
 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวชิาการประถมศกึษา (5 ป) 

(หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ. 2557) 
 

                     ช่ือสถาบันอุดมศกึษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

                      คณะ     ครุศาสตร    
 

หมวดที่  1  ขอมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร  

1.1  รหัสหลักสูตร   0030  / รหัสสาขาวชิา  0175 
       

1.2 ช่ือหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย        :   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการประถมศกึษา 

ชื่อภาษาอังกฤษ      :   Bachelor of Education Program  in  Elementary Education 
 

2. ช่ือปรญิญา  

ชื่อเต็มภาษาไทย      :   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  (การประถมศกึษา)  

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Education (Elementary Education)  
 

ชื่อยอภาษาไทย       :   ค.บ. (การประถมศกึษา)  

ชื่อยอภาษาอังกฤษ   :   B.Ed. (Elementary Education)  
 

 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1  หลักสูตร  

         3.1.1  จํานวนหนวยกติตลอดหลักสูตร  

    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาการประถมศกึษา  ผูสําเร็จการศกึษาตองเรยีน

ไมนอยกวา 175  หนวยกติ  
 

   3.1.2   โครงสรางของหลักสูตร  

            หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการประถมศกึษา  ประกอบดวย สดัสวนหนวยกติ      

แตละหมวดวชิาและแตละกลุมวชิา ดังนี้  
 



 

 

หมวดวิชา 
เกณฑ สกอ. 

(หนวยกิต) 

เกณฑคุรุสภา 

(หนวยกติ) 

เกณฑมาตรฐาน 

สาขาครุศาสตร 

หลักสูตรปรับปรุง 

(หนวยกิต) 

1. หมวดวิชาการศกึษาทั่วไป 

    1.1 กลุมวชิาภาษาและ การส่ือสาร 

ไมนอยกวา  30 

- 

ไมนอยกวา 30 

- 

ไมนอยกวา  30 

- 

ไมนอยกวา  30 

12 – 15 

    1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตร - - - 3 - 6 

    1.3 กลุมวชิาสงัคมศาสตร - - - 6 - 9 

     1.4 กลุมวชิาคณิตศาสตร   

        วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

- - 

 

- 

 

6 - 9 

 

2. หมวดวชิาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 114 ไมนอยกวา 124 ไมนอยกวา 124 ไมนอยกวา 139 

 2.1 กลุมวชิาชพีครู - ไมนอยกวา  46 ไมนอยกวา 46 ไมนอยกวา  54 

   2.1.1 วชิาชพีครูบังคับ - - - เรยีน  36 

   2.1.2 วชิาชีพครูเลือก - - - ไมนอยกวา 4 

   2.1.3  วชิาฝกประสบการณวชิาชพี - -   ไมนอยกวา 12 14 

       1) การฝกปฏบัิตวิชิาชีพระหวางเรยีน - - - 2 

       2) การฝกประสบการณวชิาชพี - - - 12 

 2.2 กลุมวิชาเอก - ไมนอยกวา  78 ไมนอยกวา 78 ไมนอยกวา  85 

 2.2.1 วชิาเอกประถมศึกษา - - ไมนอยกวา  68 เรยีน   75 

 2.2.2 วชิาการสอนประถมศกึษา - - ไมนอยกวา    6 ไมนอยกวา  6 

 2.2.3 วชิาเลอืก - - ไมนอยกวา    4 ไมนอยกวา 4 

3. หมวดวชิาเลือกเสร ี ไมนอยกวา  6 ไมนอยกวา  6 ไมนอยกวา  6 ไมนอยกวา  6 

จํานวนหนวยกิต รวม ไมนอยกวา 150 ไมนอยกวา 160 ไมนอยกวา 160 ไมนอยกวา 175 
 

   3.1.3  รายวชิา  

   1) หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป ตองเรยีนทุกกลุมวิชาไมนอยกวา    30     หนวยกติ 

1.1  กลุมวชิาภาษาและการส่ือสาร เรยีน                     12 – 15   หนวยกติ 

           (บังคบั)  เรยีน        9    หนวยกติ 
 

1500112 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสบืคน 

(Thai for Communication and Information Retrieval) 

3(2-2-5) 

1500113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 

(Foundation of English 1) 

3(2-2-5) 



 

 

1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 

(Foundation of English 2) 

3(2-2-5) 

  

      (เลือก) เรยีน                 3 - 6   หนวยกติ 

1500115 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 

(English for Academic Purposes) 

3(2-2-5) 

1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ 

(Reading Practice of English) 

3(2-2-5) 

1500117 การเขียนขัน้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 

(Basic Writing of English) 

3(2-2-5) 

1500118 ทักษะการพูดขัน้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 

(Basic Oral Skills of English) 

3(2-2-5) 

1561110 ภาษาญีปุ่นเบ้ืองตน 

(Japanese for  Beginners) 

3(2-2-5) 

1571115 ภาษาจนีเบ้ืองตน  

(Chinese for  Beginners) 

3(2-2-5) 

1581107 ภาษามาเลยเบื้องตน 

(Malay for Beginners) 

3(2-2-5) 

1661108 ภาษาเกาหลเีบื้องตน     

(Korea  for  Beginners) 

3(2-2-5) 

1671104 ภาษาลาวเบ้ืองตน       

(Lao  for  Beginners) 

3(2-2-5) 

1681103 

 

  ภาษาเขมรเบ้ืองตน   

  (Khmer  for  Beginners ) 
3(2-2-5) 

 

1691103   ภาษาพมาเบื้องตน 

  (Myanmar for Beginners) 

3(2-2-5) 

 

1711108 ภาษาเวียดนามเบ้ืองตน        

(Vietnamese  for  Beginners) 

3(2-2-5) 

1741101 ภาษาอินโดนเีซยีเบื้องตน 

(Bahasa Indonesia  for Beginners) 

3(2-2-5) 

 



 

 

            1.2  กลุมวชิามนุษยศาสตร เรยีน           3 - 6   หนวยกติ 

      (บังคับ) เรยีน             3   หนวยกติ 

2522203 คุณธรรม นําความรู 

(Knowledge Led Morality) 

3(2-2-5) 

 

      (เลือก) เรยีน         0 - 3  หนวยกติ 

1500104 ความจรงิของชวีติ 

(Meaning of Life) 

3(3-0-6) 

1500111 สุขภาวะในการดาํเนนิชวิีต         

(Well-being for Living)             

3(3-0-6) 

2000103 สุนทรยีภาพของชวีติ  

(Aesthetic Appreciation)   

3(2-2-5) 

2500101 พฤตกิรรมมนุษยกบัการพัฒนาตน 

(Human Behavior and Self Development) 

3(3-0-6) 

 

1.3 กลุมวชิาสงัคมศาสตร    เรยีน       6 - 9   หนวยกติ 

      (บังคับ) เรยีน    6    หนวยกติ 

2500102 วิถไีทย      

(Thai  Living) 

3(3-0-6) 

2500107 อาเซยีนศกึษา   

(ASEAN Studies) 

3(3-0-6) 

               

                            (เลือก) เรยีน      0 - 3   หนวยกติ 
 

2500103 วิถโีลก  

(Global Living) 

3(3-0-6) 

2500108 ชวีติกับสิ่งแวดลอม 

(Human Being and Environment) 

3(2-2-5) 

2500109 วิถชีวิีตเศรษฐกจิพอเพียง  

(Self-Economic Sufficiency) 

3(2-2-5) 

2541204 มนุษยกับธรรมชาต ิ 3(3-0-6) 



 

 

(Man and Nature) 

 

1.4 กลุมวชิาคณิตศาสตร วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี  เรยีน    6 - 9   หนวยกติ 

      (บังคับ) เรยีน                      3   หนวยกติ 

4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชวิีต 

(Information Technology for Life) 

3(2-2-5) 

  

      (เลือก) เรยีน                        3 - 6   หนวยกติ 

4000106 การคิดและการตัดสนิใจ 

(Thinking and Decision Making) 

3(2-2-5) 

4000114 วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชวิีต 

(Science for Quality of Life) 

3(2-2-5) 

4083202 กฬีาเพ่ือสุขภาพ 

(Sports for Health) 

3(2-2-5) 

 
    

 

 

 

 

 

 

        

                    2)  หมวดวชิาเฉพาะดาน         เรยีนไมนอยกวา     139  หนวยกติ 

           2.1  กลุมวชิาชีพครู            เรยีนไมนอยกวา      54  หนยวกติ 

                               2.1.1  วชิาชีพครบูังคบั  เรยีน                   36  หนวยกติ 

1005101 ทักษะทางภาษาสําหรับครู 

(Language Skills for Teacher) 

3(2-2-5) 

1012406 กฎหมายทางการศกึษา 

(Education Law) 

3(2-2-5) 

1015106 การศกึษาและความเปนคร ู

(Education and Being a Professional Teacher) 

3(2-2-5) 



 

 

1015108 การประกันคุณภาพการศกึษา  

(Educational Quality Assurance) 

3(2-2-5) 

1025201 หลักสูตรและการจดัการการศกึษา 

(Curriculum and Educational Management) 

3(2-2-5) 

1025301 การจัดการเรยีนรู 

(Learning Management) 

3(2-2-5) 

1035101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู 

(Innovation and Information Technology for Teacher) 

3(2-2-5) 

1045101 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู 

(Learning  Assessment and Evaluation) 

3(2-2-5) 

1045411 การวิจัยทางการศกึษา 

(Educational Research) 

3(2-2-5) 

1055106 จติวิทยาประยุกตสําหรับครู 

(Applied Psychology for Teacher) 

3(2-2-5) 

1055107 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 

(Languages and Cultures for Teacher) 

 3(2-2-5) 

1065106 การบรหิารจัดการในหองเรยีน 

(Classroom Management) 

3(2-2-5) 

 



 

 

                     2.1.2  วชิาชีพครูเลอืก  เรยีนไมนอยกวา 4    หนวยกติ 

1001101 ผูกํากับลกูเสอื-เนตรนารสีาํรอง ข้ันความรูเบ้ืองตน 

(Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training Course) 

2(1-2-3) 

1002101 ผูกํากับลกูเสอื-เนตรนารสีามัญ ข้ันความรูเบ้ืองตน 

(Scouts  and  Girl  Guides  Basic  Unit  Leader Training  Course) 

2(1-2-3) 

1003101 ผูกํากับลกูเสอื-เนตรนารสีามัญรุนใหญ ขัน้ความรูเบ้ืองตน 

(Senior Boy Scouts and  Girl Guides Basic  Unit Leader Training  Course) 

2(1-2-3) 

1004101 การจัดการแหลงการเรยีนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 

(Learning Resources and Local Wisdom Studies Management) 

2(1-2-3) 

 

1004601 การพัฒนาทักษะการคิด 

(Developing Logical and Analytical Thinking Skills) 

2(1-2-3) 

1012102 กจิกรรมยามวางเพื่อการศกึษา 

(Leisure Time Activity in Education) 

2(1-2-3) 

1013204 กจิกรรมการศกึษาเพื่อทองถิ่น  

(Educational Activity for Local) 

2(1-2-3) 

1013504 การศกึษาทางเลอืก 

(Alternative Education) 

2(2-0-4) 

1015901 สัมมนาทางการศกึษา 

(Seminar in Education) 

3(2-2-5) 

1022302 การสอนซอมเสรมิ 

(Remedial Teaching) 

2(1-2-3) 

1022501 เทคนคิการปกครองชัน้เรยีน 

(Classroom Management Techniques)      

2(2-0-4) 

1023201 กจิกรรมรวมหลกัสตูร 

(Co-curriculum Activity) 

2(1-2-3) 

1023210 การพัฒนาหลักสูตรทองถิน่ 

(Curriculum Development for Local) 

2(1-2-3) 

1023301 ทักษะและเทคนคิการสอน 

(Teaching Skills and Techniques of Teaching)         

2(1-2-3) 

   



 

 

1023302 การนเิทศการศกึษา 

(Educational Supervision)                

2(1-2-3) 

1024614 ทักษะการสอนสําหรับครปูระถมศกึษา 

(Teaching Skills for Elementary Education Teachers)     

3(2-2-5) 

1024615 หลักสูตรและการจดัการเรยีนรูวิชาการประถมศกึษา 

(Curriculum and Learning Management in Elementary Education) 

2(1-2-3) 

1031204 การใชสื่อมวลชนเพื่อการศกึษา 

(Utilization of Mass Media in Education)   

2(2-0-4) 

1032502 การสรางสื่อการเรยีนการสอน 

(Media Construction) 

2(1-2-3) 

1034101 การศกึษาโดยระบบสื่อทางไกล 

(Telecommunications and Distance Learning) 

2(2-0-4) 

1043107 การประเมินผลการเรยีนดานการปฏิบัต ิ

(Performance Evaluation) 

2(1-2-3) 

1044105 การวิเคราะหและประเมินโครงการ 

(Project Analysis and Project Evaluation) 

2(1-2-3) 

1044201 การสรางแบบทดสอบวดัความถนัด 

(Aptitude Test Construction) 

3(2-2-5) 

1051103 จติวิทยาวัยเดก็ 

(Child Psychology)                

2(2-0-4) 

1052301 มนุษยสัมพันธสาํหรับครู 

(Human Relations for Teachers) 

2(2-0-4) 

1053101 ความคิดสรางสรรค 

(Creative Thinking) 

2(2-0-4) 

1053501 จติวิทยาการแนะแนวเดก็วัยรุน 

(Adolescence Guidance Psychology) 

3(3-0-6) 

1053502 จติวิทยาการแนะแนว 

(Guidance Psychology) 

2(2-0-4) 

1053603 เครื่องมือและเทคนคิการแนะแนว 

(Tools and Techniques in Guidance) 

2(2-0-4) 



 

 

1061101 หลักการบรหิารการศกึษา 

(Principles of Educational Administration)               

3(3-0-6) 

1061103 พฤตกิรรมผูนาํทางการศกึษา 

(Education Leaders Behavior) 

2(2-0-4) 

1062104 คุณธรรมสําหรับผูบรหิาร 

(Ethics for Administrators) 

2(2-0-4) 

1085601 การศกึษาแบบเรยีนรวม          

(Inclusive Education) 

3(2-2-5) 

 

2.1.3  กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชพีครู   เรยีน     14    หนวยกติ/ชั่วโมงปฏิบัต ิ

              1) การฝกปฏบิัติวชิาชีพระหวางเรยีน  

1005809 การฝกปฏิบัตวิชิาชพีครูระหวางเรยีน 1 

(Professional  Experience  1) 

1(60) 

1005810 การฝกปฏิบัตวิชิาชพีครูระหวางเรยีน 2 

(Professional  Experience  2) 

1(60) 

             2)  การฝกประสบการณวชิาชีพเต็มเวลา 1 ป (2 ภาคเรยีน ตอเนื่อง)                

                  การปฏบิัตกิารสอนในสถานศกึษา  
 

1005811 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษา 1 

(Teaching Internship 1) 

6(480) 

1005812 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษา 2 

(Teaching Internship 2) 

6(480) 

 

 2.2  กลุมวชิาเอก     เรยีนไมนอยกวา    85  หนวยกติ 

 2.2.1  วชิาเอกบังคบั  เรยีน     75  หนวยกติ 

1) กลุมวชิาภาษาไทย เรยีน  15  หนวยกติ 

1541108 การรับสารและการสงสารอยางมีประสทิธิภาพ 

(Effective  Information  Perception and Sending) 

3 (2-2-5) 

1541109 

 

กวีนพินธไทย 

(Thai Poetry) 

3 (3-0-6) 



 

 

1542108 ภาษากับการคิด 

(Language and Thinking) 

3 (2–2-5) 

1542110 ววัิฒนาการอักษรไทยและภาษาไทย 

(Evolution of Characters and Language) 

3 (3-0-6) 

1542213 การเขียนสารคดี      

(Non-Fiction Writing) 

3 (3-0-6) 

  

2) กลุมวชิาภาษาอังกฤษ  เรยีน  15 หนวยกติ 

1531101 ภาษาศาสตรเบ้ืองตน                                                    

(Introduction to Linguistics) 

3(3-0-6) 

1551101 การฟงและการพดู 1                                                   

(Listening and Speaking 1) 

3(2-2-5) 

1551102 การฟงและการพูด 2                                                  

(Listening and Speaking 2) 

3(2-2-5) 

1551133 ระบบไวยากรณภาษาอังกฤษ 1                                      

(English Structure 1)   

3(3-0-6) 

1551134 ระบบไวยากรณภาษาอังกฤษ 2                                                            

(English Structure 2)   

3(3-0-6) 

 
 

3) กลุมวชิาคณิตศาสตร   เรยีน  15   หนวยกติ 

4091201 หลักการคณติศาสตร 

(Principles  of  Mathematics) 

3(3–0–6) 

4091401 แคลคูลสัและเรขาคณติวิเคราะห 1 

(Calculus  and Analytic Geometry 1) 

3(3–0–6) 

4092201 ระบบจํานวน 

(Number  System) 

3(3–0–6) 

4092401 แคลคูลสัและเรขาคณติวิเคราะห  2 

(Calculus  and Analytic Geometry 2) 

3(3–0–6) 

4092501 เรขาคณติเบ้ืองตน 

(Introduction  to  Geometry) 

3(3–0–6) 

 



 

 

4) กลุมวชิาวทิยาศาสตร  เรยีน 15 หนวยกติ 

4034201 การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช 

(Plant Tissue Culture) 

3(2-2-5) 

4034502 เทคนคิทางชวีวิทยา 

(Bio-technique) 

3(2-2-5) 

4044203 ดาราศาสตรและปฏบัิตกิาร                 

(Astronomy and Laboratory) 

3(2-2-5) 

4053303 อุตุนยิมวิทยาและปฏิบัตกิาร   

(Meteorology and Laboratory) 

3(2-2-5) 

4054103 ธรณวิีทยาและปฏิบัตกิาร  

(Geology and Laboratory) 

3(2-2-5) 

 

5) กลุมวชิาสังคมศกึษา   เรยีน  15  หนวยกติ 

1512401 

 

จรยิศาสตร 

(Ethics) 

3(3-0-6) 

 

1522218 พุทธประวัต ิคําสอนพระพุทธเจา                                                                    

(Chronicle of Buddha Teaching ) 

3(3-0-6) 

1523102 ศาสนศกึษา 

(Religious Studies) 

3(3-0-6) 

1641206 อารยธรรมโลก 

(World Civilization) 

3(3-0-6) 

1642102 ประวัตศิาสตรไทย 

(Thai History) 

3(3-0-6) 

 

2.2.2 วชิาการสอนประถมศกึษา  เรยีนไมนอยกวา  6  หนวยกติ 
 

  1011104    การประถมศกึษา                  3(3-0-6) 

                       (Elementary Education)      

1011110     สมรรถนะและคุณธรรมสาํหรับครูประถมศกึษา      3(3-0-6) 

                       (Ethics and Competency for Elementary School  Teachers) 

