ปรัชญา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
Bachelor of Education Program in Elementary Education
ค.บ. (การประถมศึกษา) B.Ed. (Elementary Education)
หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2556

เชี่ยวชาญการประถมศึกษา เด นดานพัฒนาการเด็ก เกงการสื่อสาร กาวทันเทคโนโลยี ล้ําเลิศ
คุณธรรมและจริยธรรม
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1) มี ค วามรู ค วามเข า ใจแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละหลั ก การที่ เ กี่ ย วข อ งในศาสตร ส าขาวิ ช าการ
ประถมศึกษา
2) มีความสามารถจัดการเรียนรูแบบบูรณาการไดอยางหลากหลาย
3) มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีวินัยและใฝเรียนรู
หลักสูตร

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 170 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุม ภาษา
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) วิชาชีพครู
2.1.1) วิชาแกน
2.1.2) วิชาบังคับ
2.1.3) ฝกประสบการณวิชาชีพ
2.2) วิชาเอก
2.2.1) วิชาเอกบังคับ
2.2.2) การสอนวิชาเอก
2.2.3) เลือกวิชาเอก
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุมภาษา
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
Thai Language for Interpretation
1500111 English for Communication and Study Skills
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture
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30
9
12
9
134
56
6
34
16
78
68
6
4
6

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

30 หนวยกิต
9 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

หนา 1

2500113
2500114
2500115
2500116
4000115
4000116
4000117

1541503
1553513
1011101
1011504
1023102
1023401
1032105
1042105
1043423

1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12 หนวยกิต
ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Truth and Development of Life
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetics for Self Development
วิถีไทยสูวิถีโลก
3(3-0)
Thai Living to Global Society
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Laws in Daily Life
1.3) กลุมคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต
วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
3(2-2)
Science and Equilibrium of Life
การแกปญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0)
Integrated Problem Solving
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0)
Technology and Development
2) หมวดวิชาเฉพาะ
134 หนวยกิต
2.1) วิชาชีพครู
56 หนวยกิต
2.1.1) วิชาแกน
6 หนวยกิต
ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู
3(2-2)
Thai Language and Culture for Teachers
ภาษาอังกฤษสําหรับครู
3(2-2)
English for Teachers
2.1.2) วิชาบังคับ
34 หนวยกิต
3(3-0)
ความเปนครู
Teachers Characterization
3(3-0)
ปรัชญาการศึกษา
Philosophy of Education
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2)
Curriculum Development
การจัดการเรียนรู
3(2-2)
Learning Management
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2)
Innovation and Information Technology in Education
การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(2-2)
Educational Measurement and Evaluation
การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2)
Educational Research
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หนา 2

1051104
1051106
1051107
1061104
1063305
4081410
1002501
1002502
1004502
1005502

1011108
1021102
1021301
1021103
1021104
1021105
1021106

จิตวิทยาสําหรับครู
Psychology for Teachers
การเสริมสรางจิตสาธารณะ
Public Spirit Formulation
จิตวิทยาใหคําปรึกษาและแนะแนว
Counseling Psychology and Guidance
การจัดการชั้นเรียน
Classroom Management
การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance
ผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรูเบื้องตน
Basic Unit Leader Training Course (B.T.C)
2.1.3) ฝกประสบการณวิชาชีพ
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1
Practicum 1
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2
Practicum 2
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
School Internship 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
School Internship 2
2.2) วิชาเอก
2.2.1) วิชาเอกบังคับ
การประถมศึกษา
Elementary Education
มนุษยสัมพันธสําหรับครูประถมศึกษา
Human Relations for Elementary Teachers
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กประถมศึกษา
Development and Learning of Elementary Students
ภาษาไทยสําหรับครูประถมศึกษา
Thai Language for Elementary Teachers
คณิตศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา
Mathematics for Elementary Teachers
วิทยาศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา
Science For Elementary Teachers
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสําหรับครูประถมศึกษา
Social Studies, Religion and Culture for Elementary
Teachers
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2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
3(2-2)
2(1-2)
16 หนวยกิต
2(90)
2(90)
6(550)
6(550)
78 หนวยกิต
68 หนวยกิต
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

