียน และการฝกปฏิบัติการสอนศิลปศึกษาในระดับประถมศึกษา
1194612

ดนตรีและการขับรองสําหรับครูประถมศึกษา
2(1-2-3)
Music and Singing for Elementary School Teacher
ความสําคัญ คุณคาของดนตรี ทฤษฎีดนตรีเบื้องตน เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล
เสียงและการขับรองเพลงไทยและเพลงสากล สังคีตในบทเพลง สุนทรียภาพในการขับรอง ฟง และบรรเลง
การขับรองบทเพลงสําหรับเด็กประถมศึกษา การศึกษาหลักสูตร การวางแผนการสอน เทคนิควิธีการสอน
การใชสื่อการสอนและการสรางสรรคสื่อจากวัสดุธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมในทองถิ่น การวัดและประเมินผล
ผูเรียน และการฝกปฏิบัติการสอนดนตรีและการขับรองในระดับประถมศึกษา
1193613

นาฏศิลปไทยและการละครสําหรับครูประถมศึกษา
2(1-2-3)
Thai Classical Dance and Drama for Elementary School
Teacher
ความหมาย ความสํ า คั ญ ของนาฏศิ ล ป และการละคร นาฏศิล ป ไทย การละเล น พื้ น บ าน
พื้นฐานทางการละคร ลักษณะของกิจกรรมการละคร การแสดงทาทางประกอบจังหวะ การจัดการแสดง
กิจกรรมนาฏศิลปและการละครสําหรับเด็กประถมศึกษา การศึกษาหลักสูตร การวางแผนการสอน เทคนิค
วิธีการสอน การใชสื่อการสอน การวัดและประเมินผลผูเรียน และการฝกปฏิบัติการสอนนาฏศิลปและการ
ละครในระดับประถมศึกษา
1193711

การจัดการเรียนรูการงานอาชีพในระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
Occupations Learning Management in Elementary Education
อาหารและโภชนาการสําหรับครอบครัว เสื้อผาและการแตงกายของเด็ก การจัดการรายรับ
รายจายของครัวเรือน การดูแลรักษาและการจัดตกแตงบานและบริเวณบาน งานเกษตร การเลี้ยงสัตวและ
การผลิตพืช งานประดิษฐและงานชาง การดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ฝก
ปฏิบัติงานบาน งานเกษตร งานประดิษฐและงานชางสําหรับครูประถมศึกษา หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวางแผนการสอน เทคนิค
วิธีการสอน การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การใชสื่อการสอน การวัดและประเมินผลผูเรียน และ
ฝกปฏิบัติการสอนการงานอาชีพในระดับประถมศึกษา
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1194712

คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
Computer Assisted Instruction in Elementary Education
หลักสู ตรและการสอนคอมพิว เตอรในโรงเรีย นประถมศึกษา การจัด ชั้ น เรีย นในการสอน
คอมพิวเตอร ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร การสรางและการคัดเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ
นักเรียนในระดับประถมศึกษา การแกปญหาและการสรางสรรคงานอยางมีจิตสํานึกความรับผิดชอบ คุณคา
และผลกระทบของเทคโนโลยีและการสื่อสาร การวางแผนการสอน เทคนิควิธีการสอน การจัดการเรียนการ
สอนแบบบู ร ณาการ การใช สื่ อ การสอน การวั ด และประเมิ น ผลผู เ รี ย น และการฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารสอน
คอมพิวเตอรในระดับประถมศึกษา
1191811