  



 

 

1011111  การพัฒนาหลักสูตรทองถิน่ระดับประถมศกึษา   3(2-2-5) 

(Local Curriculum Development in Elementary Education)  

1011112  ทักษะและเทคนคิการสอนสาํหรับครูประถมศกึษา  3(2-2-5)

   (Teaching Skills and Techniques for Elementary School Teachers) 

1014905  สัมมนาทางการประถมศกึษา     3(2-2-5) 

(Seminar in Elementary Education)  
 

2.2.3  วชิาเอกเลือก เรยีนไมนอยกวา 4  หนวยกติ 

1001401  สวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน      3(2-2-5) 

(School Botanical Garden)     

1011113  กระบวนการกลุมและประชาธิปไตยระดับประถมศกึษา    3(2-2-5) 

(Group Process and Democracy in Elementary Education)  

1011202  กระบวนการจัดประสบการณการเรยีนรูวชิาสังคมศกึษา    3(2-2-5) 

(Learning Experiences Management in Social Studies)  

1053511  การแนะแนวในโรงเรยีนประถมศกึษา      3(3-0-6) 

(Guidance in Elementary School)    

1542212  การจัดประสบการณภาษาไทยสาํหรับครูประถมศกึษา    3(2-2-5) 

(Thai Language Experiences for Elementary School Teachers) 

1544207  กระบวนการจัดประสบการณการเรยีนรูวชิาภาษาไทย    3(2-2-5) 

(Learning Experiences Management in Thai Language)  

1554204  กระบวนการจัดประสบการณการเรยีนรูวชิาภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 

(Learning Experiences Management in English  Language) 

1554205  การจัดประสบการณภาษาอังกฤษสาํหรับครูประถมศกึษา    3(2-2-5) 

(English Language Experiences for Elementary School Teachers) 

2001113  การจัดประสบการณศลิปะสําหรับครูประถมศกึษา      3(2-2-5) 

(Art Experiences for Elementary School Teachers)   

2014204  กระบวนการจัดประสบการณการเรยีนรูวชิาศลิปกรรม      3(2-2-5) 

(Learning Experiences Management in Arts)  

2054208  การจัดประสบการณดนตรนีาฏศลิปสําหรับครูประถมศกึษา   3(2-2-5) 

          (Music and Classical Dances Experiences for Elementary School Teachers) 



 

 

4004201  กระบวนการจัดประสบการณการเรยีนรูวชิาวิทยาศาสตร       3(2-2-5) 

(Learning Experiences Management in Science) 

4004202  การเสรมิสรางทักษะชวีติและสุขภาพเดก็                                3(3-0-6) 

(Life Skills Development and Children Health)  

4081109  กระบวนการจัดประสบการณการเรยีนรูวชิาการสอนพลศกึษา  3(2-2-5) 

(Learning Experiences Management in Physical Education)  

4081110  การจัดประสบการณพลศกึษาสําหรับครูประถมศกึษา        3(2-2-5) 

(Physical Education Experiences for Elementary School Teachers) 

4094203  กระบวนการจัดประสบการณการเรยีนรูวชิาคณติศาสตร        3(2-2-5) 

(Learning Experiences Management in Mathematics)  
  

3.  หมวดวชิาเลอืกเสร ี  เรยีนไมนอยกวา  6   หนวยกติ 

            ใหเลอืกเรยีนวิชาใด ๆ ในหลักสตูรท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษเปดสอนโดยไมซ้ํากับรายวิชา

ท่ีเคยเรยีนมาแลว  และตองไมเปนรายวชิาทีก่ําหนดใหเรยีนโดยไมนับหนวยกติรวมในเกณฑการสาํเร็จ

หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 



 

 

3.1.5  คําอธบิายรายวชิา  

1) หมวดวชิาการศกึษาทัว่ไป 

1.1   กลุมวชิาภาษาและการส่ือสาร 
 

รหัสวชิา   ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1500112        ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและการสืบคน                              3(2-2-5)  

                (Thai for Communication and  Information Retrieval) 

       การพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใหเห็นความสําคัญของภาษาไทยท่ีเปนเครื่องมือ 

การสื่อสารและการสืบคนสารตาง ๆ..จากทรัพยากรสารนิเทศ..การสรุปการตีความ. 

การขยายความและการนําเสนอผลการสืบคน...จากสารที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน    

โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา 

           Development of Thai language skills in recognition of Thai language 

for communication and information retrievals from various sources; conclusion, 

interpretation and presentation of the findings relating to daily life focusing on 

process of integrated language skills 
 

1500113        ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1                                                    3(2-2-5) 

             (Foundation of English 1) 
 

          การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  (การฟง การพูด การอานและ 

การเขียน) เพื่อเพิ่มศักยภาพการใชภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในบรบิททางวิชาการและสังคม 

          Development of communicative English language skills (listening, speaking,  

reading and writing) to enable students to function effectively in a basic range of  

academic and social contexts. 
 

1500114    ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2                                                   3(2-2-5) 

             (Foundation of English 2) 

                   วชิาท่ีตองเรยีนมากอน:  1500113  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  

          การพัฒนาทักษะภาษอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ  การใชภาษาอังกฤษ

พ้ืนฐานขัน้สูงในบรบิททางวชิาการและสังคม 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

    

           Further development of communicative English language skills to  

enable students to Function effectively in more advanced range of academic  

and social               
 

1500115    ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ                                                 3(2-2-5) 

              (English for Academic Purposes) 

           การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่หลากหลาย  เชื่อมโยงเนื้อหา 

ภาษาอังกฤษท่ัวไปและภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในสาขาท่ีเรียนกับทักษะการเรียน 

ภาษาอังกฤษ  การฝกใชภาษาอังกฤษเพ่ือเปนเครื่องมือในการศกึษาดวยตนเองและ 

งานวิจัยในสาขาเฉพาะทาง 

Development of integrated communicative English language skills bridging 

the gap between general English and academic English needed it the learner’s 

field. Study skills for English language learning. Practice in utilizing English as a tool 

for individual study and research on a particular field of study. 
 

1500116    การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                 3(2-2-5)               

                    (Reading Practice of English) 

           เทคนคิการอาน และฝกอานบทความท่ีหลากหลาย  รวมท้ังหนงัสอือางอิง 

ตาง ๆ 

                               Reading techniques and practice reading passages of different types 

including external books.   
 

1500117    การเขยีนข้ันพ้ืนฐานภาษาองักฤษ                                      3(2-2-5) 

              (Basic Writing of English)  

                      ฝกเขียนประโยคตาง ๆ ท่ีใชหลกัไวยากรณอยางถูกตอง 

                              Students practice writing sentence using the correct grammar. 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1500118    ทักษะการพูดข้ันพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ                                 3(2-2-5) 

                   (Basic Oral Skills of English)  

            ฝกทักษะการพูด  การฟง  ท่ีเนนการออกเสยีงหนัก เบาของคาํและประโยค

อยางถูกตอง  ฝกฟงและพูดบทสนทนาข้ันพ้ืนฐานตาง ๆ 

            Students practice oral-aural skills with emphasis on basic stress  

patterns  of words and sentences and practice listening and speaking simple   

dialogues. 

 

1561110    ภาษาญี่ปุนเบื้องตน                                                          3(2-2-5)                                                            

                  (Japanese for Beginners) 

ฝกทักษะ 4 ทักษะ อยางบูรณาการ  โดยฝกทักษะการฟง  การออกเสยีงและ

การพูดขั้นพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน  ฝกทักษะการเขียนประโยคงาย ๆ  ฝกทักษะ

การอานขอความสัน้ ๆ และคาํศัพทท่ีใชในชวิีตประจําวัน รวมท้ังศกึษาและฝกตัวอักษร  

ฮริางานะ คาตะคานะ และตัวอักษรคันจ ิ ระดบัตน  ประมาณ 40 ตัว 

          Practice of four integrated language skills focusing on listening, pronunciation 

and basic speaking skill in daily life, practice of simple sentence writing skill, reading 

of short passages, vocabulary using in daily life, including study and practice of forty 

basic letters of Hirangana, Khatakhana and Kunji 
 

1571115    ภาษาจนีเบื้องตน                                                             3(2-2-5) 

                  (Chinese for Beginners) 

           ระบบสัทศาสตรอักษรภาษาจนีกลาง  และหลกัเบื้องตนของตัวอักษรจนีฝกอาน 

ศัพท  วล ี ประโยคและขอความอยางงาย   ศกึษาและฝกเขียนโครงสรางพ้ืนฐานของรูป 

ประโยคท่ีสัน้และงาย  ตลอดจนศกึษาและฝกการใชพจนานุกรม  จนี-ไทย และไทย-จนี 

           Mandarin Chinese phonetics and introduction to Chinese letters, practice of 

reading vocabulary, phrases, simple sentences and messages, study and practice of 

basic Chinese structure writing including study and practice of using a Chinese 

dictionary, Chinese-Thai and Thai-Chinese dictionaries 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1581107 ภาษามาเลยเบือ้งตน                  3(2-2-5) 

                    (Malay for Beginners)   

            ควรฝกทักษะท้ัง  4 อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน 

เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตน การบอก

เวลา การซื้อของ เปนตน การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได   

การเขียนประโยคงาย ๆ ได  

   Practice of four integrated language skills, study on basic Malay structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Malay sentence writing. 
 

1661108 ภาษาเกาหลีเบื้องตน         3(2-2-5) 

  (Korean for Beginners) 

             ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐานเนน 

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวีติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว  การบอกเวลา    

การซื้อของ  เปนตน  การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได  การ 

เขียนประโยคงาย ๆ ได 
 

             Practice of four integrated language skills, study on basic Korean structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion including answering questions and simple Korean sentence writing 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

 

1671104 ภาษาลาวเบือ้งตน        3(2-2-5) 

  (Lao for Beginners ) 

                         ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ   ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน   

                    เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจาํวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตวั  การบอกเวลา   

การซื้อของเปนตน  การอานฝกอานขอความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Lao structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Lao sentence writing 

 
 

 

1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน         3(2-2-5) 

  (Khmer for Beginners ) 

                       ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน     

                     เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวนั  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตัว  การบอกเวลา   

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 
 

  Practice of four integrated language skills, study on basic Khme structures and 

grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Cambodian sentence writing 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1691103 ภาษาพมาเบือ้งตน                 3(2-2-5) 

  (Myanmar for Beginners) 

ฝกทกัษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพ้ืนฐานเนนฝก

บทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตน  การบอกเวลา  

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได   

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Myanmar structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Myanmar sentence writing. 
 

1711108          ภาษาเวยีดนามเบือ้งตน                                                   3(2-2-5) 

                     (Vietnamese for Beginners ) 

                             ฝกทักษะท้ัง 4  อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน  เนนฝก 

บทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวนั  ไดแก การทักทาย  การแนะนาํตัว  การบอกเวลา   

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได   

การเขียนประโยคงายๆ ได 
 

Practice of four integrated language skills, study on basic Vietnamese structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Vietnamese sentence writing 
 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1741101         ภาษาอนิโดนเีซยีเบือ้งตน                                                  3(2-2-5) 

                    (Bahasa Indonesia  for Beginners)  

           ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐานเนน 

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวีติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา      

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Bahasa Indonesia  

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, 

making introductions, telling time and buying things, practice of reading short 

massages, making conclusion and answering questions and simple Indonesia  

sentence writing. 
 

  3.2  กลุมวชิามนุษยศาสตร 
 

2522203        คุณธรรม นําความรู                         3(2-2-5)    

                    (Knowledge Led Morality) 

                             ความคิดรวบยอดเชงิวสิัยทัศน  ทฤษฏี หลักการ  กระบวนการและยุทธศาสตร  

 การพัฒนาการเรยีนรูของมนุษย การคิดเชงิสรางสรรค การพัฒนาสุขภาพกายและจิตใจ 

สติปญญา  ภาคภูมิใจในความเปนไทย  สํานึกในหนาที่พลเมืองดี มีคุณธรรมนํา

ความรู   จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษย รับผิดชอบตอบานเมืองสรางสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอมและพลังงาน  รูจักการพ่ึงพาตนเอง  ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง   

บูรณาการทฤษฎีสูการปฏิบัตไิด 

Concepts of vision, theories, principles; process and strategies for learning 

development; creative thinking; intellectual, physical and mental development; being 

proud of Thai citizens; being aware of good citizenship; Thai citizens with knowledge 

leaded by morality and culture for living, good quality of life; responsibility for society; 

being aware of natural resources and energy conservation; self-sufficiency; regular self-

study; and integration of theories into practice 
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1500104 ความจรงิของชีวติ      3(3-0-6) 

  (Meaning of Life) 

ใหเขาใจถงึการศกึษาความจรงิของชวีติ ความหมายของชวิีต การดํารงชีวิตใน

สังคมปจจุบันและโลกยุควิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การนําเอาความจริง

ตามหลัก - ศาสนธรรมและหลักวิถีพุทธ  ไปประยุกตใชในการแกปญหาและพัฒนา

ปญญา ชวีติและสังคม การพัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรมตามหลักศาสนธรรมชีวิตท่ีมี

สันตสิุข และสังคมท่ีมีสันตภิาพ 

            Understanding a study on meaning of life, definition, living in present 

society including in science and information technology era, application of Buddhism 

doctrine and   Buddhism principles for problem solutions and development of 

intellect, life and society, development of morality and ethnics based on the 

Buddhism doctrine for peaceful society 
 

1500111         สุขภาวะในการดําเนนิชีวติ                                               3(3-0-6) 

                    (Well-being for Living) 

            ความหมายและขอบขายของเพศศกึษา  ความสําคัญและความจําเปนในการ

เรยีนเพศศกึษา  ความรูเรื่องเพศวถิแีละองคประกอบเรือ่งเพศ  พัฒนาการของมนษุย  

สัมพนัธภาพทางเพศ  ทักษะสวนบุคคล  พฤตกิรรมทางเพศและการแสดงออกสุขภาพ

ทางเพศ  สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีบทบาทในการหลอหลอมวิถทีางเพศ  กระบวนการ

สงเสรมิการเรยีนรูเรื่องเพศ 

Meaning and scope of well-being for life and the usefulness of studying 

Well-being including sexual wellbeing such as human growth, sexual relations, 

personal skills, sexual behavior and how to reveal sexual well-being. Social and 

cultural sectors affecting sexual well-being instructional process 
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2000103    สุนทรยีภาพของชวีติ                          3(2-2-5)       

                (Aesthetic  Appreciation) 

จําแนกขอตางในศาสตรทางความงาม  ความหมายในสนุทรยีศาสตรเชงิการ

คิดกับสุนทรยีศาสตรเชงิพฤตกิรรมโดยสังเขป  ความสําคัญของการรับรูกับความเปนมา

ของศาสตรทางการเห็น  (The Art of Imagery) ศาสตรทางการไดยนิ (The Art of Sound) 

และศาสตรทางการเคลื่อนไหว  (The Art of Movement) สูทัศนศลิป (Visual Arts) ศลิปะ  

ดนตร(ีMusical Arts) และศลิปะการแสดง (Performing Arts) ผานข้ันตอนการเรยีนรูเชงิ

คุณคาจาก (1) ระดับการราํลกึ (Precognitive)  (2) ผานข้ันตอนความคุนเคย (Acquainted) 

และ  (3)  นําเขาสูข้ันความซาบซึ้ง  (Appreciative)  เพ่ือใหไดมาซึง่ประสบการณของ

ความซาบซึ้งทางสุนทรยีภาพ  (Aesthetic  Appreciation) 

   Identification of aesthetical science, definition of thinking aesthetic and 

behavioral aesthetic in brief, importance of introductory perception of the art of 

imagery, the art of sound, the art of movement, visual  arts, musical arts,  and 

performing arts through learning processes of 1) precognitive level, 2) acquainted 

level, 3) appreciative level  for getting experience in aesthetic appreciation 
 

2500101   พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน               3(3-0-6) 

               (Human Behavior and Self  Development) 

พฤติกรรมมนุษยและสาเหตุปจจัยแหงพฤตกิรรม  การพัฒนาตนเองของ

มนุษยมนษุยสัมพันธเพ่ือการทํางานรวมกันและการอยูรวมกันอยางเปนสุข 

            Human behavior and casual factors of behavior, human self development, 

human relations for teamwork and peaceful society 
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           3.3  กลุมวชิาสังคมศาสตร 

 

2500102 วถิไีทย                            3(3-0-6) 

                    (Thai Living) 

ลักษณะสังคม  วัฒนธรรมและประเพณไีทย  การเปลี่ยนแปลงของสงัคมไทย 

ความสาํคัญของประวัตศิาสตรไทย  ประวัตศิาสตรทองถิ่น  กระบวนการศกึษาประวัต ิ

ศาสตรทองถิน่  การเมืองการปกครองไทยในปจจุบัน  รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักร

ไทยฉบับปจจุบนั   การบรหิารราชการแผนดนิและการปกครองทองถิน่  ปญหาสังคม 

กระบวนทัศน อดตี ปจจุบัน อนาคต 

Types of society, culture and Thai traditions, change of Thai society, 

importance of Thai history, local history, learning process of local history, present 

Thai government and politics, constitutions of Kingdom of Thailand, national and  

  local administration, social problems, past, present and future paradigm  
 

2500107         อาเซยีนศกึษา                                                             3(3-0-6) 

                     (ASEAN Studies) 

         ประวัตคิวามเปนมา  พัฒนาการประชาคมอาเซียน  กลไกอาเซียน  ปฏิญญาวา

ดวย ความรวมมืออาเซียน  กฎบัตรอาเซียน  วิสัยทัศน  วัตถุประสงค  เปาหมาย  

โครงสราง ภาพรวม  ที ่มาคําศัพทและที่มาของ AFTA  เขตการคาเสรีและสภาพ

เศรษฐกิจพ้ืนฐานประชาคมอาเซียนและเหตุผล  องคประกอบของประเทศรวมเจรจา

ท่ีมีผลกระทบตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย  การสรางสังคมไทยสู

ประชาคมอาเซยีน  

History, development of ASEAN Association, ASEAN mechanism, declaration 

of ASEAN cooperation, ASEAN Charter, vision, objectives, goals, structure, origin of 

vocabulary and AFTA, Free Trade Area and economic infrastructure, ASEAN Association 

and rationale, components of partner countries affecting the economy of ASEAN 

Association and Thailand, changing Thai society for ASEAN Association 
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2500103      วถิโีลก                                                                         3(3-0-6) 

                   (Global  Living) 

  สภาพเศรษฐกจิสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกปจจุบัน  ผลกระทบจาก

สภาพเศรษฐกจิสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกตอสังคมไทย  การปรับตัวของ

สังคมไทยตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  เนนกลุมตาง ๆ ในโลก (ยุโรป  อาเซียน) 