หนา 3

1021107
1021308
1021108
1021110
1021302
1021303
1021304
1021305
1021306
1021307
1021309
1021310
1021311
1021312
1021313
1021314

ภาษาอังกฤษสําหรับครูประถมศึกษา
English for Elementary Teachers
สุขศึกษาและพลศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา
Health Education and Physical Education for Elementary
Teachers
เกมและนันทนาการสําหรับเด็กประถมศึกษา
Game and Recreation for Elementary Students
การพัฒนาสื่อการเรียนรูสําหรับเด็กประถมศึกษา
Development of Learning Media for Elementary Students
การจัดการเรียนรูภาษาไทยระดับประถมศึกษา
Learning Management of Thai Language at Elementary
Level
การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา
Learning Management of Mathematics at Elementary Level
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา
Learning Management of Science at Elementary Level
การจัดการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา
Learning Management of Social Studies, Religion and
Culture at Elementary Level
การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
Learning Management of English at Elementary Level
การจัดการเรียนรูการงานอาชีพระดับประถมศึกษา
Learning Management of Occupation at Elementary Level
การจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรระดับประถมศึกษา
Learning Management of Computer at Elementary Level
การจัดการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาระดับประถมศึกษา
Learning Management of Health Education and Physical
Education at Elementary Level
กิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กประถมศึกษา
Art Activities for Elementary Students
กิจกรรมดนตรีสําหรับเด็กประถมศึกษา
Music Activities for Elementary Students
กิจกรรมนาฏศิลปสําหรับเด็กประถมศึกษา
Classical Dance Activities for Elementary Students
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนระดับประถมศึกษา
Management in Elementary Student Development
Activities
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3(3-0)
3(3-0)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)

หนา 4

1021315
1024904

1021317
1021318
1021401

4093802
4092101
4092102
4052301
4052301
4052101
1531207
1532201
1533102

การจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมการคิดสําหรับเด็กประถมศึกษา
Learning Management for Thinking Development for
Elementary Students
การสัมมนาการประถมศึกษา
Seminar in Elementary Education

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

2.2.2) การสอนวิชาเอก
6 หนวยกิต
การจัดการเรียนรูอาเซียนศึกษาระดับประถมศึกษา
2(1-2)
Learning Management of ASEAN Studies at
Elementary Level
การจัดการเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับประถมศึกษา
2(1-2)
Learning Management of Sufficiency Economy Philosophy
in Elementary Education
การบูรณาการการจัดการเรียนรูระดับประถมศึกษา
2(1-2)
Integration of Learning Management at Elementary Level
2.2.3) เลือกวิชาเอก หนึ่งกลุมวิชา
4
(1) กลุมคณิตศาสตร
การวิเคราะหเนื้อหาคณิตศาสตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Content Analysis of Mathematics for Basic Education
การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนเฉพาะกลุม
Mathematics Learning Management for Specific Group
of Students
กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูคณิตศาสตร
Activities for Mathematics Learning Enhancement
(2) กลุมวิทยาศาสตร
ดาราศาสตรและอวกาศ
Astronomy and Space
อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน
Meteorology
ธรณีวิทยาทั่วไป
General Geology
(3) กลุมภาษาอังกฤษ
ภาษาทัศนา
Introduction to Language
สัทศาสตรภาษาอังกฤษ
English Phonetics
วากยสัมพันธอังกฤษ 1
English Syntax1
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หนวยกิต
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)