ภาษาอังกฤษสําหรับครูประถมศึกษา 1
2(2-0-4)
English for Elementary School Teacher 1
การใชทักษะบูรณาการในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการฟง
การพูด การใชภาษาในหองเรียน การพัฒนาการอานขอความ บทความ และการสืบคนขอมูลภาษาอังกฤษ
จากตํารา นิตยสาร อินเทอรเน็ต เพื่อนํามาใชในการสอนระดับประถมศึกษา
1192812 ภาษาอังกฤษสําหรับครูประถมศึกษา 2
English for Elementary School Teacher 2
2(2-0-4)
การใชทักษะบูรณาการในการสื่อสารภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาการศึกษา เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการอานขอความ บทความวิชาการทางการศึกษาสาขาวิชาตางๆ เพื่อนํามาใชประโยชน
ในการเรียนอยางมีประสิทธิภาพ การใชบทความอางอิงเชิงวิชาการและการเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบเชิง
วิชาการ
1193813

การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
English Learning Management in Elementary Education
ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษในฐานะที่เปนภาษาตางประเทศ หลักสูตร สาระการเรียนรูและ
เอกสารประกอบหลักสูตรภาษาอังกฤษ เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนทักษะการฟง พูด อาน
และเขีย นภาษาอังกฤษ การจัดกิจ กรรมเสริมหลักสู ตรเพื่ อพั ฒ นาทั กษะทางภาษาอังกฤษ รูป แบบและ
กระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การผลิตและการใชสื่อการ
เรียนรู การจัดชั้นเรียนและหองปฏิบัติการภาษาอังกฤษ การวัดและประเมินผลผูเรียน การพัฒนาหนวยการ
เรียนรู การเขียนแผนการจัดการเรียนรู และการฝกปฏิบัตกิ ารสอนในระดับประถมศึกษา
1195024

การใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Utilization of Learning Resources and Local Wisdom for
Education
ความหมาย หลักการ ขอบขาย คุณคา ความสําคัญ กระบวนการใชแหลงเรียนรูและ
ภูมิปญญาทองถิ่น การสํารวจและออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น การจัดระบบ
ฐานขอมูลและการบริหารจัดการแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาการศึกษา
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1195025

การออกแบบและประดิษฐสื่อการศึกษาสําหรับเด็กประถมศึกษา
3(2-2-5)
Design and Creation of Educational Media for Elementary
Children
แนวคิด หลักการ ประเภทและกระบวนการประดิษฐสื่อการศึกษา การออกแบบและผลิต
สื่อการศึกษาประเภทตางๆ สําหรับเด็กประถมศึกษา และการฝกปฏิบัติการสรางสื่อการศึกษา
1195021

การศึกษาอิสระในระดับประถมศึกษา
2(1-2-3)
Independent Study in Elementary Education
การศึกษาและคนควาในประเด็นปญหาที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู
ในระดับประถมศึกษา การนําเสนอแนวทางการแกปญหา การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการแกปญหา
การนําเสนอผลการศึกษาคนควา และการจัดทํารายงาน ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารย
1195914

การสัมมนาการประถมศึกษา
2(1-2-3)
Seminar on Elementary Education
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการสัมมนา สภาพปญหาและแนวโนมของการประถมศึกษา
ทั้งในระดับชุมชนทองถิ่นและระดับ ประเทศจากแหลงขอมูลตางๆ การฝกทั กษะการวิเคราะหปญหาดวย
กระบวนการกลุม การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น การวางแผนการพัฒนาและการเสนอแนวทางการ
แกปญหา การวางแผนและการฝกปฏิบัติการจัดสัมมนา
2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1194913 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
Curriculum and Integrated Instruction in Elementary
Education
หลักการ แนวคิด และความสําคัญของหลักสูตรบูรณาการและการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ หลักและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการในสถานศึกษา การออกแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ การฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
1195023

การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสําหรับเด็กประถมศึกษา
3(2-2-5)
Learning Management for Elementary Children Thinking
Skills Development
ความหมาย ความสําคัญของพัฒนาการคิด ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดที่เปนสากลและ
ไทยเกี่ยวกับ การพัฒ นาการคิด การพัฒ นาการคิด รูปแบบและกระบวนการพัฒ นาการการคิดแบบตางๆ
โดยเฉพาะการคิ ดสรางสรรค การพัฒ นากลวิธีการคิด และการควบคุมการคิด การออกแบบและการวาง
แผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิด การวัดและประเมินการคิดสําหรับเด็กประถมศึกษา
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2.3 เลือกเรียน
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1153510 การศึกษารายกรณี
2(1-2-3)
Case Study
ความหมาย ความสําคัญและความมุงหมายในการศึกษารายกรณี องคประกอบของ
การศึกษารายกรณี เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนรายกรณี ขั้นตอนและเครื่องมือในการทําการศึกษา
รายกรณี การฝกปฏิบัติการศึกษาบุคคลเปนรายกรณี
1182513 ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
2(1-2-3)
ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารี ขั้นความรูเบื้องตน
Scout Basic Unit Leader Training Course (B.T.C)
จุดมุงหมาย กิจการลูกเสือ สาระสําคัญของลูกเสือ กิจการขององคการลูกเสือโลก ผูกํากับ
ลูกเสือขั้นความรูเบื้องตนประเภทตางๆ และการฝกอบรมลูกเสือตามระเบียบและขอบังคับของสํานักงาน
คณะกรรมการลูกเสือแหงชาติ
2.3 วิชาเลือกเรียน (ตอ)
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1194513 เกมและนันทนาการสําหรับครูประถมศึกษา
2(1-2-3)
Game and Recreation for Elementary School Teacher
ความหมาย ประวัติ ประโยชน ประเภทของเกม การเปนผูนําเกมและกิจกรรมนันทนาการ
การสอนรองเพลง กิ จกรรมเข าจังหวะ หลั กการจั ดกิจ กรรมนัน ทนาการ การฝกปฏิ บัติการจัดเกม และ
กิจกรรมนันทนาการสําหรับนักเรียนประถมศึกษา
1195321

โครงงานวิทยาศาสตรสําหรับเด็กประถมศึกษา
2(2-0-4)
Science Projects for Elementary Children
กระบวนการแสวงหาความรู ท างวิ ท ยาศาสตร ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร
หลักการและแนวคิดในการทําโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร ฝกปฏิบัติการทํา
โครงงานวิทยาศาสตร การเขียนรายงาน การนําเสนอ และการประเมินโครงงานวิทยาศาสตรสําหรับเด็ก
ประถมศึกษา
1195322

กิจกรรมวิทยาศาสตร
2(2-0-4)
Science Activitives
กิจกรรมเพื่อการเรียนรูวิทยาศาสตรและการนําวิทยาศาสตรไปใชในชีวิตประจําวัน การจัด
คายวิทยาศาสตร เกมและการสันทนาการทางวิทยาศาสตร เพลงวิทยาศาสตร ศิลปะกับวิทยาศาสตร ละคร
กับวิทยาศาสตร และกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร
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1195323

วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการในโรงเรียน
2(2-0-4)
Food Science and Nutrition in Schools
ความหมาย ความสํ าคัญ และความสัมพั น ธของวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ
การแปรรูปและการถนอมอาหาร หลักโภชนาการ หลักการประกอบอาหาร การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
และเคมีอาหาร ประเภทและการเลือกซื้ออาหาร คุณคาและประโยชนของอาหารที่มีตอรางกาย โครงการ
โภชนาการในโรงเรียน
4095501

กิจกรรมคณิตศาสตร
2(1-2-3)
Mathematics Activities
กิจกรรมเพื่อการเรียนรูคณิตศาสตร และการนําคณิตศาสตรไปประยุกตใชในการแกปญหา
หรื อ การสร างองค ค วามรู ใหม ค า ยคณิ ต ศาสตร คณิ ต ศาสตร สั น ทนาการ เกมคณิ ต ศาสตร เพลงกั บ
คณิตศาสตร ศิลปะกับคณิตศาสตร โครงงานคณิตศาสตร
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม
ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ
การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้
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