วิเคราะหทิศทางอนาคตของเศรษฐกจิโลกได  
 

          Situations of current  economy, society, politics and government, effects of 

global economy, society, politics and government on Thai society, adaptation of Thai 

society accordance with global change focusing on countries from different parts of the 

world (European countries, Asian countries), analysis of future economic directions 
 

2500108  ชีวติกับส่ิงแวดลอม                3(2-2-5) 

  (Human Being and Environment) 

ความหมาย  ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาต ิ สิ่งแวดลอม  ความสัมพันธ

เชงิระบบระหวางมนษุยกับสิ่งแวดลอม  การพัฒนาและการใชทรัพยากรธรรมชาต ิ การ

อนุรักษความหลากหลายทางชวีภาพในทองถิ่น  การดาํเนนิกจิกรรม  โดยใชวทิยาศาสตร 

และเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและพลงังาน  การสงเสรมิ  บํารุงรักษาและ

คุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ ใหตระหนักถงึการใชทรัพยากร

อยางรูคุณคา  การใชพลังงานทดแทน  ภาวะโลกรอน  ความเกี่ยวของเชื่อมโยง  ผลกระทบ

ท่ีเกดิขึ้นจากภาวะโลกรอน  ตามหลกัการพัฒนาที่ย่ังยนื  
 

 Definition, importance of natural resources, environment, systematic relations 

between human being and environment, development and use of natural resources, 

preservation of local biodiversity, activity conduction by using science and technology 

affecting environment and energy, promotion, maintenance, and preservation of 

environment and natural resources quality focusing on effective and efficient use of  

natural resources, use of alternative energy, global warming, concerns and effects of 

global warming based on the principles of sustainable development 
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2500109      วถิชีีวติเศรษฐกิจพอเพียง                                                 3(2-2-5)   

                    (Self-Economic Sufficiency)  

           วิเคราะห  สังเคราะหและฝกปฏิบัตเิกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญและแนว 

ทางพัฒนาวิถชีวิีตตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  อันเนื่องมาจากพระราชดาํรใิน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  เพื่อใหตระหนักในความสาํคัญ  

มีความรู  ความเขาใจในความหมายของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  ภูมิปญญาทองถิ่น  

สามารถนาํหลักการ และแนวทางพัฒนาไปใชในการพัฒนาวถิชีวีติของตนเอง  พัฒนา

องคกรและชุมชนไดอยางพอด ี  พอเพียงและย่ังยืน  มกีารศกึษาดงูานในระดับทองถิน่ที่

ประสบความสาํเร็จเพ่ือใหเห็นแนวทางปฏบัิตท่ีิแทจรงิ หรอืปฏิบัตจิรงิในครัวเรอืน (เนน

เนื้อหาการปรับใชใหสอดคลองกับโปรแกรมวิชาท่ีสอน) 

  Analysis, synthesis and practice of meaning, importance and strategies for 

living development based on the self-economic-sufficiency philosophy of His majesty 

King Bhumibol Adulyadej emphasizing on the importance, knowledge, understanding 

of  the philosophy, local wisdom, application of the principles and strategies for self-

living development, sufficient and sustainable development for organizations and 

communities, study visit to successful community for practical guidelines (Contents 

should be related to   the fields of students)  
 

2541204   มนุษยกับธรรมชาติ        3(3-0-6)          

                    (Man and Nature) 

                    วิวัฒนาการและปฏิสัมพันธระหวางสังคมมนษุยกับธรรมชาต ิ การเปลี่ยนแปลง 

                    แนวโนมระบบธรรมชาต ิ วิถกีารเปลี่ยนแปลงของมนุษยและธรรมชาต ิ ปญหาระหวาง 

                    มนุษยกบัธรรมชาต ิ ภาวะวิกฤตทางธรรมชาต ิ ผลกระทบจากภยัธรรมชาต ิ การดาํรงอยู 

                   รวมกันกับธรรมชาตไิดอยางยั่งยืนและสันตสิุขท่ังในระดับบุคคล  ประชาคมทองถิ่น    

                    ประชาคมโลก 
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           Evolution and interaction between man and environment, change of 

nature system, ways of change of man and nature, problems of man with nature, 

natural crisis, effects of natural disasters, sustainable and peaceful living with nature 

at personal, local and global levels 
 

 

                   3.4  กลุมวชิาคณิตศาสตร  วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

4000107    เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือชวีติ               3(2-2-5) 

           (Information Technology for Life) 

          ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอรท่ีมีอทิธิพลกระทบตอชวิีตและสงัคม   

การใชงานเทคโนโลยสีารสนเทศ  ไดแก  เครื่องอุปกรณคอมพวิเตอร   การประมวลผล

ขอมูล  การจัดการงานขอมูล  การแสวงหาความรูและการสื่อสารขอมูลบนระบบ

เครอืขายคอมพิวเตอรจากระบบฐานขอมูล  และแหลงขอมูลตาง ๆ สําหรับการศกึษา

คนควา  การทํารายงาน  การนาํเสนอผลงานและการดาํรงชวิีตประจําวนัอยางมี

ประสทิธภิาพ  รวมถงึการเคารพสทิธิทางปญญา 

Information technology system, influence of computer on life and society, 

practical use of information technology, computer equipment/tools, information 

management, searching for knowledge and communication through computer 

networks from database and various sources of information for searching information, 

writing report, presentation and efficient living including respect of intellectual right 
 

4000106   การคดิและการตัดสินใจ                3(2-2-5) 

           (Thinking and Decision  Making) 

  หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย  ความคิดสรางสรรค  การวเิคราะห 

ขอมูล  ขาวสาร  ตรรกศาสตร  การใหเหตุผล  กระบวนการตัดสินใจ  กระบวนการ

แสวงหาความรูทางวทิยาศาสตร  สมการเชงิเสน  และการประยกุตใชในการแกปญหา

ในชวิีตประจําวัน 
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         Principles and thinking process of man, creative thinking, analysis of 

information, logics, reasons, decision making process, searching processes of scientific 

knowledge, linear equation and practical application for problem solutions in daily life 

                       

4000114   วทิยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวติ                        3(2-2-5)        

                    (Science for Quality of Life) 

                             กระบวนการพัฒนาวิทยาศาสตร   เทคโนโลย ี  การนําความรูทางวิทยาศาสตร 

 มาประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชวีติ  ใหดํารงอยูอยางมสีุขมีประสทิธิภาพโดยตระ 

หนักถึงผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรที่มีตอมนุษย  สภาพแวดลอม     

สังคม  การเมืองและวัฒนธรรม  นําความรูทางวิทยาศาสตรมาประยกุตใชเพื่อคุณภาพ 

ชวีิต 

         Process of scientific and technological development; application of science for 

life quality development; happy and efficient living regarding the effects of modern 

science and technology on man, environment, society, politics and culture; application of 

scientific knowledge for quality of life 
 

4083202   กีฬาเพ่ือสุขภาพ                  3(2-2-5) 

            (Sports  for  Health) 

                     ความหมาย ขอบขาย วัตถุประสงคและคุณประโยชนของการออกกําลังกายและ 

การเลนกฬีาเพื่อสุขภาพใหสอดคลองกับเพศและวัย สภาพรางกาย สภาพเจ็บปวยการ

วางแผน ตลอดจนการติดตามผลการออกกําลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ศึกษา

ความสัมพันธของปจจัย  ท่ีมีสวนสงเสริมสุขภาพ  เชน  อาหาร อารมณ  สิ่งแวดลอม  

สุขภาพสวนบุคคล  รวมท้ังการฝกกฬีาเพ่ือสุขภาพในสถานบริหารรางกายและศูนยฝก

กฬีา 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

Definition, scope, objectives and benefits of healthy exercises and sports 

regarding age and gender, body, sickness symptoms, planning including following up 

getting exercises and sports for health, study on relation of factors affecting health 

promotion such as food, emotion, environment, personal health including playing 

sports for health in fitness centers and sport centers 
 

 

2) หมวดวชิาเฉพาะดาน 

2.1 กลุมวชิาชีพคร ู

     2.1.1 วชิาชีพครบูังคบั 
 

1005101   ทักษะทางภาษาสําหรบัคร ู                                  3(2-2-5)  

    (Language Skills for Teacher) 

           ความสาํคัญ  ธรรมชาตขิองภาษา  หลักการใชภาษาไทย  ภาษาอังกฤษหรอื 

ภาษาตางประเทศอื่น ๆ เพ่ือการสื่อสาร  การใชภาษาและเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารและ 

การสบืคน  การฝกปฏิบัตกิารใชทักษะการฟง  การพูด  การอาน  การเขียนเพ่ือนาํไปใช 

ในชวีติประจําวันเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพความเปนครู  การฝกปฏิบัตทิกัษะภาษาไทยเพ่ือ 

การสือ่ความหมายกบันกัเรยีนผูเกีย่วของแบบตัวตอตวั  การบรรยายในชัน้เรยีน  การเลา 

นทิาน  การกลาวสนุทรพจน  การอานบทความวิชาการ  งานวจัิย   การเขียนบทความ 

ทางวชิาการ  ศกึษานาํเสนอแนวทางแกไขปญหาการใชภาษาไทยของนกัเรยีน  การฝก 

ปฏบัิตทัิกษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อความหมายกับนกัเรยีนและผูเกี่ยวของ  เนนการจับ 

ใจความ  การโตตอบดวยภาษาเขียน  ภาษาพูด  ดวยสํานวนและสาํเนียงท่ีถูกตอง    

การอานบทความวิชาการและวิจัย  การเขียนบทความทางการศกึษา  การนําเสนอ 

รายงานทางการศกึษาตอท่ีประชุมในชัน้เรยีน 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

 

           This course focuses on the significant and nature of the language, using of  

Thai and English or other foreign languages for communication, the use of language  

and technology for communication and investigation, practicing of listening speaking  

reading, writing in diary life for teaching development, Thai language skill for  one-by- 

one communication with student, classroom description, storytelling, speech, academic  

article, research, academic writing, problem solving in using of Thai language,  

practicing of English language skills for communication emphasizing on reading  

summary, responding in writing and speaking with correct sentence and pronunciation,  

reading article and research paper, writing academic article, presentation in front of  

the class 
 

1012406      กฎหมายทางการศกึษา                         3(2-2-5) 

(Education Law) 

             ความหมาย  ความสําคัญ  ที่มา  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

พระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ประกาศกระทรวง  กฎ  ระเบียบ  

และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของครู  บุคลากรทางการศึกษา  การ  

จัดการและบริหารการศึกษา  วิเคราะหกรณตีัวอยาง  การใชกฎหมายทางการศึกษา   

ปญหาและแนวทางแกปญหา 

           This course examines the key areas of constitution, act, royal decree,  

ministerial regulation, ministerial declaration, rule, regulation, and principle of  

teacher education program, educated people, educational management and  

administration, case study analysis, education law, and problem solving 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1015106    การศกึษาและความเปนคร ู                        3(2-2-5)  

     (Education and Being a Professional Teacher) 

              ปรัชญา  แนวคิด  และทฤษฎกีารศกึษา  ศาสนา  เศรษฐกจิ  สังคม วัฒนธรรม

และการประยุกตใชเพ่ือพัฒนาสถานศกึษา  แนวคิดและกลวิธีการจัดการศกึษา  เพ่ือเสรมิสราง 

การพัฒนา ท่ียั่งยืน  การนาํปรัชญาการศกึษาไปประยกุตใชเพ่ือพัฒนาสถานศกึษา  การ

วิเคราะหเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยนื กฎหมายการศกึษา และกฎหมายท่ี

เกี่ยวของกับครูและวชิาชพีครู ความรอบรู ในเนื้อหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธการสอนเพ่ือให

ผูเรยีนคิดวเิคราะห สงัเคราะห  สรางสรรคสิง่ใหม ๆ สภาพงานครู  คุณลักษณะท่ีดขีองครู  

และมาตรฐานวิชาชพีครู  การจัดการความรูเกี่ยวกับวิชาชพีครู  การสรางความกาวหนา

และพัฒนาวชิาชีพครูอยางตอเนื่องการแสวงหาและเลอืกใชขอมูลขาวสารความรูเพ่ือให

ทันตอการเปลี่ยนแปลง  การปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนครู  หลักธรรมาภิบาล  และ

ความซื่อสัตยสุจรติ  คุณธรรม จรยิธรรมของวิชาชพีครู  จรรยาบรรณของวิชาชพีครูท่ีคุรุ

สภากาํหนด  การประพฤตปิฏิบัตตินเปนแบบอยางท่ีด ี มีจติสาํนกึสาธารณะ  และเสยีสละให

สังคม  มีจติวิญญาณความเปนครู  การปฏบัิตตินตามจรรยาบรรณของวิชาชพีที่คุรุสภา

กาํหนด  ฝกปฏิบัตกิารสรางแบบประเมินคุณธรรมและความเปนครูวชิาชีพ  และการนาํ

แบบประเมินไปใชในสถานศกึษา  การมีปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนท่ีสงเสริมการ

พัฒนาศกัยภาพผูเรยีน   

              Philosophy, concepts, and theories of religion, economics society culture 

and application for educational institutional development; concept and methodology  

for educational management to empower sustainable development; application of 

educational philosophy for institutional development; analysis of education for sustainable 

development; educational laws and legislation; content knowledge and teaching strategies 

for analyzing, synthesizing, and creativity; teacher tasks, characteristics of teachers, 

professional autonomy; knowledge management on teaching profession; professional 

ascent and professional autonomy development; search and selection of information 

for changes; implementation of self-actualization for teachers; good governance, honesty, 

morality, and ethics for professional autonomy in accordance with regulations of The 

Teacher Council of Thailand; best practice; consciousness, devotion, professional 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคําอธบิายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 

 

        spirit, designing moral assessment and professional ethic assessment, teacher – 

student interaction 

 

1015108    การประกันคุณภาพการศกึษา     3(2-2-5) 

      (Educational Quality Assurance) 

     ความหมายและความสําคัญการประกันคุณภาพการศกึษา  หลักการ  แนวคดิ  แนว 

               ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา  วัฒนธรรมองคกร  มนุษยสัมพันธในองคกร  

ภาวะผูนํา และการทํางานเปนทีม  ความรู เกี ่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  

องคกรและระบบประกันคุณภาพการศึกษา  องคประกอบของการประกันคุณภาพ

การศกึษา  มาตรฐานการศกึษาและตัวชี้วัดคุณภาพการศกึษา  ข้ันตอนการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศกึษาและบทบาทของผูเกี่ยวของ  การประเมินคุณภาพภายนอก  การนําผล

การประเมินคุณภาพการศกึษาไปใชในการพัฒนา  การบรหิารสถานศกึษากลยุทธการสราง

ความรวมมือกับบุคลากรทางการศกึษาและชุมชน  เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาผูเรียน

การจัดการคุณภาพ  การจัดกิจกรรมการเรียนรู และพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยาง

ตอเนื่อง  ฝกปฏิบัติการประเมินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตาม

มาตรฐานการศกึษา  และตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา  การดําเนินการจัดกิจกรรมประเมิน

คุณภาพการจัดกจิกรรมการเรยีนรู  

           Meaning and the importance of educational quality assurance, principle, concept, 

guideline for educational quality management, organizational culture, organizational 

human relations, leadership, teamwork, educational quality assurance knowledge, 

organizational and educational quality assurance system, components of educational 

quality assurance, educational standard and educational quality indicators, quality 

assurance process within the educational institutes and the role of related parties, 

external quality assurance, using educational quality assessment for development, 

educational institutes management, strategy for creating cooperation with educational 

personnel and community to develop the learners and educational institutes, quality 

management, learning activities management and continuous learning quality  



 

 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

      development, educational quality assurance and assessment activities practice, 

educational standard learning, educational quality indicators, quality assessment 

activities administration, learning act 

 

1025201     หลักสูตรและการจัดการการศกึษา               3(2-2-5)                

                 (Curriculum and Educational Management)        

      ประวัติความเปนมา  ระบบการจัดการศึกษาไทยในอดีต  ปจจุบันและอนาคต

กระบวนการการจัดการศกึษายุคใหม  บรบิทและแนวโนมการจัดการศึกษาความเปนผูนํา

ทางการศึกษา  การระดมทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษา  

ความหมายความสําคัญของหลักสูตร  หลักการ  แนวคิดในการจัดทําหลักสูตร  ทฤษฎี

หลักสูตร  ระดับของหลักสูตร  องคประกอบและรูปแบบของหลักสตูร  การพัฒนาหลักสูตร 

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตร  การกําหนดจุดมุงหมาย

หลักสูตร  การคัดเลอืกเนื้อหาวิชา   การวิเคราะหหลักสูตรและการจัดทําหลกัสูตร  การนํา

หลักสูตรไปใชฝกปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินหลักสูตรไปใชในการ

พัฒนาหลักสูตร  การประกันคุณภาพของหลักสูตร  มาตรฐานชวงชั้นของหลักสูตร  การ

จัดทําเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา  เอกสารประกอบหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตรท่ี

สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น วิเคราะหปญหาในการพัฒนาหลักสูตร การ

คาดการณแนวโนมของหลักสูตรในอนาคต 

        History of educational management system; educational management system in 

Thailand in the past, in the present, and in the future; processes of educational management 

in new era; contexts and trends of educational management; educational leadership; 

resource mobilization and local wisdom to promote education management; meaning 

and significance of curriculum; principles and concepts of creating curriculum; curriculum 

theory; levels of curriculum; components and forms of curriculum; curriculum development; 

processes of curriculum development; basis of curriculum development; defining the 

objectives of curriculum; selecting of subject context; analyzing curriculum and making 

curriculum; application of curriculum for curriculum assessment; utilizing of  



 

 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

                the results of curriculum assessment for curriculum development; curriculum assurance; 

standard of levels of curriculum; documenting for institution curriculum; document of 

curriculum; curriculum development in accordance with local needs; analysis of problems of 

curriculum development; prediction of the future curriculum. 