หนา 5

(4) กลุมสังคมศึกษา
2533104 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
2(2-0)
Social and Cultural Change
1641501 พลเมืองศึกษา
2(1-2)
Civic Education
1641504 ทองถิ่นศึกษา
2(1-2)
Local Studies
(5) กลุมภาษาไทย
1543446 เพลงไทยประกอบบทเรียน
2(1-2)
Thai Songs for Lessons
1544501 การสรางหนังสือสําหรับเยาวชน
2(1-2)
Reading Material Development for Youth
1544610 การนําเสนอและจัดการฐานขอมูลภาษาไทยเพื่อการเรียนรู
2(1-2)
Thai Language Presentation and Database Management for
Learning
(6) กลุมคอมพิวเตอร
1091001 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2(2-0)
Laws and Ethics for Information Technology
1094203 การผลิตสื่อสิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอร
2(1-2)
Computer Publishing Production
1092106 การจัดการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
2(1-2)
Learning Management Via Electronic Media
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
เลื อกจากรายวิ ช าที่เป ดสอนในมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พระนคร โดยไมซ้ําซอนกั บ
รายวิ ช าที่ เ คยเรี ย นมาแล ว และต องไม เปน รายวิช าที่กํา หนดให เรีย นโดยไม นับ หนว ยกิต รวมในเกณฑ
การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
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หนา 6

คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
กลุมภาษา
9 หนวยกิต
1500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Interpretation
ความสํ า คั ญ ของภาษาไทย การใช ภ าษาไทยในการสื่ อ ความหมายอยา งถูก ต องและ
เหมาะสม การใช ทักษะทางภาษาที่ สัมพันธกัน ในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ
การสรุปความ การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูด
และการเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลายลักษณ
อักษร วาจา และสื่อประสม
1500111

English for Communication and Study Skills
3(3-0)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
Oral communication skills and listening comprehension skills to gain
confidence and fluency in interpersonal and presentational communication. Basic study
skills: reading, writing and those required for vocabulary development and information
retrieval used for undertaking basic research.
1500112

ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0)
Language and Culture
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพ การกระทบ
ทางวัฒนธรรมกับภาษาที่มีตอกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีตอวิวัฒนาการของภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถิ่นเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ ความเจริญของ
ภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมีศิลปะ
กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Truth and Development of Life
ทฤษฎี ต า งๆ เกี่ ย วกั บ ความหมายของชี วิ ต ทางด า นวิ ท ยาศาสตร ด า นศาสนา
ดานสังคม จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิต การให
คุณคาของชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมี
จิตสํานึกหรือความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
2500114

สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetics for Self Development
การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย
ด า นความเชื่ อ ศาสนา สั ง คม บนพื้ น ฐานแห ง การมองเห็ น การได ยิ น การเคลื่ อ นไหวที่ แ สดงถึ ง
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ความสามารถในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะที่
นําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
2500115

วิถีไทยสูวิถีโลก
3(3-0)
Thai Living to Global Society
ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิ จ การเมื อง การปกครอง ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวม
กิจ กรรมสื บสานวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถิ่น การวิเคราะหประเด็น เกี่ยวกับ
วิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชน
ระดับประเทศและระหวางประเทศ
2500116

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Laws in Daily Life
กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิแ ละหน า ที่ ของพลเมื อ ง ประมวลกฎหมายแพ ง
และพาณิ ช ย กฎหมายทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ชีวิ ต ประจํ าวัน เชน พระราชบัญญั ติ จราจรทางบก พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติ
ทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน
กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9 หนวยกิต
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
3(2-2)
Science and Equilibrium of Life
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสิ่ ง มี ชี วิ ต ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม การเปลี่ ย นแปลงที่ มี
ผลกระทบตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติก รรมการบริโภค
พฤติกรรมสุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและ
ผลิตภัณฑทางธรรมชาติที่มีผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ แบบแผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันที่มีความพอดี และการฝกปฏิบัติออก
กําลังกาย เพื่อพัฒนาดุลยภาพของชีวิต
4000116

การแกปญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0)
Integrated Problem Solving
การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตางๆ
ของมนุ ษย ตรรกวิ ทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพื่อแกปญหาในโลก
สมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
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4000117

เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0)
Technology and Development
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม การนํา
เทคโนโลยี มาประยุ กต ใช ในด า นต าง ๆ ไดแ ก การศึ กษา ศาสนา วัฒ นธรรม อาชีพ และการสื่ อสาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีที่มีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
2) หมวดวิชาเฉพาะ