 

 1025301    การจดัการเรยีนรู                          3(2-2-5)     

   (Learning Management) 

            ความหมาย  องคประกอบและความสําคัญของ  การจัดการเรยีนรู  วเิคราะหแนวคิด

ในการจัดการเรยีนรู  ทฤษฎีการเรยีนรูและการสอน  หลักการจัดการเรยีนรู   การวางแผน

การเรยีน  การสอน  การจัดกระบวนการเรยีนรู  ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อให

ผูเรียนรูจักคิดวเิคราะห  คิดสรางสรรคและแกปญหา   การพัฒนารูปแบบการเรียนรู  

การออกแบบและการจัดประสบการณการเรียนรู   หลักการ  แนวคิด  แนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการจัดทําแผนการเรียนรู   การจัดสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู  การบูรณาการ

เนื้อหาสาระการเรยีนรู  การบูรณาการการเรยีนรูแบบเรยีนรวม การจัดการเรยีนรูท่ีเนนเรยีนเปน

สําคัญ  เทคนคิและวทิยาการจัดการเรยีนรู  การผลติสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู  การใชสื่อ

และนวัตกรรมการเรียนรู  การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ฝกปฏิบัติการ จัดทําแผนการ

เรยีนรูและการจัดประสบการณการเรยีนรูนําไปสูการฝกปฏิบัติการสอนใหเกิดผลจริง  การ

ปรับปรุงแกไขปญหาดานการเรียนรูของผูเรียน  การจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาผูเรียน  

การประเมินผลการเรยีนรู  การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรยีนรู 

               Meaning, principles and significance of learning management; analyzing concepts 

of learning management; learning theory and teaching methods, principle of learning 

management; lesson plan creating; pedagogy; learning procedures; theory and styles of 

learning management to enhance critical thinking, creativity and problem solving; 

development of styles of learning management; design and learning experience; principles, 

concepts, concepts of learning management; learning environment; integration of subject 

matters; integration of inclusive education; student-centered learning; instructional 
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                 techniques and learning management science; material design  and innovation; 

developing educational innovation; operation ,lesson plans and  professional 

practicum; improvement and resolution of learning difficulties; student development  

and activities; learning assessment; record and report learning management 

 

1035101   นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับคร ู               3(2-2-5) 

              (Innovation and Information Technology for Teacher)   

            หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีการออกแบบ  การประยุกตใชและประเมินสื่อ นวัตกรรม 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรยีนรู  วิเคราะหเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ            

ทางการศึกษา  แนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่สงเสริมการพัฒนา

คุณภาพ  การเรียนรู  สื่อการเรียนการสอน การใชสื่อมวลชนและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  

การเลือกการผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาท่ีเหมาะสมกับการเรียนการสอน  

เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีบทบาทตอการพัฒนาการเรียนรู  การประยุกตใชและประเมินสื่อ

นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรยีนรู  ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การสื่อสาร  การวิเคราะหปญหาการสรางและใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษา  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  ฝกปฏิบัตกิารออกแบบการสราง

บทเรียนท่ีเอ้ือตอการเรียนรูผานระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ  การนําไปใช  การ

ประเมิน  การปรับปรุงนวัตกรรม  การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการ

เรยีนรู 

   Principle, concept, theoretical design, application, and assessment of the media, 

innovation, and information technology for learning, educational innovation and 

information technology analysis, concept and theory of educational innovation and 

information technology that promotes the quality of learning and instructional media, 

using media and information technology for education, choosing educational innovation 

and information technology production that is appropriate with learning and teaching, 

information technology that plays a role in learning development, application and 

assessment of the media, innovation, and information technology for learning, knowledge  
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 about information technology for communication, analysis of the problem on creating and   

using educational innovation and information technology, using information technology for 

communication, lesson design practice that facilitates learning through information 

technology, application, assessment, innovation improvement, and information technology 

management for communication and learning development 
 

1045101   การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู                                 3(2-2-5)  

     (Learning Assessment and Evaluation)  

              ความหมาย บทบาทของการวดัและประเมนิผลการศกึษา  หลักการ แนวคิด และ 

แนวปฏิบัตใินการวัดและประเมินผลการเรยีนรูของผูเรยีน  พฤตกิรรมทางการเรียนรู เทคนิค 

ของการวัดและประเมนิผลทางการศกึษา  การสรางและการใชเครื่องมอืวัดผลและประเมินผล 

การศกึษา  วัดและประเมนิผลการเรยีนรู  การเรยีนรูตามสภาพจรงิ  การประเมินจากแฟม 

สะสมงาน การประเมนิภาคปฏิบัต ิ ลักษณะของเครื่องมือวัดผลการเรยีนรู  การประเมินผล 

แบบยอยและแบบรวม  การนําผลการประเมินมาพัฒนาผูเรยีน  การจัดการเรยีนรูและพัฒนา 

คุณภาพผูเรยีน  ประเภทและลกัษณะของเครื่องมือวัดผลการเรยีนรู  การสรางและหาคุณภาพ 

ของเครื่องมือวัดผลการเรยีนรู การประเมินผลการเรยีนรู ฝกปฏบัิตกิารวัดและการประเมินผล 

การวิเคราะหเพ่ือนาํผลการประเมินไปใชในการพัฒนาผูเรยีน  สถติเิบ้ืองตน  ในการวัดและ 

ประเมินผลการศกึษา  การแปลความหมายของคะแนนจากการสอบ  ระเบยีบการประเมินผล 

การเรยีนทางการศกึษา 

       Meaning, role of educational assessment and evaluation, principle, concept, 

guideline for learning assessment and evaluation of the learners, learning behavior, 

educational assessment and evaluation techniques, creating and using evaluation tools 

and educational assessment, learning assessment and evaluation, realistic learning, 

portfolio-based assessment, assessment practice, characteristic of the learning 

evaluation tools, holistic and analytic assessment, using assessment result for learner 

development, managing learning and developing the quality of the learners, types and 

characteristics of the learning evaluation tools, creating and verifying the quality of the 

learning evaluation  
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  tools, learning assessment, assessment and evaluation practice, analyzing the assessment 

result for learner development, fundamental statistics for educational assessment and 

evaluation, score interpretation, learning assessment procedure 

 
 

1045411    การวจิัยทางการศกึษา                                  3(2-2-5)  

     (Educational Research) 

                       ความหมายของการวิจัย หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวิจัย ประเภท      

ของการวิจัย  ระเบียบวิธวิีจัย รูปแบบการวจัิย  การออกแบบการวิจัย การวางแผนการวิจัย 

กระบวนการวิจัย  การปริทัศนเอกสารงานวิจัยที ่เกี่ยวของประชากรและกลุมตัวอยาง 

เทคนิคและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย  

สถติเิพ่ือการวจัิย การรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล การตคีวาม การแปลผล  การ

สรุปผลการวิจัย  การเขียนเคาโครงการวิจัย  การเขียนรายงานการวิจัย  การนําเสนอ

ผลการวจัิย การนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรยีน การสอน  การวจัิยในชั้นเรยีน  การ

ใชและผลิตงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ

พัฒนาผูเรยีน  การฝกปฏิบัติการวิจัย  การใชประโยชนจากผลงานวิจัยไปประยุกตใชในการ

พัฒนาการเรียนรู  การคนควาศึกษางานวิจัยในการพัฒนา  กระบวนการจัดการเรียนรู  

การใชกระบวนการวจัิยในการแกปญหาและการเสนอโครงการเพื่อทําวจัิย 

                       The meaning of research, principle, concept, research guideline, types of research, 

research methodology, forms of research, research design, research planning, research 

procedure, relevant research review, population, sample, data collection techniques, 

creating and assessing the quality of research tools, statistics for research, data 

collection, data analysis, data interpretation, discussion and conclusion of the research, 

writing a research outline, writing a research paper, presenting a research result, 

applying a research result in classroom teaching, classroom research, using and 

producing a research result for learning development, research for development, 

learning, teaching, and the learners, action research, applying a research result in 

learning development, studying research works for developing the learning  
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                management process, using a research procedure to solve a problem and present a    

research proposal 

 

1055106     จติวทิยาประยุกตสําหรบัคร ู                        3(2-2-5) 

   (Applied Psychology for Teacher) 

          ความสําคัญและธรรมชาติของจิตวิทยา  แนวคิดพ้ืนฐานทางจิตวิทยา  จิตวิทยา      

การเรียนรูและจิตวิทยาการศึกษา  จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย  

วิเคราะหเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษยทางกาย  สติปญญา  จร ิยธรรม  ความ

แตกตางของบุคคล คุณลักษณะของผูเรยีน  ทฤษฎีการเรยีนรู  ธรรมชาตแิละกระบวนการ

ของการเรียนรูธรรมชาติของผูเรียน  เหตุปจจัยทางสังคม  จิตวิทยา  ทฤษฎี  การ

เปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการเรียนรู  การประยุกตใชพัฒนาการของเด็กในการจัดหลักสูตร

และการจัดการเรียนรู  การประยุกตใชทฤษฎีการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน  

จติวทิยาการแนะแนวและการใหคําปรกึษา  การใหคําแนะนําชวยเหลอืผูเรยีนใหมีคุณภาพชวีติ

ท่ีดี  การประยุกตใชหลักพัฒนาการ  ทฤษฎีการเรยีนรูในการแนะแนว การใหคําปรกึษา หลัก

ในการใชจิตวิทยาสงเสริมและพัฒนาเด็กเพ่ือความเขาใจ  และสนับสนุนการเรียนรูของ

ผูเรยีนใหเต็มศักยภาพ 

   Significance and natures of psychology; concepts of psychology; learning and 

educational psychology; psychology and human developmental psychology; analysis of 

human in terms of physical development, intellectual, ethics, individual differences, 

characteristics of learners, learning theory; natures and processes of learning, nature of 

learners; social factors, psychology, theory of change influencing learning; application of 

child development for curriculum management and learning management; guidance 

psychology and counseling; advisement and scaffolding learners to have a better life; 

application of growth process,  learning theory of guidance and counseling; principles of 

psychology to empower and develop children to be understandable and scaffold 

children to be potential learners.   
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1055107         ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู    3(2-2-5) 

    (Languages and Cultures for Teacher) 

     ความสาํคัญ  ธรรมชาตขิองภาษา  หลักการใชภาษาไทย  ภาษาอังกฤษหรอื

ภาษาตางประเทศอื่น ๆ เพ่ือการสื่อสารภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเปนครู  การใช

ภาษาและเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารและสบืคน  การใชทักษะการฟง  การพดู  การอาน  

การเขียนภาษาไทย  และภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อความหมายอยางถกูตอง  การใช

ภาษาไทยสาํหรับครู  ท้ังในดาน การการฟง  การพูด  การอาน  และการเขยีน  เพ่ือการ

สื่อความหมายท้ังในการจดักจิกรรมการเรยีนรูและการตดิตอสื่อสารภายในและภายนอก

องคกร การใชภาษาตางประเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชพีครู   ท้ังในดานการฟง  การพูด  การ

อาน และการเขยีนเพ่ือการสื่อความหมาย  การใชภาษาอังกฤษในชัน้เรยีน  การใชภาษา 

อังกฤษเพ่ือการพัฒนาวชิาชพีครู  และการตดิตอสื่อสารภายในและภายนอกองคกร  

การใชภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยูรวมกนัอยางสนัต ิ ความสําคัญ  และคุณคาของ 

คิลปวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนยีม  ประเพณ ี วัฒนธรรมทางภาษา  วิถชีวิีตไทย ความ

เชื่อ  คานยิม  มารยาทไทยและภูมิปญญาไทยสาํหรับครู  วัฒนธรรมอาเซยีน  การประยุกต 

ใชวัฒนธรรมไทยในการจัดกจิกรรมการเรยีนรู  ฝกมารยาทไทย  และจัดกจิกรรมสงเสรมิ

อนุรักษศลิปวัฒนธรรมไทย 

Significance and natures of languages; principles of using Thai language, 

English language and other foreign languages for communication; Thai language and 

cultures for teachers; using language and technology for communication and search 

of information; language skills- listening, reading, reading and writing-in Thai and 

other foreign languages to communicate accurately; Thai language skills- listening, 

speaking, reading, and writing- for teachers for learning activities and communication 

within and between organizations; foreign languages for teaching professional 

development;  practice listening, speaking, reading and writing for accurate 

communication, English language in classroom, English for teaching professional 

development and communication within and between organizations;  
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using language and cultures for living together peacefully; significance and values of 

Thai cultures, tradition, custom, language culture; Thai’s ways of living, beliefs, 

values, etiquette and wisdom of teachers; ASEAN cultures; application of cultures for 

learning activities; practice of Thai etiquette; activities to conserve Thai cultures.   

 

1065106   การบรหิารจดัการในหองเรยีน                                          3(2-2-5) 

    (Classroom Management) 

                             ทฤษฎี  หลักการบรหิารจัดการ  ภาวะผูนําทางการศกึษา  การคดิอยางเปนระบบ         

การเรียนรูวัฒนธรรมองคกร  มนุษยสัมพันธในองคกร  การติดตอสื่อสารในองคกร 

การจัดการชัน้เรยีน  การบรหิารจัดการชัน้เรียน  การพัฒนาศูนยการเรยีนในสถานศกึษา  

องคกรแหง การเรยีนรู  การจัดบรรยากาศเพ่ือสงเสริมการเรียนรู  การสรางบรรยากาศ

การจัดการชั้นเรียนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  การจัดทําขอมูลสารสนเทศ  เอกสาร

ประจําชัน้และเอกสารประจําวิชา  การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิารจดัการชัน้เรยีน  

การจัดระบบดูแลและชวยเหลือผูเรียน  การควบคุมกํากับชั้นเรียน  การปลูกฝงวินัย 

คุณธรรม  จรยิธรรม  การปลูกฝงความเปนไทย  ความเปนประชาธิปไตย  การทํางาน

เปนทีม  การฝกจัดทําโครงงานทางวิชาการ  การจัดโครงการฝกอาชีพ  การศึกษาเพ่ือ

พัฒนาชุมชน  การจดัโครงการและกจิกรรมทางวชิาการ 

           Theory, principles of management, educational leadership, systematic system, 

organizational cultural learning, human relationship of organization, organizational 

communication, classroom management, institutional learning -center development, 

learning organization, classroom environmental management, information technology, 

classroom document and learning materials, information technology system for 

classroom management, students support system, classroom control, discipline, moral, 

ethics, Thinness, democracy, teamwork, academic project, professional training 

project, education for community development, academic projects and activities 
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2.1.2  วชิาชพีครูเลือก 

1001101   ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารสํีารอง ข้ันความรูเบือ้งตน    2(1-2-3) 

    (Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training Course) 

  วัตถุประสงคของการลูกเสอืสํารอง  ประวัตแิละกจิกรรมขององคการลูกเสอืโลก 

โครงสรางการลูกเสอืไทย  หลักสูตรการฝกอบรมผูกํากับลูกเสอื - เนตรนารสีํารองข้ัน 

ความรูเบื้องตน  หลักสูตรลกูเสอืสํารอง วชิาดาวดวงที่ 1 ดาวดวงท่ี 2  ดาวดวงท่ี 3 และ 

วชิาพิเศษ  กระบวนการจัดกจิกรรมลูกเสอืสํารอง  พิธีการลูกเสอืสํารอง   แนวปฏิบัตกิาร 

ชุมนุมรอบกองไฟ  การอยูคายพักแรม  คําปฏิญาณและกฎของลกูเสอื     

Objectives of cub scouting, history and activities of World Organization of  

the Scout Movement, Thai Cub Scout structure, Training curriculum for Cub Scouts   

and Girl Guides Basic Unit Leader , Cub Scout curriculum, First Star, Second Star  

and Third Star, and Proficiency Badges, method of Cub Scout activity provision, Cub  

Scout  ceremony, Bonfire ceremony,  camping, Scout Promise and Scout Laws. 
 

1002101   ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารสีามัญ  ข้ันความรูเบื้องตน   2(1-2-3) 

    (Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course) 

  สาระสาํคัญของการลกูเสอื  ภูมิหลังของการลกูเสอื  กจิการขององคการลูกเสอื 

โลก  รูจักลูกเสอืสามัญ  การรองเพลง  วิธีการท่ีใชในการฝกอบรมลกูเสอืสามัญ  วนิัย 

ความเปนระเบียบ ความวองไว   แนวการฝกอบรมลกูเสอืสามัญ  ความรูในการเลนเกม   

บทบาทของนายหมูในระบบหมู  ประวัตแิละโครงสรางของการลกูเสอืไทย  แนวปฏิบัต ิ

เกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ  การอยูคายพักแรม  วิธีการบรหิารในกองลูกเสอืสามัญ   

ทักษะการลูกเสอืและการสอน  การวางแผนกําหนดการประชุมนายหมู  หนาท่ีและความ 

รับผดิชอบของผูกาํกบัลกูเสอื  พิธกีารลกูเสอื-เนตรนาร ี การสงเสรมิกจิกรรมลูกเสอื 

สามัญ  การเดนิทางไกล  คําปฏญิาณและกฎของลกูเสอื   
 

        Core context of scouting, background of scouting, activities of World  

Organization of the Scout Movement, Scout songs, method of training Scouts, games, 

disciplines, orderliness, agility, processes of Scout training, game directions, role of 

the unit leader in den system, history and structure of Thai scout, Bonfire ceremony, 
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camping, Scout unit administration, scouting skills and teaching, agenda for unit 

leaders on duties and responsibilities, scouting and Girl Guide ceremony, supports 

of Scout activities, exploration, Scout Promise and Scout Laws. 

 

1003101    ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารสีามัญรุนใหญ ข้ันความรูเบื้องตน  2(1-2-3) 

    (Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training  Course) 

    สาระสาํคัญของกจิการลกูเสอื  จุดมุงหมาย  วธีิการรูจักลกูเสอืสามัญรุนใหญ 

และธรรมชาติของเด็ก  ลูกเสือสามัญรุนใหญกับคําปฏิญาณ  กฎของลูกเสือ  วินัย   

ความเปนระเบียบสัญญาณ  ระบบหมู  ท่ีประชุมนายหมู  การประชุมภายในหมูและ 

กองการสวนสนาม  ขอเสนอแนะในการชุมนุมรอบกองไฟ  เกมลูกเสือสามัญรุนใหญ  

หลักสูตรพิเศษ  ลูกเสือสามัญรุนใหญ  ขอบเขตของกิจกรรมและกิจกรรมสามัญ   

บทบาท การทํางานรวมกับคนอ่ืนและชุมชน  เงื่อนลกูเสอืสามัญรุนใหญ   ภูมิหลังของ 

ลูกเสอืโลกและการลูกเสอืไทย  แผนท่ี  เข็มทิศ  สิง่แวดลอม  การอนรัุกษ  การประชุมกอง 

ลูกเสือสามัญรุนใหญครั้งที่ 1 (กิจกรรมกลางคืน) การปฐมพยาบาล  การบริหารงาน 

ในกองลูกเสอืสามัญรุนใหญ  การวางแผนจดัทํากาํหนดการฝกอบรมและการประชุม 

กองลกูเสอืสามัญรุนใหญครัง้ท่ี 2 (การทดสอบสมรรถภาพ)  
 

          Core context of scouting, objectives of scouting, understanding of Senior Boy  

Scouts and childhood nature, Senior Boy Scouts and the Promises, Senior Boy Scout  

Laws, disciplines, orderliness, signal, patrol system, patrol assembly, marching,  

recommendation for bonfire ceremony, Senior Boy Scout games, Proficiency Badges  

for Senior Boy Scout, scopes of activities and standard activities, roles and corporation 

with other people and communities, Knot making and their uses for Senior Boy Scout, 

background of Thai and World Organization of the Scout Movement, maps, compasses, 

environment, conservation,  1st Senior Boy Scout patrol assembly (night activity), 

First-aid, Senior Boy Scout patrol administration, schedules for Senior Boy Scout 

training and 2nd  Senior Boy Scout patrol assembly (efficiency test) 
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1004101   การจัดการแหลงการเรยีนรูและภูมปิญญาทองถิ่น   2(1-2-3) 

    (Learning Resources and Local Wisdom Studies Management) 

   ความหมาย  ความสําคัญ  ขอบเขตของแหลงการเรยีนรูและภูมปิญญาทองถิน่  

ประเภทของแหลงเรยีนรูท่ีสําคัญในทองถิ่น  โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการเรยีนรูองคความรู   

ทักษะในการ   ถายทอดความรูภูมิปญญาทองถิ่นในฐานะทรัพยากรการเรยีนรู  บทบาท 

ของภูมิปญญาท่ีมีตอการถายทอดความรู  จุดมุงหมายระบบเนื้อหาและกระบวน          

การเรียนรูของภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือประยุกตใชในการศกึษา 

            Definition, significance, scopes of learning resource and local wisdom,  

categories of important learning resources in local community, basic structures for  

learning, knowledge and  skills of transferring local wisdom in terms of learning  

resources, roles of local wisdom of passing on knowledge, aims of contents and  

learning process of local wisdoms applying to education 
 

1004601   การพัฒนาทักษะการคดิ      2(1-2-3) 

    (Developing Logical and Analytical Thinking Skills) 

   ความหมาย  ความสําคญัของทักษะการคดิพ้ืนฐานความรูเกี่ยวกับพัฒนาการ 

ทางสติปญญา  การคดิของมนุษย  แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการเกี่ยวกับการพัฒนา 

ทักษะการคดิ  กระบวนการคดิแบบตาง ๆ  เชน  การคดิแบบเอกนัย  การคดิแบบอเนกนัย   

การคิดวิเคราะห  การคิดสังเคราะห  การคิดอยางมีวิจารณญาณ  การคิดไตรตรอง   

การคดิรเิริม่สรางสรรคและจินตนาการ   การคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร   

การนําเสนอความคดิและแผนผังความคดิ  การสงเสรมิการพัฒนาทักษะการคดิ   การ 

ออกแบบ  การวางแผนการจัดการเรยีนรูเพ่ือพัฒนาทกัษะการคดิ  เครือ่งมอืและการ 

ประเมนิผลทักษะการคดิ 

           Meaning, significant of logical thinking skills, basic knowledge for developing  

intellect, human thinking, concepts, theories, principles of developing logical thinking  

skills, thinking processes such as convergent thinking, divergent thinking,  analytical  

thinking, synthetic thinking, critical thinking, creative thinking and imaginative,  

thinking in accordance with scientific process, thinking and mind mapping presentations, 

strengthening development of thinking skills, designs and lesson plans for learning 

management of thinking skill development, thinking skill criteria and assessment  
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1012102   กิจกรรมยามวางเพ่ือการศกึษา     2(1-2-3) 

    (Leisure Time Activity in Education) 

  บทบาทของกิจกรรมยามวางในประเทศไทย   ความสาํคัญของการกีฬาและ 

กจิกรรมยามวางท่ีมีตอสังคมทองถิ่น  อิทธิพลของการกฬีาและกจิกรรมยามวางพ้ืนบาน 

ของไทยท่ีมตีอการดาํรงชวิีต  หลักเกณฑการจัดกจิกรรมยามวาง  แนวโนมของกจิกรรม 

                     ยามวางในปจจุบนั  การสงเสรมิและพัฒนาการจัดกจิกรรมยามวางในโรงเรยีน 

        Roles of leisure time activity in education in Thailand, significance of sports  

and leisure time activity on local community, influence of sports and local leisure  

activity of Thai people on ways of living, criteria for create leisure activity, trends of  

leisure activities in the present, supporting development of leisure activity in school 

  

1013204    กิจกรรมการศกึษาเพ่ือทองถิ่น     2(1-2-3) 

    (Educational Activity for Local) 

  โครงสรางระบบการศึกษาสวนทองถิ่น   บทบาทของคนและองคกรชุมชน  

ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีทองถิ่น  กิจกรรมและการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคน   

องคกรชุมชนและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน    

        Local educational structure, roles of people and local organization, local  

customs and traditions, activities and its management for sufficient developing  

members of localities, organizations and environment  
 

1013504    การศกึษาทางเลือก        2(2-0-4) 

    (Alternative Education) 

      แนวคิดของการศกึษาตลอดชีวิต  การศกึษาทางเลอืก  วิเคราะหเปรยีบเทียบ  

 การศึกษาในระบบ  นอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  การบริหารและบริการ 

 การศกึษานอกระบบ  การศกึษาตามอัธยาศัยตามพระราชบัญญัตกิารศกึษาแหงชาต ิ 

 พ.ศ. 2542   วิเคราะหปญหาและอุปสรรคของการศกึษานอกระบบ   การศกึษาตาม 

 อัธยาศัยและแนวโนมของการศกึษาทางเลอืกในประเทศไทย 
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         Concepts of lifelong learning, alternative education, comparative analysis of  

formal and non-formal educational systems, informal education, administration and  

service of non-formal education, informal education according to National Education  

Act 1999, analysis of problems and obstacles of non-formal and informal education  

and trends of alternative education in Thailand 
 

1015901   สัมมนาทางการศกึษา      3(2-2-5) 

    (Seminar in Education) 

    กระบวนการจัดสัมมนา  วิเคราะหบริบท  ประเด็นปญหา  ความเคลื่อนไหว                    

ทางการศกึษา  การเปลี่ยนแปลงทางการศกึษาที่เกี่ยวของท่ีมีผลตอการศกึษา  ระบบ 

การศกึษา  การจัดการศกึษา  คุณภาพการศกึษา  หลักสูตร  การเรยีนการสอน  การ 

เรยีนรู  ตลอดจนการพัฒนาวิชาชพีครูท้ังอดตี  ปจจุบันและอนาคต  เพื่อจัดประชุมสัมมนา 

ในการระดมความคดิและแลกเปลี่ยน   ความคิดเห็นในวชิาชพีของตนเอง   

           Seminar process, context analysis, controversial issues, educational movement, 

educational transformation affecting on educational system, educational management, 

educational quality, curriculum, learning and teaching, development of teaching 

profession  in the past, present and future in order to arrange meeting, seminar for 

brainstorming and exchanging ideas on teaching profession  
 

1022302  การสอนซอมเสรมิ                2(1-2-3) 

    (Remedial Teaching) 

     ความหมาย   ขอบเขต   ความมุงหมาย   ความสําคัญของการสอนซอมเสรมิ 

หลักการ  แนวคิดทางการศกึษาอันเปนท่ีมาของการสอนซอมเสรมิ  การสอนซอมเสรมิ 

เด็กท่ีมขีอบกพรอง  นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีใชในการสอนซอมเสรมิคุณลกัษณะท่ีด ี

ของครูผูสอนซอมเสรมิการฝกปฏิบัตกิารสอนซอมเสรมิ 

          Meaning, scopes, aims and significance of remedial teaching, educational  

principles and concepts bringing about remedial teaching, remedial teaching for special 

need children, innovation and technology for remedial teaching, desired characteristics 

of remedial teachers, practice of remedial teaching 
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1022501   เทคนคิการปกครองช้ันเรยีน             2(2-0-4) 

    (Classroom Management Techniques) 

   ปรัชญา  แนวคิดทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบตอชั้นเรียน                        

ท่ีเปลี่ยนแปลงพัฒนาการเด็กวัยประถมศกึษา  แนวคิด  หลักการจัดกจิกรรมการเรยีน   

การสอนท่ียึดผูเรยีนเปนศูนยกลาง  การพัฒนาประชาธิปไตยในชัน้เรยีน  เทคนคิการ 

ปรับพฤตกิรรมนกัเรยีนท่ีมีปญหาเพื่อการพัฒนาวิจัยในชัน้เรยีน  

           Philosophy, transformation of educational concepts influencing classroom  

learning causing the change of elementary student development, concepts, principles 

of teaching and learning management focusing on Child Centered, democratic 

development in classroom, techniques of behavior modification in classroom for 

developing classroom research  
 

1023201   กิจกรรมรวมหลักสูตร                2(1-2-3) 

    (Co-curriculum Activity) 

    ความหมาย  ความมุงหมาย  ประเภท  ประโยชนของกจิกรรมรวมหลักสูตร                   

ลักษณะของผูนาํและผูตาม  วิถีทางแหงประชาธิปไตย  หลักการจัดและการบริหาร   

กิจกรรมรวมหลักสูตร  การประเมินผลกิจกรรมรวมหลักสูตร  การเลือกจัดโครงการ 

ตามประเภทของกจิกรรมรวมหลักสูตร 

           Meaning, aims, categories and benefits of Co-Curriculum Activity, characteristics  

of leaders and followers, democratic ways, methods of provision and administration  

of Co-Curriculum Activity, evaluation, selections of projects in accordance with Co- 

Curriculum Activity 
 

 

1023210   การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น               2(1-2-3) 

    (Curriculum Development for Local) 

    ความรูท่ัวไปเกีย่วกับหลักสูตร  กระบวนการสราง  การพัฒนาหลกัสูตร  การประเมนิ 

ผลหลักสูตร  ความเปนมาและความสําคัญของหลักสูตร  หลักการจุดมุงหมาย  โครงสราง 

ของหลักสูตร  การจัดประสบการณ  การจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับหลักสูตร  หลักการ 

และกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่น   การฝกปฏบัิตกิารพัฒนาหลักสูตร 

ใหสอดคลองกับทองถิ่น 
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         General information of curriculum, curriculum making and developing  

processes, curriculum evaluation, background and significance of curriculum,  

principles, aims and curriculum structure, provision of experiences, activities  

corresponding with curriculum, principles, processes  and practices of curriculum  

development in accordance with locality 
 

1023301   ทักษะและเทคนคิการสอน             2(1-2-3) 

    (Teaching Skills and Techniques of Teaching) 

    ความหมาย  ขอบขาย  ความสําคัญของทักษะและเทคนคิการสอน  ทักษะการ 

นําเขาสูบทเรยีน  การเราความสนใจ  การตัง้คําถาม  การใชสื่อการเรยีนการสอน  การ 

เลาเรื่องการเสริมแรง  การใชกิรยิาทาทางและวาจา  การใชกระดานดาํ  การอธิบาย   

ยกตัวอยาง  การสรุปบทเรียน  การสอนกลุมใหญ  การสอนกลุมยอย  การสอน 

รายบุคคล  การใชเพลงประกอบการเรียนการสอน  บทบาทสมมติ  เทคนคิการสอน 

แบบมีสวนรวม  เทคนิคการสอนโดยใชกระบวนการคิด  เปนตน 

         Meaning, scope, significance of teaching skills and techniques of teaching,  

lesson introductory, attention getter, posing a question, utilizing teaching media,  

storytelling, reinforced practice,  using speech and manner, blackboard using,  

explanation, exemplification, lesson summary, large-group teaching, small-group  

teaching, individual teaching, songs for teaching, role plays, teaching techniques on  

co-operative learning and thinking process  
 

1023302  การนเิทศการศกึษา         2(1-2-3) 

    (Educational Supervision) 

      ความหมาย   ความสําคัญ   ความมุงหมาย    ขอบขายของการนเิทศการศกึษา   

บทบาทของผูบรหิารตอการนเิทศการศกึษา  หลักการและเทคนคิวธีิการนเิทศการศกึษา  

การพัฒนาการเรยีน   การสอน  การนเิทศการสอน   การนเิทศภายใน 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 
 

            Meaning, significance, objective and scopes of educational supervision,  

roles of supervisors on educational supervision, principles and techniques, learning  

development, supervising on teaching, intra-supervision  
 

1024614 ทักษะการสอนสําหรับครปูระถมศกึษา                   3(2-2-5) 

  (Teaching Skills for Elementary Education Teachers) 

           คุณลักษณะที่พึงประสงคของครปูระถมศกึษา  ทักษะท่ีสาํคัญและจําเปนสาํหรับ 

ครูประถมศกึษา   ความสาํคัญของทักษะสาํหรับครูประถมศกึษา  ฝกทักษะการจัด 

กจิกรรมโดยใชกระบวนการทางประถมศกึษา  กจิกรรมทางประถมศกึษาเชงิเทคโนโลย ี   

โครงงานประถมศกึษา  การออกแบบและการสรางสื่อการสอนประถมศกึษา  การจัด 

กจิกรรมคายประถมศกึษา  การสรางขอสอบและการใชขอสอบ  ทักษะการใชคอมพิวเตอร 

พ้ืนฐานทักษะอ่ืน ๆ ท่ีจาํเปนการประเมินทักษะและแนวทางพัฒนาทักษะสาํหรับครู 

ประถมศกึษา 
 

           Qualification of Elementary Education teachers, essential and needed  

skills for Elementary Education teachers, significance of teaching skills for Elementary  

Education teachers  the teachers, practice of activity provision employing Mathematics  

teachers processes, technological  Elementary Education teachers activities, Elementary  

Education  projects, design and creation of Elementary Education teachers teaching  

media, Elementary Education camps, formation and usage of tests, basic computer  

skills, and other important skills, assessment and method of teaching skill  development  

for Elementary Education teachers  



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 
 
 

1024615 หลักสูตรและการจัดการเรยีนรูวชิาประถมศกึษา               2(1-2-3) 

(Curriculum and Learning Management in Elementary Education) 

                              วิเคราะหแนวคิด  ทฤษฎีท่ีเปนพ้ืนฐานของการจัดหลกัสตูรและจัดการเรยีนรูวิชา 

การประถมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  วิเคราะหหลักสูตรวิชาการประถมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรมระดับการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน  แนวการจัดการเรยีนรูวิชาการประถมศกึษา   

สื่อการเรยีนรู  การประเมินผลการเรยีนรูในวิชาการประถมศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   

การจัดทําหลกัสตูรรายวิชาและแผนการจัดการเรยีนรูวิชาการประถมศกึษาศาสนาและ 

วัฒนธรรม   
 

          Conceptual analysis, fundamental theories of curriculum and Elementary  

Education, religion and culture subject group, curriculum analysis for Elementary  

Education, religion and culture subject group, methods of provision for learning processes, 

learning media, learning assessments for Elementary Education, religion, and culture 

subject group, curriculum preparation and learning management plan for the subject 
 

1031204 การใชส่ือมวลชนเพ่ือการศกึษา    2(2-0-4) 

         (Utilization of Mass Media in Education)  

                               ความสาํคัญของสื่อมวลชนท่ีมีตอการจัดการศึกษา  หลักการ  วิธีการใช 

วิทยุกระจายเสยีง  วิทยุ  โทรทัศน  สิง่พิมพ  หนงัสอืพิมพ  ภาพยนตร  เครอืขายขอมูล 

สากล   การสื่อสารสารสนเทศในรูปแบบอ่ืนเพ่ือการศกึษา  การใชและเลอืกรับขอมูล 

ขาวสารท่ีเปนประโยชน  ตอการเรยีนรู การวิเคราะหขาวสารเพ่ือการเรยีนรู  

          Importance of mass media upon education management, Principles and  

media applications through broadcasting, radio, television, printed, newspaper, movie, 

and international information network. Information and communication in various 

types concerning education, Use and selection of media beneficial to learning  

process, Information analysis for educational purposes 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 
 

1032502 การสรางส่ือการเรยีนการสอน             2(1-2-3) 

         (Media Construction)  

                               ความหมาย  ประเภท  ประโยชนของสื่อการเรยีนการสอน  การวิเคราะหบทเรยีน   

เพ่ือการสรางสื่อ  ประเภทของสื่อที่เหมาะสม  การผลติสื่อ  การใชสื่อการพัฒนาสื่อเฉพาะ

ตามระดับการศกึษา  การผลติสื่อการเรยีนการสอนราคาเยาและการประเมินผลสื่อการ

เรยีนการสอน 

 Definition, types, and advantages of instructional media. Lesson analysis for  

media construction. Appropriate types of media, media production, and use of media. 

Development of specific media according to student’s level. Economical media 

production. Instructional media evaluation.  
 

1034101 การศกึษาโดยระบบสือ่ทางไกล    2(2-0-4) 

        (Telecommunications and Distance Learning ) 

                                แนวคิดใหมในการจัดการศกึษาสําหรับมวลชน (Mass Education)  การศกึษาตาม 

อัธยาศัยการจัดการศกึษาโดยผานระบบสื่อทางไกลในรูปแบบตาง ๆ การใชอินเทอรเนต็ 

ในการสืบคน  การติดตอสื่อสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนาเวปไซด 

เพ่ือการเรยีนการสอน  การสงและการดาวนโหลดขอมูลเทคโนโลยสีําหรับการศกึษา 

ทางไกล 

 New concept in Mass Education. Informal education. Education management  

through various types of telecommunications. Information search on the internet.  

Communication through IT technology. Website development for educational purposes.  

Digital data upload and download for distance learning.  
 

1043107 การประเมนิผลการเรยีนดานการปฏบิัติ   2(1-2-3) 

  (Performance Evaluation) 

 บทบาท  ความสําคัญ ธรรมชาต ิ จุดมุงหมายของการประเมินผลการเรยีน

ดานการปฏิบัติ  การสรางเครื่องมือวัด  การประเมินผลการเรยีนการสอนดานการปฏบัิติ

และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 
 

  Roles, importance, nature, and purposes of performance evaluation. Verification  

and development of performance evaluation measuring tool.  
 

 

1044105 การวเิคราะหและประเมนิโครงการ    2(1-2-3) 

  (Project Analysis and Project Evaluation) 

          องคประกอบท่ีสาํคัญของโครงการ  การเขียนโครงการ  วงจรการ  วางแผน

โครงการ  การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการรูปแบบและกระบวนการประเมนิ

โครงการ  เทคนคิการควบคุม  การตดิตามงานและโครงการ  

 Crucial elements of project. Project plan and its cycle. Project possibility  

analysis. Patterns and process of project evaluation. Techniques in project monitoring  

and control. 
 

1044201 การสรางแบบทดสอบวัดความถนัด     3(2-2-5) 

  (Aptitude Test Construction) 

                                 ความเปนมาของแบบทดสอบวัดความถนัด  ความหมาย  ประเภท ขอบขาย 

  ประโยชนของแบบทดสอบวดัความถนดั  ทฤษฎีเกี่ยวกบัสมรรถภาพทางสมอง 

  การสรางแบบทดสอบวัด  ความถนัดทางการเรยีน 

 Background of aptitude test. Definition, types, scope, and advantages of  

aptitude test. Theories on capability of intelligence. Learning aptitude test construction. 
 