134 หนวยกิต

2.1) วิชาชีพครู
56 หนวยกิต
2.1.1) วิชาแกน
6 หนวยกิต
1541503 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู
3(2-2)
Thai Language and Culture for Teachers
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมไทยกับการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพครู
อิทธิ พลของวั ฒ นธรรมที่ มีตอภาษาไทย วัฒ นธรรมกับการใชภ าษาไทยเพื่อการอยูรว มกันอยางสัน ติ
หลั กการและฝ กทั กษะในการฟ ง การพู ด การอาน การเขีย นภาษาไทย การคิดอยา งเปน ระบบเพื่ อ
พัฒนาการสอนและการสื่อความหมาย ทักษะการจับใจความสําคัญ สรุปความยอความ วิเคราะหและวินิจ
สาร หลักการพูดในโอกาสตาง ๆ การสื่อสารในองคกร การสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธกับนักเรียน
ผูปกครอง ชุมชน การเขียนรายงานและนําเสนองานทางวิชาการ
1553513

ภาษาอังกฤษสําหรับครู
3(2-2)
English for Teachers
English language used in teaching and learning school subjects and the
essential functional classroom English language with particular attention to starting
lessons in English, organizing the classroom, giving instructions, introducing new
vocabulary, explaining and demonstrating, using classroom language, eliciting questions
and answers, and giving compliments. Exploring cultures in the native English-speaking
countries and ASEAN countries. Developing communicative competence with emphasis
on interpersonal and presentational communication aiming at becoming effective
communicators in teaching profession.
2.1.2) วิชาบังคับ
34 หนวยกิต
1011101 ความเปนครู
3(3-0)
Teachers Characterization
สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู การพัฒนาและการปลูกฝงจิตวิญญาณ
ความเป นครู กฎหมายที่ เกี่ ยวข องกั บครู และวิชาชีพครู การจัดการความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครู การสราง
ความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครู อยางตอเนื่อง มีความรอบรูในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธการสอน
เพื่อวิเคราะห สังเคราะห สรางสรรคสิ่งใหม ๆ ได การแสวงหาและเลือกใชขอมูลขาวสารความรูเพื่อใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงความตระหนักในหลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมของ
วิชาชีพครู ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด เพื่อเปนแบบอยางที่ดี มีจิตสํานึก
สาธารณะและเสียสละใหสังคมและมีปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน
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1011504

ปรัชญาการศึกษา
3(3-0)
Philosophy of Education
ปรั ช ญา แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารศึ ก ษา ศาสนา เศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม และ
การประยุกตใชเพื่อพัฒนาสถานศึกษา แนวคิด กลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
กฎหมายการศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวของ การประยุกตใชเพื่อพัฒนาสถานศึกษา และการวิเคราะห
เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
1023102

3(2-2)
การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ ประเภทของหลักสูตร หลักการ แนวคิดในการ
จั ด ทํ า หลั ก สู ต ร รู ป แบบของการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ป จ จั ย พื้ น ฐานที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
การวิเคราะหหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
ทองถิ่น การนําหลักสูตรไปใช ฝ กปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา
หลักสูตร ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร
1023401 การจัดการเรียนรู
3(2-2)
Learning Management
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบการจัดการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรู รูปแบบ
การจัด การเรียนรู เทคนิค วิทยาการจั ดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสรางสรรคและ
คิ ด แก ป ญ หาการจั ด การเรี ย นรู ที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คัญ โดยบู ร ณาการเนื้ อหาในกลุม สาระการเรีย นรู
การบู ร ณาการการเรี ย นรู แ บบเรี ย นรวม การใช แ ละการผลิ ต สื่ อ การพั ฒ นานวั ต กรรมการเรี ย นรู
การประเมินผลการเรียนรูฝกปฏิบัติการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง
ทดลองจัดการเรียนรูในสถานการณจําลองและสถานการณจริงเพื่อนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลจริง
1032105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2)
Innovation and Information Technology in Education
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหเหมาะสม
กั บ วั ย และระดั บ ชั้ น ของผู เ รี ย น การวิ เ คราะห ป ญ หาที่ เ กิ ด จากการใช สื่ อ นวั ต กรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบ ผลิ ต พัฒ นา ประยุ กต ใ ช เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การสื่อ สาร
การประเมิน ปรับปรุงสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู คุณธรรมและจริยธรรม
ในการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
1042105 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(2-2)
Educational Measurement and Evaluation
หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา การวัดและประเมินผล
การเรีย นรู การประเมิน ผลตามสภาพจริง การประเมิน ภาคปฏิบัติ การประเมิน จากแฟมสะสมงาน
การประเมินผล แบบยอยและแบบรวม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูวัดและประเมิน
แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามหลักสูตร การนํา ผลการประเมินไปใชใน
การพัฒนาผูเรียนและการเรียนการสอน ฝกปฏิบัติการออกแบบทดสอบ การสราง การตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวัดผลการเรียนรู การสอบภาคปฏิบัติ การตรวจขอสอบ การใหคะแนน และการตัดสินผล
การเรียน
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1043423

การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2)
Educational Research
หลั กการ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บการวิ จัย ทางการศึ กษา แนวปฏิ บั ติใ นการวิ จัย รู ปแบบ
การวิจัย การวิเคราะหปญหา การเรียนรู การคนควา การศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัด
การเรี ย นรู การใช ก ระบวนการวิ จั ย ในการแก ป ญ หาและพั ฒ นาการเรี ย นรู การออกแบบการวิ จั ย
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณนักวิจัย การฝกปฏิบัติการวิจัย
เพื่ อพัฒ นาการเรี ย นการสอน การอ านและวิเคราะหร ายงานผลการวิจัย การนําผลงานวิจัย มาใชใน
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียน
1051104 จิตวิทยาสําหรับครู
2(1-2)
Psychology for Teachers
จิตวิทยาพัฒนาการผูเรียนในแตละระดับชั้นและวัยของผูเรียน การประยุกตใชจิตวิทยา
พื้นฐานที่เกี่ยวของกับพัฒนาการมนุษยในการจัดการเรียนการสอน จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู
ที่เ น น ผูเ รี ย นเป น สํ าคั ญ โดยเน น ความเขาใจความแตกตางของผูเรีย นทั้งดานบุคลิกภาพและรูปแบบ
การเรียนรูของผูเรียน การพัฒนาผูเรียนโดยใชสมองเปนฐาน การจัดปจจัยและสภาพแวดลอมที่สงเสริม
การเรี ย นรู การพั ฒ นาสติ ป ญ ญา การพั ฒ นาผู เ รี ย นให เ ต็ ม ศั ก ยภาพ การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
การเสริมสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู บทบาทของครูในการสรางมนุษยสัมพันธในโรงเรียนและชุมชน
ฝกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและการสรางมนุษยสัมพันธ
1051106 การเสริมสรางจิตสาธารณะ
2(1-2)
Public Spirit Formulation
ความสําคัญ ความสัมพันธระหวางจิตสาธารณะกับจิตอาสา คุณธรรมพื้นฐานที่สงเสริม
การมีจิตสาธารณะและเสียสละใหสังคม จิตลักษณะ และทักษะสําคัญในการปฏิบัติงาน คุณลักษณะของ
ผูมีจิตสาธารณะที่เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผูเรียน การวัดและการประเมินจิตลักษณะและทักษะ
การปฏิบัติงาน การศึกษาดูงานในหนวยงานที่เกี่ยวของ ฝกปฏิบัติดําเนินโครงการจิตสาธารณะ หรือ
อาสาเขารวมงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับจิตสาธารณะ
1051107

จิตวิทยาใหคําปรึกษาและแนะแนว
2(1-2)
Counseling Psychology and Guidance
ความหมาย ความสํ าคัญ ปรัช ญา หลักการแนะแนว การบริหารจัดการบริการและ
แนะแนวในสถานศึกษา เทคนิคในการใหบริการแนะแนว เครื่องมือและแบบทดสอบเบื้องตนเพื่อการให
คําปรึกษา การใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาความถนัด ความสามารถและศักยภาพของผูเรียน เทคนิคการให
คําปรึกษาดานการศึกษาและสวนตัวของผูเรียน หลักและจรรยาบรรณของผู ใหคําปรึกษา กรณีศึกษา
ฝกปฏิบัติการจัดบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษาชวยเหลือผูเรียนไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1061104