1051103 จติวทิยาวัยเด็ก       2(2-0-4) 

  (Child Psychology)   

            ความหมาย  ความสําคัญของวัยเด็ก  พัฒนาการของวัยเด็ก  ทฤษฎีพัฒนาการ  

การประยุกตใชเพ่ือสงเสริมพัฒนาการ  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพของวัยเด็ก  

ปญหาและวิธีการแกปญหาวัยเดก็ 

  Definition and importance of childhood. Child development. Theory of  

development and its application to promote child growth. Factors influencing child  

personality. Child problems and the solutions. 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 
 

 

1052301 มนุษยสัมพันธสาํหรบัคร ู     2(2-0-4) 

  (Human Relations for Teachers) 

                                 ความหมาย  ความสําคัญของมนุษยสัมพันธสาํหรับครู  หลักการองคประกอบ 

กระบวน  เทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสราง 

มนุษยสัมพันธ  ในโรงเรียนและชุมชน  การประเมินมนุษยสัมพันธสําหรับครู  เนนการ 

ฝกปฏิบัตสิรางมนุษยสัมพันธ  เพื่อเสรมิบรรยากาศการเรยีนรูท่ีดแีละเสรมิสรางสัมพันธภาพ 

แหงการชวยเหลอืนักเรยีน 

   Definition and importance of human relations for teachers. Principles, factors,  

and techniques in building human relations. Teachers’ roles regarding human relations in  

school and community. Human relations assessment for teachers, focusing on the  

practice of human relations skills, in order to promote proper learning environment  

along with well relationship on the basis of student facilitation.   
 

 

1053101 ความคดิสรางสรรค                                       2(2-0-4) 

  (Creative Thinking) 

                               ความหมาย  ขอบขาย ประเภท ประโยชนของความคิดสรางสรรค ลักษณะ 

เด็กท่ีมีความคิดสรางสรรค   เทคนิคและทักษะสาํหรับครูในการพัฒนาความคิด 

สรางสรรคบทบาทของพอ แม ครอบครัว กับการสงเสริมความคิดสรางสรรค 

การจัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนา และการประเมินความคิดสรางสรรค 

 Definition, scope, types, and advantages of creative thinking. Characters of  

creative thinking child. Teachers’ skills and techniques concerning the development  

of creative thinking. Parents’ and family’s roles in shaping child’s creative thinking.  

Activity preparation to develop and evaluate creative thinking. 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 
 

1053501        จติวทิยาการแนะแนวเด็กวัยรุน                       3(3-0-6) 

   (Adolescence Guidance Psychology) 

                                  ทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุน  พัฒนาการดานตาง ๆ  ของวัยรุน  ปจจัยท่ีสงผลตอ 

พัฒนาการ  ปญหาเฉพาะวัย  บทบาทของครูกับการแนะแนวเด็กวัยรุนในโรงเรียน  

การจัดบรกิาร  แนะแนวเพ่ือปองกัน แกไขปญหาและตอบสนองความตองการของวัยรุน 

ดานการศกึษา  อาชพี  สังคมสวนตัว  แนวทางการพัฒนาความสามารถและศกัยภาพ 

ของวัยรุนโดยใชกระบวนการแนะแนว 

 Theories concerning adolescence growth and developments as well as the  

relevant factors. Age-specific problems. Teachers’ roles over adolescence student  

guidance. Preparation for preventive guidance together with the solutions for  

adolescence, aiming to meet their needs including education, career, and personal  

society. Models of adolescence ability and potential development through guidance  

approaches.  

 

1053502         จติวทิยาการแนะแนว                         2(2-0-4) 

(Guidance Psychology) 

                                ความหมาย  ความสําคัญ  ปรัชญา  หลักการแนะแนว  ประเภทของการแนะแนว   

บรหิารแนะแนวทีจั่ดข้ึนในสถานศกึษา  การบรหิารงาน  การประเมินผลการจัดบรกิาร 

แนะแนว  คุณสมบัตแิละจรรยาบรรณของครูแนะแนว  กลไกความสําเร็จของการแนะแนว 

การใชกระบวนการ แนะแนวเพ่ือพัฒนาความสามารถและศักยภาพของผูเรยีน 

 Definition, importance, philosophy, principles, and types of guidance. Guidance 

administration in school. Management and assessment of guidance service.  

Teachers’ qualification and ethics regarding guidance. Success mechanism in guidance. 

Utilization of guidance to facilitate learners’ ability and potential development.  



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 
 

 
 

1053603 เครื่องมอืและเทคนคิการแนะแนว                 2(2-0-4) 

  (Tools and Techniques in Guidance) 

                                   หลักการสรางและใชเครื่องมือและเทคนคิการแนะแนว  ประเภทของเครื่องมือ 

และเทคนคิการแนะแนว  การรวบรวมเครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว  ท้ังท่ีเปน 

แบบทดสอบและไมใชแบบทดสอบ  การปรับเครื่องมือท่ีเปนแบบทดสอบสําหรับนําออกใช   

การทดลองใชเครื่องมือและเทคนคิการแนะแนวกับนักเรยีน 
 

  Types and principles in creating and utilizing guiding tools and techniques.  

Methods of gathering guiding tools and techniques, both test and non-test types.  

Test-type guiding tools adjustments for field application. Pilot of guiding tools and  

techniques.  
 

1061101       หลักการบรหิารการศกึษา     3(3-0-6) 

        (Principles of Educational Administration) 

                               ความหมาย  การบรหิารการศึกษา  แนวคิด  ทฤษฎีเบ้ืองตนเกี่ยวกับการ 

บรหิารการศกึษา  กระบวนการบรหิารการศกึษา  ระบบบรหิารการศกึษา  การจดัระบบ 

ภายในหนวยงานทางการศกึษา  มนุษยสัมพันธในการบรหิาร  ภาวะผูนาํกับการบรหิาร  

การประชาสัมพันธหนวยงานทางการศกึษา  การนเิทศการศกึษา  การพัฒนาหลกัสตูร  

ปญหาตาง ๆ และวธีิการแกปญหาเกี่ยวกับการบรหิารการศกึษาของไทย 

  Educational administration, definition, concepts, fundamental theories,  

educational administration process, educational administration scheme, internal  

management of educational organization, and human relations in administration.  

Leadership in administration. Public relations in educational organization. Supervision.  

Curriculum development. Problems and solutions in Thailand’s educational administration.  



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 
 
 

1061103  พฤติกรรมผูนําทางการศกึษา             2(2-0-4) 

  (Education Leaders Behavior) 

     หนาท่ี  ลักษณะของผูนาํ  อันไดแก  แนวความคิดเกีย่วกับบทบาทของผูนาํ 

ในโรงเรียนหรือหนวยงานเกี่ยวกับการศึกษา  พฤติกรรมผูนาํเกี่ยวกับงานบริหาร 

การศกึษา  มนุษยสัมพันธของผูนาํ  ความคิดรเิริ่ม  การแกปญหา  ตลอดจนแนวคิด 

ใหม ๆ ทางการศกึษาโดยเฉพาะทางการบรหิาร 
 

    Duties and characters of leader, i.e. concepts on education leaders’ roles,  

leaders’ behaviors under educational administration, leaders’ human relation skills,  

creative thinking, problem-solving, as well as new concepts in education, especially  

educational administration. 

 

1062104 คุณธรรมสําหรบัผูบรหิาร             2(2-0-4) 

(Ethics for Administrators)  

          ความหมาย  ความสําคัญของคุณธรรมสําหรับผูบริหาร  บทบาท  หนาท่ี  

คุณธรรมความรับผดิชอบ  จรรยาบรรณสําหรับผูบรหิาร  ปญหาเกี่ยวกับคุณธรรม 

สําหรับผูบรหิาร  การสงเสรมิ  และพัฒนาคุณธรรม  คานยิมในการทาํงาน  ผลการศกึษา 

เกี่ยวของกับคุณธรรมสาํหรับผูบรหิาร 
 

            Definition, importance of ethics for administrators, roles, duty, responsibility,  

and  etiquette in administration. Problems involved with administrators’ ethics.  

Promotion and development for ethics and values in working. Research results  

regarding administrators’ ethics.  

 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 

 

1085601   การศกึษาแบบเรยีนรวม      3(2-2-5) 

    (Inclusive Education) 

   แนวคดิ  ทฤษฎี  ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการศกึษาแบบเรยีนรวม  วิวัฒนาการ 

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสาํหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  กฎหมาย  นโยบาย   

แผนพัฒนาที่เกี่ยวของกับการศกึษาแบบเรียนรวม  ลักษณะ  ประเภท  กิจกรรมและ 

รูปแบบการเรยีนรูของเดก็ท่ีมีความตองการพิเศษ  การปรับเปลีย่นเพ่ือการจดัการศกึษา 

แบบเรยีนรวม  เทคนิคการสอน   การวิเคราะหงาน   แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ 

บุคคล  ปญหาของเด็กที่มีความตองการพิเศษในชั้นเรียนรวม   ลักษณะและสาเหตุ    

วธิีการจัดการ  การปองกนัพฤตกิรรมที่เปนปญหา  หลกัการเสรมิแรง  การลงโทษเดก็  

ท่ีมคีวามตองการพิเศษ  การจดัการพฤตกิรรม  การบรกิารสนับสนนุบุคลากรหรอือุปกรณ 

เครื่องชวยพิเศษและสามารถนาํไปประยุกตใชได 
                               

           Concepts  theories and basic knowledge on the intensive education, educational 

management evolution for special needs children, laws, policies and developed plans 

relating to intensive education,  features, categories, learning styles of special needs  

children, adaptation for inclusive educational management, teaching techniques, work 

analysis, educational  plans for individual, difficulties of special needs children, 

characteristics, causes and solutions  for inclusive class, problematic  behavior  prevention, 

reinforced practice, special need children punishments, behavior management, staff 

service and special applicable equipment. 
 



 

 

รหัสวิชา    ชื่อและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ช่ัวโมงปฏิบัต)ิ 
 

                    2.1.3  กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชพี 
 

1005809 การฝกปฏบิัติวชิาชพีครูระหวางเรยีน  1                 1(60) 

  (Professional  Experience  1) 

         การสังเกตการณจัดการเรยีนรูในสถานศึกษา  สามารถจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูใหผูเรยีน 

สรางความรูไดดวยตนเอง จัดทําแผนการจัดการเรยีนรูเพื่อจุดประสงค  การสอนที่หลากหลาย  การ 

วัดและการประเมินผลการเรยีนรู การออกแบบทดสอบ ขอสอบหรือเครื่องมอืวัดผล  การตรวจ 

ขอสอบ การใหคะแนนและการตัดสินผลการเรียน  การสอบภาคปฏิบัติและการใหคะแนนการ 

วิจัยแกปญหาผูเรยีน  การพัฒนาความเปนครูมืออาชพี สนับสนุนการจัดการเรยีนรูดานกจิกรรม 

พัฒนาผูเรยีนและดานพัฒนาสถานศึกษารวมกับชุมชน 

         Observing learning management in educational institutions, making lesson plans for  

autonomous learners, making lesson plans with various learning outcomes, learning measurement 

and assessment, constructing assessment and  tools for assessment and evaluation, test  

marking and grading, performances and evaluation, research on solving difficulties of learners,  

professional development, supporting activities for learners development and cooperate with  

communities to develop educational institutions 
 

 

 

1005810 การฝกปฏบิัติวชิาชพีครูระหวางเรยีน  2                        1(60) 

  (Professional  Experience  2) 

        ปฏิบัติการสอน  ทดลองสอนในสถานการณจําลองและสถานการณจริงในสถานศึกษา   

การจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูใหผูเรยีนสรางความรูดวยตนเอง  จัดทําแผนการจัดการเรยีนรูเพือ่ 

จุดประสงคการสอนที่หลากหลาย  การวัดและการประเมนิผลการเรียนรู  การออกแบบทดสอบ  

ขอสอบหรอืเครื่องมือวัดผล การตรวจขอสอบ  การใหคะแนนและการตัดสินผลการเรยีน การ 

สอบภาคปฏบัิติและการใหคะแนน  การวจัิยแกปญหาผูเรยีน  การพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ   

สนับสนุนการจัดการเรยีนรูดานกจิกรรมพัฒนาผูเรยีนและดานพัฒนาสถานศึกษารวมกับชุมชน  

         Professional training, teaching demonstration and teach in real situation, making lesson  

plans for autonomous learners, making of lesson plans with various learning outcomes, learning  

measurement and evaluation, constructing assessment and  tools for assessment and evaluation,  

test marking and grading, performances and grading, research on solving difficulties of learners,  

professional development, supporting activities for learners development and cooperate with  

communities to develop educational institutions 



 

 

 

รหัสวิชา      ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                                                       หนวยกิต(ช่ัวโมงปฏิบัต)ิ 

1005811      การปฏบัิติการสอนในสถานศกึษา 1                                         6(480) 

      (Teaching Internship 1) 

           ปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษาตามระดับชวงช้ันและสาระการเรยีนรูของวชิาเอก ปฏบัิติงานในหนาที่ครูดานตาง ๆ   

ไดแก  งานครูประจําช้ัน  งานธุรการชัน้เรยีน  งานบรกิาร งานแนะแนว  งานกจิกรรมนักเรยีน  งานความสัมพันธกับชุมชนใน 

ลักษณะท่ีแสดงใหเห็นถึงการแกไขปญหา  การพัฒนางานและการประเมินการเรยีนรูของตนเองอยางสมํ่าเสมอ  โดยมี 

การศกึษาสังเกต การบรหิารจัดการชัน้เรยีน  การวัดและประเมินผล และการนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรยีนสามารถจัดการ 

เรยีนรูในสาขาวิชาเอกไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน  และปฏิบัติงานอื่นท่ีไดรับมองหมาย  

              Teaching internship in educational organization according to students’ levels and core contents of their  

major, perform one’s duty as a homeroom teacher, dealing with general affairs, service, educational guidance, students activities,  

cooperate with communities to solve problems, self-developed and evaluated as performing professional internship, observing  

learning management, learning measurement and evaluation, integration of learners development, capable to teach according to  

the field of teaching internship, participate other assigned duties 

               รายวิชาน้ีกาํหนดใหนักศกึษาตองปฏิบัตกิารสอน  ในสถานศึกษาไมนอยกวา  8 – 10 ช่ัวโมงตอสัปดาห และ 

ปฏบัิติงานในหนาที่ครูอื่น ๆ  รวมแลวไมนอยกวา 480 ชั่วโมงตอภาคเรยีน สําหรับผูที่ปฏิบัติหนาท่ีสอนในสถานศึกษาอยูใน 

ขณะน้ัน  สามารถยกเวนการเรยีนรายวิชาน้ี โดยขอเทยีบโอนประสบการณ  โดยตองสงผลงานประกอบท่ีแสดงใหเห็นการ 

จัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ และผลงานอื่น ๆ  ในหนาท่ีคร ู

1005812      การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2                             6(480) 

      (Teaching Internship 2) 

                ปฏบัิติการสอนในสถานศึกษาตามระดับชวงช้ันและสาระการเรยีนรูของวิชาเอก  โดยจัดการเรยีนรูในกลุมสาระการ 

เรยีนรู  หรอืรายวิชาเดิม  การปฏิบัติงานในหนาท่ีครูอยางตอเน่ือง  การออกแบบการเรยีนรู  การประเมิน  การ 

ปรับปรุง  และการพัฒนาการจัดการเรยีนรูใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรยีน  การจัดทํารายงานผลการจัดการเรยีนรู   

ทําการวจัิยเพื่อพัฒนาผูเรยีนประเมิน ปรับปรุงและศกึษาวจัิย  เพื่อพัฒนาผูเรยีน  มีการแลกเปล่ียนเรยีนรู  หรอืแบงปน 

ความรูใน การสัมมนาการศกึษา เพื่อการพัฒนาผูเรยีนใหเต็มตามศักยภาพ และปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมองหมาย  

      Teaching internship in educational organization according to students’ level and the core content  

of their major, practicing tasks as a teacher, design contents of learning, assessing, improving and  

developing learning management according to learners’ capability, report of learning management,  

conducting studies on learners development, improving and studying on research to develop learners  

ability, exchanging experiences and knowledge in educational seminar to develop learners capability  

and participate other assigned duties 
                      รายวิชาน้ีกําหนดใหนักศกึษาตองปฏิบัตกิารสอน  ในสถานศึกษาไมนอยกวา  8 – 10 ช่ัวโมงตอสัปดาห  และ 

ปฏบัิติงานในหนาที่ครูอื่น ๆ  รวมแลวไมนอยกวา 480 ชั่วโมงตอภาคเรยีน สําหรับผูที่ปฏิบัติหนาท่ีสอนในสถานศึกษาอยูใน 

ขณะน้ัน  สามารถยกเวนการเรยีนรายวิชาน้ี โดยขอเทียบโอนประสบการณ  โดยตองสงผลงานประกอบท่ีแสดงใหเห็นการ 

จัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ และผลงานอื่น ๆ  ในหนาท่ีคร ู



 

 

รหัสวชิา      ช่ือและคําอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

2.2  กลุมวชิาเอก 

 1) กลุมวชิาภาษาไทย 
  

1541108 การรบัสารและการสงสารอยางมปีระสิทธิภาพ  3 (2-2-5) 

  (Effective  Information  Perception and Sending) 

เทคนคิการฟงและการอานสารแตละประเภท  ฝกฟง  และอาน เพ่ือสรุปความ

วิเคราะห ตคีวาม วจิารณ และประเมินคาสาร และศกึษาหลักเกณฑและกลวธีิในการพูด

และการเขียน  โดยมุงใหสามารถสื่อความคิดไดถูกตองตามเปาหมาย ศกึษาการใชคํา  

การลําดับความคดิ  การวางโครงเรื่องและฝกการนาํเสนอสารท้ังดานการพูดและการเขยีน 

Techniques, listening and reading material for each type of listening and 

reading to summarize the analysis and interpretation of the available material and 

Learn the rules and strategies in speaking and writing. Committed to. Communicate 

ideas about the correct targets. Use of the word. The sequence of ideas. The plot. 

Training and presentation of both speech and writing 

1541109 กวนีพินธไทย       3 (3-0-6) 

  (Thai poetry) 

ความเปนมา รูปแบบ เนื้อหา  ศลิปะการใชภาษาของกวีนพินธไทย ท้ังกวนีพินธ

แบบฉบับ กวีนิพนธทองถิ่น  และเปนกวีนิพนธสมัยใหม วิเคราะหเปรียบเทียบและ

ประเมินคาของกวีนพินธ ฝกแตงกวนีพินธเพ่ือพัฒนาทักษะและสงเสรมิความคดิรเิริ่ม

สรางสรรคของแตละบุคคล 

The form, content, language arts and Thai poetry. The classical poetry. Local 

poetry. And modern poetry. Comparative Analysis and Evaluation of poetry. 

Customized training to develop skills in poetry. And promote the creativity of the 

individual. 
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1542108 ภาษากับการคดิ       3 (2-2-5) 

  (Language and Thinking) 

ความสัมพันธของภาษากับการคิด ตรรกวทิยากับการคิด  ทฤษฎกีารคิด  ทฤษฎี

การพัฒนาการคิด  ระดับของความคิดและกระบวนการการคิด  ความเชื่อและปรัชญา

เกี่ยวกับการคิด ทักษะการคิด รวมท้ังประยุกตทกัษะการคดิมาใชในการพัฒนาทางภาษา 

Relationship between language and thought. Logical and cognitive theory, 

theory of mind development. The level of ideas and thinking processes, beliefs and 

philosophy about thinking skills and thinking skills used in the application development 

language. 

1542110 ววิัฒนาการอักษรไทยและภาษาไทย    3 (3-0-6) 

  (Evolution of Characters and Language) 

วิวัฒนาการของอักษรและภาษาไทยตัง้แตสมัยอดตี  จนถงึปจจุบัน  ศกึษาจาก

จารกึ  หนังสอืผกูและจดหมายเหตุในแตละสมัย 

The evolution of writing and Thai from the past. To the present. The inscriptions 

were written in the book-binding, and each session. 
 

1542213        การเขียนสารคด ี              3(3-0-6) 

(Non-Feature Writing) 

ลักษณะ  รูปแบบ  และกลวิธกีารเขยีนสารคด ี ตลอดท้ังฝกเขียนสารคดี

ประเภทตาง ๆ 
 

   Design and writing fiction. All types of writing fiction. 
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   2)  กลุมวชิาภาษาองักฤษ 
 

1531101       ภาษาศาสตรเบือ้งตน                                                            3(3-0-6) 

                 (Introduction to Linguistics) 

         ธรรมชาตขิองภาษา  ทฤษฎทีางภาษาศาสตร  ระบบเสยีง  ระบบคาํและประโยค      

  ความหมายของคําในบรบิทตาง ๆ ของภาษา 

      Nature of language, basic concepts of sound system (phonology), word-

formation and structure (morphology), sentence structure (syntax), meaning of words 

and expressions (semantics). 
  

1551101       การฟงและการพูด 1                                                               3(2-2-5) 

                  (Listening and Speaking 1) 

ทักษะท่ีจาํเปนตอการพูดและการฟง  คําศัพท  วล ี การออกเสยีง  การเนนคํา 

ความเขาใจ  และการใชสาํนวนในการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ในชวิีตประจําวัน 

Listening and speaking skills necessary to communicate successfully,  

vocabulary, phrases, pronunciation and accent, understanding and usage of idioms to 

communicate in variety of daily situations. 

 

1551102      การฟงและการพูด 2                                                               3(2-2-5) 

                  (Listening and Speaking 2) 

ทักษะการฟงและการพูดท่ีจําเปนในการสื่อสาร  เลาเรื่องท่ีฟง  สนทนาตัวตอตัว 

การพูดแสดง  ความคิดเห็นหรอืโตแยง  การฟงเพ่ือจับใจความสาํคัญและขอเท็จจรงิตาม

ระดับการฟงท่ีเหมาะสม 

          Oral and aural skills necessary for communication including their ability to  

retell simple stories; participate in face-to-face communication; giving opinion or  

argument, understand main idea from and factual information from level-appropriate  

listening passages.
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1551133       ระบบไวยากรณภาษาอังกฤษ 1                                           3(3-0-6) 

                  (English Structure 1)   

            ชนดิของคํา  วลแีละประโยค  ประเภทของวลแีละประโยค 

            Scope on parts of speech, phrases and sentences, types of phrases and    

          Sentences. 

 

1551134       ระบบไวยากรณภาษาอังกฤษ 2                                          3(3-0-6) 

                  (English Structure 2)   

กฎ และการใชของไวยากรณตาง ๆ กาล  รูปคําถาม  กรรตุวาจก  กรรมวาจก 

รู  กรยิาท่ีทําหนาที่นาม รูปของกรยิาตัง้ตน และรูปกรยิาที่เตมิ –ing และ –ed ท่ีทําหนาท่ี

เปนสวนขยาย 

  Scope on verb tenses related to present, past, and future time frames, 

questions, active and passive voice, gerunds, infinitives and participles. 
 

             3) กลุมวชิาคณิตศาสตร 
 

4091201 หลักการคณิตศาสตร             3(3-0-6) 

 (Principles of Mathematics) 

ธรรมชาติและโครงสรางของคณิตศาสตร  ตรรกศาสตร  การพิสูจนเซต  

ความสัมพันธ  ฟงกชัน  (เนนวิธกีารพิสูจน)  และจาํนวนจรงิ 
 

           Nature and structure of mathematics, logics, proof sets, relations, functions  

(emphasizing on the method of proof) and the real numbers 



 

 

รหัสวชิา      ช่ือและคําอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวเิคราะห 1 3(3-0-6) 

 (Calculus and Analytic Geometry 1) 

เรขาคณิตวิเคราะหวาดวยเสนตรง  วงกลมและภาคตัดกรวย  ลมิิตของ

ฟงกชัน  ฟงกชนัตอเนื่อง  อนุพันธและการหาอนุพนัธของฟงกชันพีชคณติ  ฟงกชนั

อดศิัย  การประยุกตอนุพันธและปรพัินธ 

Analytic geometry of a lines, circles and conic sections, limit of functions, 

continuous functions, derivatives and derivatives of algebraic functions,  transcendental 

functions, application of derivatives and integrals 

4092201 ระบบจํานวน 3(3-0-6) 

 (Number System) 

การสรางระบบจํานวน  จํานวนธรรมชาติ  จํานวนเต็ม  คุณสมบัติตางๆ  

ของจํานวนเต็ม  จํานวนตรรกยะ  จํานวนจรงิ  จํานวนเชงิซอน 

Establishment of number systems, natural numbers, Integral numbers, 

properties of integers, rational numbers, real numbers, complex numbers 

4092401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวเิคราะห 2 3(3-0-6) 

 (Calculus and Analytic Geometry 2) 

รายวชิาท่ีตองเรยีนกอน  :  4091401  แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 

พิกัดเชงิข้ัว  สมการอิงตัวแปรเสริม  ปริพันธจํากัดเขต  เทคนิคการหาปริพันธ  

การประยุกตปรพิันธจํากัดเขต  อนุพันธและปรพัินธของฟงกชันในพิกัดเชิงขัว้  ปริพันธไม

ตรงแบบ  หลักเกณฑโลปตาล  ลําดับและอนุกรมของจํานวนจรงิ  อนุกรมกําลัง 

Polar coordinates, parametric equation, definite integrals, techniques of 

integration, applications of definite integral, derivatives and integrals of function in 

polar coordinates, improper integrals, L’Hospital’s rule, sequences and series of 

real numbers, power series 



 

 

รหัสวชิา      ช่ือและคําอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

4092501 เรขาคณิตเบือ้งตน           3(3-0-6) 

 (Introduction to Geometry) 

ระบบสัจพจน  เรขาคณิตของยูคลิด  พัฒนาเรขาคณิตของยูคลิค  พัฒนา

เรขาคณติของยูคลคิโดยใชแนวทางอ่ืน  วิเคราะหเนื้อหาเรขาคณติของยูคลคิโดยใชระบบ

สัจพจน  การคนพบเรขาคณตินอกแบบยูคลคิ 

System of axiom, Euclidean geometry, Euclidean geometry development, 

development of Euclidean geometry using other approach, content analysis of Euclidean 

geometry by system of axiom, foundations of non-Euclidean geometry 

                   4) กลุมวชิาวทิยาศาสตร 

4034201 การเพาะเล้ียงเนือ้เยือ่พืช                        3(2-2-5) 

  (Plant Tissue Culture) 

การศกึษาเทคนคิและวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช  โดยใชอาหารสงัเคราะห

และฮอรโมนในสภาวะปลอดเชื้อ  การนําเทคนคิการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืชไปใชในการ

ขยายพันธุพืช  ปรับปรุงพนัธุพืช  การเก็บรักษา 

         Study for technical tissue culture by synthetic media and hormone in aseptic 

condition, Technical tissue culture for plant propagation, Plant Breeding, Plant 

preservation. 

4034502      เทคนคิทางชีววทิยา       3(2-2-5) 

          (Bio-technique) 

การใชเทคนคิและวธีิการในการปฏิบัตกิารทางชวีวทิยา  การเกบ็ตัวอยางพันธุ

พืชและพนัธุสตัว  การอัดแหง  การดอง  การสตาฟสตัว  การทําสไลดชั่วคราวและ

สไลดถาวร  การถายรูปผานกลองจลุทรรศน 

Technical in biology laboratory, Collecting samples of animals and plants, 

Herbarium, Taxidermy, Permanent and temporary slide, Shots with a microscope. 



 

 

รหัสวชิา      ช่ือและคําอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา)             

4044203 ดาราศาสตรและปฏบิัติการ                                            3(2-2-5) 

 (Astronomy and Laboratory) 

ระบบสุรยิะ  กฎเคปเลอร  ดาวเทียม  เทคนคิและกระบวนการสังเกตทองฟา 

ดาวฤกษ  กลุมแกส  เนบูลา  ดาราจักร  ควาซาร  คลื่นวิทยุ  อุปกรณทางดาราศาสตร 

วิเคราะหเกี่ยวกับระยะทาง  มวล  โชตมิาตรของดาวฤกษ  ภาวะความเปนไปและการคง

อยูของดาวฤกษ  ฟสิกสของดวงดาว  และดาราจักรโดยใหอธิบายและคํานวณดวย

กฎเกณฑและทฤษฎีฟสกิส  ปฏิบัตกิารเพ่ือศกึษาการกาํหนดตาํแหนงของดวงดาวใน

ทองฟา 

Solar system, Kepler's laws of planetary motion, Satellite, Technical for 

sky observation, Fixed star , Group of gas, Nebular, Galaxy, Quasar, Radio wave, 

Equipment of astronomy, Distance analysis, mass, Magnitude of fixed star, Living 

of fixed star, Physic of star, Location of star 

4053303 อุตุนยิมวทิยาและปฏบิัติการ              3(2-2-5) 

  (Meteorology and Laboratory ) 

คุณลักษณะของบรรยากาศชั้นตาง ๆ กิจกรรมของลมฟาอากาศเกี่ยวกับการ

ดูดกลนืรังสจีากดวงอาทิตย การทะลวงผาน การแลกเปลี่ยนความรอนในบรรยากาศ 

และผลท่ีทําใหยานตาง ๆ แตกตางกันในดานความชื้น  อุณหภูมิ  และความดัน 

กิจกรรมเชิงคอริออลสิของมวลอากาศ  ลมฟาอากาศประจําถิ่น  การสํารวจ

อากาศ  ขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาสําหรับการเกษตร  การชลประทาน  การคมนาคม 

การอุตสาหกรรม  และความม่ันคงทางเศรษฐกิจของสังคมไทย  ปฏิบัติการทาง

อุตุนยิมวทิยา 

Atmosphere property, Sun’s ray absorption, Penetration of sun’s ray, Heat 

changing in atmosphere, Local weather, Atmosphere survey, Meteorology 

information for agriculture irrigation transportation industry and Economic security 

of Thai social, Laboratory of meteorology 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

4054103 ธรณีวทิยาและปฏบิัติการ                                               3(2-2-5) 

 (Geology and Laboratory ) 

สมบัตท่ัิวไปและการกอเกดิโลก  ลักษณะภายในและกจิกรรมของเปลอืกโลกใน

วาระตาง ๆ การกรอนทําลายของลมฟาอากาศ  การสลายตัว  การสะสมตัว  การตก 

ตะกอน  การระเหย  ภาวะแหงแลง  การแปรสภาพของดนิ หนิ แร และทรัพยากรธรรมชาต ิ  

ลักษณะและเหตุการณตาง ๆ ของธรณีวิทยาไทยและขอมูลเกี่ยวกับธรณีวิทยาโลก  

สภาพความอุดมสมบรูณทางเศรษฐกจิ  การชลประทาน  การเกษตร  อุตสาหกรรม  

วัฒนธรรม  และความม่ันคงของชาต ิ ปฏิบัตกิารทางธรณวิีทยา 

Property and origin of earth, Type and activity of earth crust, Weather 

erosion, Decay, Accumulate, Precipitation, Evaporation, Dry, Soil rock mineral and 

natural resource transform, Thai geology and  international , Plentifully of economic 

irrigation agriculture industry culture and safety of Nation, Laboratory of geology. 

 

  5)  กลุมวชิาสังคมศกึษา 

 

1512401        จรยิศาสตร        3(3-0-6) 

                   (Ethics) 

ความหมาย  ขอบเขตและแนวคิดทางจรยิศาสตรท้ังในดานของศาสนาและปรัชญา  

เนื้อหาท่ีจะรูและเขาใจอุดมการณของชีวิต (Summum Bonum) และเกณฑท่ีใชตัดสิน

คุณคาทางจริยธรรม  อันจะนําไปสูมาตรฐานสากลในการตัดสินปญหาทางจริยธรรม

ของสังคม 

            The meaning , scope, the ethical concept both in religious and  philosophy  

ways, the contents which helps to comprehend the political philosophy (Summum 

Bonum), and the criteria used to judge the value of ethics which leads to international 

standard criteria to judge the ethical problems in the society. 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา          หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 
 

 

1522218         พุทธประวัติ คําสอนพระพุทธเจา             3(3-0-6) 

  (Chronicle of Buddha Teaching ) 

ประวัตคิวามเปนมาของพระพุทธเจา  วันสําคัญในพระพุทธศาสนา  คําสั่งสอน

ของพระพุทธเจาในสมัยอดีตกาล  การเผยแผศาสนาในวัฒนธรรมของประเทศตางๆ 

รวมถึงการรับเอาพระพุทธศาสนาเขามาในประเทศไทย  และการนําคําสั่งสอนมา

ประยุกตใชกับชวีติประจําวันได  

The traditional biographies of the Lord Buddha; Holy days and Buddha 

teaching in the past, the travel and teaching in accordance with cultural aspects of 

particular countries; retrieval of Buddhism in Thailand; applications of the teaching  

in daily situation.  
 

1523102        ศาสนศกึษา        3(3-0-6) 

         (Religious Studies) 

ความหมาย  องคประกอบของศาสนา  ประเภทของศาสนา  และหลักคําสอน 

ทัศนะ  เปาหมายและวิธีการสอนทางศาสนา  โดยเฉพาะศาสนาที่มีการนบัถอืในประเทศ

ไทย  เชน  ศาสนาพราหมณ - ฮนิดู ศาสนาพุทธ ศาสนาครสิต และศาสนาอิสลาม 

เพ่ือใหเขาใจและรูวธีิปฏิบัตท่ีิถกูตองตามหลกัการของศาสนาตาง ๆ ดังกลาว ทัง้ในแง

ปรัชญาและวัฒนธรรมอันจะนาํไปสูชวิีตท่ีมีสันตสิุขและสันตภิาพ 

This course examines the meaning, elements, types, and golden rules of 

religions. This course also emphasizes on views, purposes, and the religious teaching 

methods of religions, especially most-believed religions in Thailand such as 

Brahmanism, Hinduism, Buddhism, Christianity, and Islam in order to comprehend 

and behave appropriately to those religions both in philosophy and cultural ways 

which lead to serenity and peaceful lives. 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา          หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 
 

 

1641206        อารยธรรมโลก              3(3-0-6) 

                   (World Civilization) 

วิวัฒนการของอารยธรรมโลกในภูมิภาคตาง ๆ ตั้งแตอดตีจนถึงปจจุบัน 

ในเชงิววัิฒนาการและบรูณาการ  เพ่ือเขาใจกระบวนการเกดิและการคลี่คลายและ 

แนวโนมการเคลื่อนตวัของอารยธรรมโลกท่ีมีผลตอการเปลีย่นแปลงและความเปนไป 

ของสังคมโลกในดานการเมอืง  เศรษฐกจิ และสังคม 

          The evolution of world civilization in the regions from the past to the present 

both in evolution and integration ways, in order to understand the occurrence 

and resolving process, and tendency mobility of world civilization which affects 

the changes and  possibility of the social world in politics, economic, and social. 
 

 

1642102        ประวัตศิาสตรไทย             3(3-0-6) 

         (Thai History) 

วิวัฒนาการของชาตไิทยในดานการเมอืง  เศรษฐกจิ  สังคมและวัฒนธรรม 

 กอน  พ.ศ. 2475  โดยสังเขป พัฒนาการทางเศรษฐกจิ สังคม และการเมืองหลัง 

พ.ศ. 2475  ถงึปจจุบัน 

This course studies the evolution of Thai nation in politics, economic, social, 

and culture before 1932 briefly. Moreover, the course also provides the knowledge 

of development in economic, social, and politics after 1932 until today.  



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา          หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 

                   2.2.2  วชิาการสอนประถมศกึษา   
 

1011104  การประถมศกึษา               3(3-0-6) 

(Elementary Education) 

ความหมาย ปรัชญาของการประถมศกึษา  วิวัฒนาการประถมศกึษาการจัดการ

ประถมศกึษาของไทยและตางประเทศ  ผูเรยีนในระดับประถมศกึษา  การประกนัคุณภาพ 

                     การศกึษาระดับประถมศกึษา 

This subject is about the philosophy of primary education, the evolution of 

primary education, the management of primary education of  Thailand and foreign 

countries, learners of primary education, and quality assurance of primary education. 

 

1011110  สมรรถนะและคุณธรรมสําหรบัครปูระถมศกึษา            3(3-0-6) 

(Ethics and Competency for Elementary School Teachers) 

บทบาทและความสาํคัญของวิชาชพีครูในการพัฒนาประเทศ  หนาท่ีและความ

รับผิดชอบของครูประถมศกึษา  สมรรถภาพของครูประถมศกึษาในยุคปจจุบันท้ังดาน

รางกาย อารมณ สังคม และสตปิญญา คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชพี

เกณฑมาตรฐานวิชาชพี 

           This subject contains the roles and the importance of teachers’ profession in 

developing the country, duties and responsibilities of primary education teachers, 

capabilities of present primary education teachers in physical, mood, social, intelligence, 

moral, ethics and conduct in accordance with the standard of teaching career.  



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา          หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 

 

1011111  การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นระดับประถมศกึษา   3(2-2-5) 

(Local Curriculum Development in Elementary Education) 

ความหมาย ความสําคัญของหลักสูตรทองถิ่น ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร

ทองถิ่น การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นระดับประถมศึกษา 

การขออนุมัตหิลักสูตรทองถิน่ ฝกปฏิบัตกิารพัฒนา หลักสูตรทองถิ่นระดับประถมศกึษา 

This subject contains the importance of local curriculum, steps of developing 

local curriculum, analysis of fundamental data to develop primary education local 

curriculum, asking for approval of local curriculum, and practice of developing primary 

education local curriculum.   

 

1011112  ทักษะและเทคนคิการสอนสําหรบัครปูระถมศกึษา   3(2-2-5) 

(Teaching Skills and Techniques for Elementary School Teachers) 

ความหมาย ขอบขายและความสําคัญของทักษะและเทคนิคการสอนการฝก

ทักษะการสอนท่ีจําเปนสาํหรับครูประถมศกึษาดวยการฝกทักษะการสอนแบบจุลภาค  

การออกแบบการสอนโดยใชเทคนคิการสอนแบบตาง ๆ ท่ีเหมาะสมกับเด็กระดับประถม 

ศกึษา  การสอนกลุมใหญ  การสอนกลุมยอย  การสอนรายบุคคล  การฝกฏิบัตกิารสอน

ทักษะการสอนและเทคนคิการสอนท่ีเหมาะสมกับเดก็ระดับประถมศกึษา 

          This subject contains the meaning, the scope and techniques of teaching. 

Practices are teaching skill practice necessary for primary education teachers with 

detailed teachings,  teaching design with primary education techniques, big group 

teaching, small group teaching, individual teaching, teaching practice, teaching skills, 

and techniques of teaching appropriate for primary school children. 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา          หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1014905  สัมมนาทางการประถมศกึษา                 3(2-2-5) 

(Seminar in Elementary Education) 

รวบรวมและวิเคราะหสภาพปญหา  และการจดัการหลกัสูตร  สาระการเรยีนรู

การจัดกระบวนการเรยีนการสอน  และการวัดผลในการสอนระดับประถมศกึษาเพ่ือ

นํามาเปนหัวขอในการสัมมนา 

Problems are collected and analyzed. Curriculum management, content of 

learning, teaching and studying patterns, and  evaluation on primary education are 

collected as seminar problems. 

 

 

2.2.3  วชิาเอกเลือก (Selective Major Subject) 
 

1001401  สวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน      3(2-2-5) 

(School  Botanical Garden) 

เรยีนรูพระราชปรารภพระราชดาํรใินสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมาร ี ความเปนมาและองคประกอบสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน  การสรางและจดั

ปจจัยพ้ืนฐานในโรงเรยีน  และสถานศกึษาทุกระดับใหเปนปจจัยแหงการเรยีนรูธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดลอม การใชธรรมชาตริอบกายใหเปน ปจจัยแหงการเรยีนรู โดยวิธีการใหเห็น 

ความงาม  ความมีเสนหของธรรมชาต ิ ความตืน่เตนของชวิีตตนทามกลางความหลากหลาย

ของธรรมชาตใินสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน  นําตนไปสูการดาํรงชวิีตท่ีเบกิบาน จนเกดิ

เปนบูรณาการแหงชวีติ 

This subject contains thoughts of Somdej Phratepparat Ratsuda Siam Borom 

Raja Kumari, history and elements of  school botanical garden, creating and 

facilitating basic elements in school and in every educational institute to be factor of 

learning nature and environment, using surrounding nature as learning factor by 

giving opinion on beauty and fascination of nature, life excitement in various nature 

of the school botanical garden, and leading to joyous life until what so called 

integration of life. 



 

 

รหัสวชิา      ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา            หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1011113  กระบวนการกลุมและประชาธิปไตยระดบัประถมศกึษา  3(2-2-5) 

(Group Process and Democracy in Elementary Education) 

หลักการจัดกระบวนการกลุม รูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม  ทักษะ

กระบวนการกลุม  การจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรยีนระดับ

ประถมศึกษา  ออกแบบและฝกปฏิบัติกิจกรรม  กลุมสัมพันธและกิจกรรมสงเสริม

ประชาธิปไตยในโรงเรยีน 

This subject contains principle of group pattern, activities for group pattern, 

activities to promote democracy in primary school, design and practice the activities, 

groups and activities of school democracy promotion. 

 

1011202  กระบวนการจัดประสบการณการเรยีนรูวชิาสังคมศกึษา  3(2-2-5) 

(Learning Experiences Management in Social Studies) 

จุดประสงค  เนื้อหา  อัตราเวลาเรยีนและเอกสารหลกัสตูรสงัคมศกึษาการ

วิเคราะหหลกัสูตรและหนงัสอืเรยีนสงัคมศกึษาในชวงชัน้ตาง ๆ เทคนคิวิธีและการจัด

กจิกรรมการเรยีนรู  ทักษะท่ีจําเปนในการจัดการเรยีนรูสังคมศกึษา  สื่อการเรยีนการ

วัดผลและประเมินผลการเตรยีมการสอน เชน การทําแผนการจดัการเรยีนรูการปฏิบัต ิ

                     การสอนในชัน้เรยีน เพ่ือเปนการฝกการแกปญหาการเรยีนการสอน 

This subject contains objective, content, learning time, and document of social 

studies course. The subject conveys the course analysis and social studies books in 

different classes, technique and learning activity organization, necessary skills in 

learning social studies, learning aids and measurement and evaluation of  teaching 

preparation like making learning plan and real teaching in class. This is to practice 

how to solve learning and teaching problems. 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธิบายรายวชิา            หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1053511  การแนะแนวในโรงเรยีนประถมศกึษา    3(3-0-6) 

(Guidance in Elementary School) 

หลักการจัดกจิกรรมแนะแนวในโรงเรยีนประถมศกึษา..หลักในการศกึษาราย

กรณี (case study) สําหรับเดก็ประถมศกึษา  การจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรยีนใหงอกงาม

ทุกดาน หลักการจัดกจิกรรม  เพ่ือสรางความสัมพันธอันดรีะหวางผูเรยีนบานและ

โรงเรยีน 

This subject contains principle of guidance activities in primary school, principle 

of case study for student in primary education, activities to develop learners to grow, 

and principle of activity management to grow good relation among learners, homes, 

and school. 
 

 

1542212  การจัดประสบการณภาษาไทยสําหรบัครูประถมศกึษา   3(2-2-5) 

(Thai Language Experiences for Elementary School Teachers) 

ฝกทกัษะการฟง  พูด  อาน  เขียน  ภาษาไทยท่ีจําเปนสาํหรับครูประถมศกึษา           

การจัดประสบการณภาษาไทยใหเหมาะกับนักเรยีนระดบัประถมศกึษา  ศกึษาวิเคราะห

หนังสอืแบบเรยีน  หนังสอือานประกอบและวรรณกรรมสําหรับเด็กระดับประถมศกึษา 

This subject contains practice of listening, speaking, reading, and writing Thai 

that are necessary for primary school teachers, setting Thai language experience for 

primary education students, analyzing text books, reading, and literature for children 

of primary education level. 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา            หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1544207  กระบวนการจัดประสบการณการเรยีนรูวชิาภาษาไทย  3(2-2-5) 

(Learning Experiences Management in Thai Language) 

ขอบขายของหลักสูตร  จุดประสงค  ลักษณะเนื้อหาวิชาและอัตรา  เวลาเรยีนใน 

ชวงชัน้ตาง ๆ ศกึษาชนดิประเภทของเนื้อหาท่ีปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทย  ท้ังดาน

หลักภาษา วรรณคดีและการใชภาษา รวมท้ังศึกษาคูมือครูและแบบฝกหัดตาง ๆ

วิเคราะหจุดประสงค ความคิดรวบยอดของเนื้อหาแตละเรื่องการศกึษาเทคนิคกระบวน

วิธีการจัดการเรียนรูและสื่อการเรียนท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาแตละประเภท การศึกษา

ประเภทของหนังสอือานนอกเวลา และวิชาภาษาไทยเลือกในชั้นตางๆ เพ่ือเตรยีมจัดวิธี

สอนและกจิกรรมที่เหมาะสมกับเนื้อหาประเภทนั้นๆ ฝกการทําแผนการจัดการเรียนรู

บันทกึการจัดการเรยีนรู  การผลติ และการใชสื่อการเรยีนที่เหมาะสมและสอดคลองกับ

เนื้อหาในบทเรียน ฝกสรางแบบทดสอบและการประเมินผลการเรียนภาษาไทยการ

ปฏิบัตกิารสอน 

This subject contains the scope of the subject, objectives, content, and  

learning time for various class. The content in the Thai book contains  principle of 

language, literature and language usage including teacher handbook and exercises, 

the objective analysis, the concept of each context, techniques of learning process 

and appropriate learning media to each content, study of types of books to be read 

outside of class and selective Thai subject in each class, preparation of teaching 

techniques and activities suitable for each content, practice of working on learning 

plan, record of learning management, production and usage of learning materials 

appropriate and  consistent to content in the lesson, practice of making test and 

learning evaluation of Thai, and teaching practice. 

 

 

 

 

 



 

 

รหัสวชิา      ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา        หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1554204  กระบวนการจัดประสบการณการเรยีนรูวชิาภาษาองักฤษ           3(2-2-5) 

(Learning Experiences Management in English Language) 

ขอบขายของหลักสูตรกลุมสาระภาษาอังกฤษ  แนวโนมในการจัดการเรียนรู

ภาษาอังกฤษ  เทคนิคกระบวนการ วิธีการจัดการเรียนรู  การเตรียมการและการจัด

กจิกรรมท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา การผลติและการใชสื่อการเรยีนรู  การฝกสรางแบบทดสอบ

และการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง การทําแผนการจัดการเรียนรู การฝก

ปฏิบัตกิารสอน 

This subject contains scope of  English group subjects, trends of English 

learning, technique and methods of learning, preparation and activity organization 

appropriate to content, production and usage of  learning material, practice of  test 

making and evaluation of  learning in according to actual settings, lesson plan 

making, and teaching practice. 

 

1554205  การจัดประสบการณภาษาอังกฤษสําหรับครปูระถมศกึษา          3(2-2-5) 

(English Language Experiences for Elementary School Teachers) 

ฝกทักษะการฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษ ท่ีจําเปนสําหรับครูประถมศึกษา

ศึกษาและวิเคราะหหนังสือแบบเรยีน และหนังสืออานประกอบภาษาอังกฤษระดับ

ประถมศึกษาสําหรับผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสอง ศึกษาและฝกการจัด

ประสบการณภาษาอังกฤษท่ีเหมาะกับนักเรยีนระดับประถมศกึษา 

This subject contains skill practice of listening, speaking, reading, and writing 

English that are necessary for primary education teachers. This subject is also about 

text book analysis and English books to read for learners of primary education 

students as a second language, and study and practice of English experience setting 

suitable for primary education students. 

 

 

 



 

 

รหัสวชิา      ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

2001113  การจัดกิจกรรมศลิปะสําหรับครูประถมศกึษา   3(2-2-5) 

(Art Experiences for Elementary School Teachers) 

ความรูพื้นฐานทางศิลปะ การนําศิลปะไปใชในการสอนระดับประถมศึกษา               

การสรางสรรคงานศิลปะสําหรับครูประถมศึกษา การจัดปายนิเทศ การตกแตง

หองเรยีนการจัดประสบการณศิลปะสําหรับนักเรียนประถมศึกษา โดยใชเศษวัสดุและ

วัสดุในทองถิ่นเพ่ือสรางสรรคงานศลิปะใหเหมาะสมกับเด็กระดับประถมศกึษา 

This subject contains basic knowledge of art, teaching art to primary 

students, art creation for primary education teachers, label organizing, classroom 

decoration, art experience for primary education students, and local materials to 

create art that is appropriate for primary education students.  

 

2014204  กระบวนการจัดประสบการณการเรยีนรูวชิาศลิปกรรม  3(2-2-5) 

(Learning Experiences Management in Arts) 

ศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรศิลปศึกษา              

ในชวงชั้นตางๆ การวิเคราะหหลักสูตรและหนังสือเรียน เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู

ทักษะ การจัดการเรยีนรู การใชสื่อการเรยีนรู การใชวัสดุ การวัดผลและประเมินผลการ

เรยีนรูการกําหนดการจัดการเรยีนรู การวางแผนจัดการเรยีนรู การปฏิบัตใินหองปฏบัิต ิ

การฝกปฏิบัตกิารสอน 

This subject contains objectives of the subject, content, time, and document 

of art curriculum in various classrooms. This is also about curriculum analysis and 

texts, techniques of learning skill management, learning organization, usage of 

learning materials, using materials, learning measurement and evaluation, learning 

management arrangement, learning management planning, practice in the practice 

room, and teaching practice. 

 

 

 



 

 

รหัสวชิา      ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา        หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

2054208  การจัดประสบการณดนตรนีาฏศลิปสําหรบัครปูระถมศกึษา           3(2-2-5) 

          (Music and Classical Dances Experiences for Elementary School Teachers) 

จังหวะเนื้อรองและทํานองเพลงท่ีเหมาะสมกับเด็กประถมศกึษา การเลอืกเพลง

ประกอบการสอนใหเหมาะสมกับวัยและความสนใจ  การแสดงทาประกอบเพลง  การ

เคลื่อนไหวประกอบจังหวะตาง ๆ  พ้ืนฐานทางดานนาฏศลิปะสําหรับเด็ก การจัดประสบการณ 

ดนตรนีาฏศลิปท่ีเหมาะกับนักเรยีนประถมศกึษา 

This subject contains rhythm, lyrics, and tune of the songs that are appropriate 

for primary education students. This also concerns of selection of songs appropriate 

to age and interest, action in accordance with music, action with several musical 

moves, basic of dance art for children, and setting musical dance art appropriate for 

primary education students. 
 

4004201  กระบวนการจัดประสบการณการเรยีนรูวชิาวทิยาศาสตร           3(2-2-5) 

(Learning Experiences Management in Science) 

จุดประสงค  เนื้อหาวชิาและเอกสารหลกัสตู1รวชิาวิทยาศาสตร  การวเิคราะห

หลักสูตร  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  จติวิทยาในการเรยีนรู  เทคนคิการจัด 

การเรยีนรูวิธจัีดการเรยีนรูวิทยาศาสตรแบบตาง ๆ การจัดหองปฏิบัตกิาร  การจดัเก็บ

อุปกรณความปลอดภัยในหองปฏบัิตกิาร  การเลอืกและสรางสื่อการเรยีนรูวทิยาศาสตร  

การเลอืกใชหนงัสอืเรยีน และหนงัสอือานเพ่ิมเตมิ  การใชคูมือคร ู การทําแผนการจัดการ 

เรยีนรู  การประเมินผลการเรยีนรูภาคปฏิบัต ิ การสรางขอทดสอบวัดพฤตกิรรม  การ

ฝกปฏิบัตกิารสอน 

This subject contains subject objectives, content, and document of science 

curriculum. This is about curriculum analysis, pattern skill of science, psychology of 

learning, technique of learning organization, various science learning management, 

laboratory setting, keeping safety equipment in laboratory room, selection and 

science media creation, textbook selection and more books to read, usage of 

teachers’ manual, making learning plan, learning practice evaluation, behavior test 

making, and teaching practice. 



 

 

รหัสวชิา      ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

4004202  การเสรมิสรางทักษะชีวติและสุขภาพเด็ก            3(3-0-6) 

(Life Skills Development and Children Health) 

พัฒนาการของเด็กวัยประถมศกึษา  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลพฒันาการ  ทัง้ทางรางกาย  

จติใจ  อารมณ  สังคมและสตปิญญา  วิเคราะหและประยุกตจติวิทยา  เพ่ือพัฒนาทักษะ

ชวีติของเดก็ประถมศกึษา  ศกึษาสาเหตุลกัษณะและวธีิการปองกันโรคของเดก็ประถม 

  ศกึษาการจัดโปรแกรมเพ่ือสงเสรมิสุขภาพของเดก็ทางรางกายและจติใจ 

This subject contains development of children of primary school education, 

factors effecting development of physical, mental, mood, society and intelligence. 

This subject is about analysis and application of  psychology to develop life skill of 

primary education children, study of cause and preventing disease for children on 

the Primary Education Day, and program promoting children health both physical 

and mental. 

 

4081109  กระบวนการจัดประสบการณการเรยีนรูวชิาการสอนพลศกึษา        3(2-2-5) 

(Learning Experiences Management in Physical Education) 

จุดประสงค  เนื้อหา  อัตราเวลาเรียน  และเอกสารหลักสูตรพลศกึษาการ

วิเคราะหหลกัสูตรวิธจัีดการเรยีนรูแบบตาง ๆ เทคนคิและกระบวน  การจัดการเรยีนรู

พลศกึษา  การวางแผนการจัดการเรยีนรู  สื่อการเรยีนรู  การวัดและประเมินผลการ

เรยีนรูพลศกึษา  การเขยีนแผน  การจัดการเรยีนรู  การฝกปฏบัิติ  การสอน 

This subject contains objectives, content, learning time, and document of 

physical education curriculum. The subject is about curriculum analysis, management 

of learning styles, techniques and process of physical education management, learning 

management planning, learning media, measurement and evaluation of physical 

education learning, plan writing, learning management, and teaching practice. 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

4081110  การจัดประสบการณพลศกึษาสําหรบัครูประถมศกึษา            3(2-2-5) 

(Physical Education Experiences for Elementary School Teachers) 

ประวัตคิวามเปนมา  และประโยชนของการจัดวชิาพลศกึษา  ในสถานศกึษาการ

จัดประสบการณพลศกึษาท่ีเหมาะสมกับนักเรยีนประถมศกึษา  ศกึษาและฝกปฏิบัตกิาร 

จัดกจิกรรมการบรหิารกาย  กจิกรรมเขาจังหวะและเกมเบ็ดเตลด็สาํหรบันกัเรยีนประถม 

                     ศกึษา  ศกึษาและจัดทําโครงการสงเสรมิสุขภาพนักเรยีนประถมศกึษา 

This subject contains history and benefit of physical education subjects, setting 

appropriate physical education for primary education children, study and practice of 

rhythm exercise and games for primary education students, and study and promote 

the health project for primary education students. 
 

4094203  กระบวนการจัดประสบการณการเรยีนรูวชิาคณิตศาสตร            3(2-2-5) 

(Learning Experiences Management in Mathematics) 

หลักสูตร  หนังสอืเรยีน คูมอืครูและเอกสารประกอบหลักสูตรวชิาคณิตศาสตร

ในชวงชั้นตาง ๆ จิตวิทยาการเรียนรู  บรูเนอร  กาเยเปยเจต  สกินเนอรเปนตน  การ

วิเคราะหหลักสูตรและหนังสอืเรยีน  การจัดกจิกรรมการเรียนรู  เทคนิควิธีการจัดการ

เรียนรู  ทักษะการจัดการเรียนรู  ทักษะการใชคําถาม  ทักษะการนําเขาสูบทเรียน  

ทักษะการเขียนกระดานดํา  ทักษะการสรุปบทเรียน เปนตน  การผลิตและการใชสื่อ

ประกอบการเรียนรู  การวัดและการประเมินผลการเรียนรูตามระเบียบการวัดผล

ประเมินผล  การทําแผน  การจัดการเรยีนรู  การทดลองจัดการเรยีนรูเนื้อหาคณิตศาสตร

ระดับตาง ๆ 

This subject contains studying curriculum, textbooks, teacher manual and 

document of mathematics curriculum in various classes in according to Bruner, Gag 

net, Piaget, Skinner etc. This subject is also about the analysis of curriculum and 

textbooks, learning activity, technique of learning management, skill of asking 

questions, skill of leading to lesson, skill of using blackboard, skill of concluding 

lessons, production and usage of learning material, measurement and evaluation of 

learning, planning, learning organization, and try on learning mathematics in various 

levels.  