การจัดการชั้นเรียน
2(2-0)
Classroom Management
สภาพ และป ญ หาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การชั้ น เรี ย นที่ เ อื้ อ ต อ การเรี ย นรู แนวคิ ด
หลักการ เทคนิคการจัดการชั้นเรียน บทบาทหนาที่ของครูในการจัดการชั้นเรียน การปรับพฤติกรรมใน
ชั้นเรียน การพัฒนาวินัยในชั้นเรียน การสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในการจัดการชั้นเรียนใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู และการพัฒนาศูนยการเรียนในสถานศึกษา
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1063305

การประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2)
Educational Quality Assurance
หลั ก การ แนวคิ ด แนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การคุ ณ ภาพการศึ ก ษา การประกั น
คุณภาพการศึกษา บทบาทของครู และผูเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา ฝกปฏิบัติการ
ประเมินตามมาตรฐานการศึกษา และตัวชีว้ ัดคุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางตอเนื่อง
4081410

ผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรูเบื้องตน
2(1-2)
Basic Unit Leader Training Course (B.T.C)
หลักการ สาระสําคัญของกิจการลูกเสือและเนตรนารี กิจกรรมขององคการลูกเสือโลก
ประวัติโครงสรางลูกเสือโลกและลูกเสือไทย ประเภทของลูกเสือและเนตรนารี หลักสูตรและแนวการฝกอบรม
ลูกเสือและเนตรนารี ฝกปฏิบัติการฝกอบรมหลักสูตรผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรูเบื้องตน
2.1.3) ฝกประสบการณวิชาชีพ
16 หนวยกิต
1002501 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1
2(90)
Practicum 1
การฝ กปฏิบั ติงานวิช าชีพระหวางเรียนเพื่อพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ การสังเกต
การจั ด การเรี ย นรู ใ นสถานศึ ก ษาที่ เ ป น เครื อ ข า ยฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ครู การจั ด ทํ า แผนการจั ด
การเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ภายใตการดูแลและนิเทศของอาจารยนิเทศจากมหาวิทยาลัยตนสังกัด
และครูพี่เลี้ยง/อาจารยนิเทศกของสถานศึกษาเครือขายที่มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากําหนด การสังเกต
ปญหาของผูเรียนเพื่อสรุปเปนสารสนเทศสําหรับการวิจัยการฝกออกแบบทดสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือ
วั ด ผลที่ ห ลากหลายทั้ ง ภาคทฤษฏี แ ละภาคปฏิ บั ติ การนํ า เสนอผล การฝ ก ปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ 1
โดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา
1002502

การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2
2(90)
Practicum 2
การฝ ก ปฏิ บั ติ งานวิ ช าชีพ ระหว างเรีย นเพื่อ พั ฒ นาความเป น ครู มือ อาชี พ การจั ด ทํ า
แผนการจั ด การเรี ย นรู เ พื่ อ จุ ด ประสงค ก ารสอนที่ ห ลากหลาย การทดลองสอนในสถานการณ จํา ลอง
การทดลองสอนในสถานศึกษาที่เปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครูภายใตการดูแลและนิเทศของ
อาจารยนิเ ทศกจ ากมหาวิทยาลัยต นสังกัดและครูพี่เลี้ยง/อาจารยนิเทศกของสถานศึกษาเครือขายที่มี
คุณสมบัติตามที่คุรุสภาพกําหนด การฝกปฏิบัติออกขอสอบ การตรวจขอสอบ การใหคะแนนและตัดสินผล
การเรียนทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ การศึกษาผูเรียนรายกรณี (case study) เพื่อนําไปสูการวิจัยแกปญหา
ผูเรียน การนําเสนอผลการทดลองสอนในสถานศึกษาลักษณะเชิงวิเคราะห ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ
แนวทางแกปญหาอยางครูมืออาชีพโดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา
1004502

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(550)
School Internship 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่เปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพ เนนการ บูรณาการ
ความรู ม าใช ป ฏิ บั ติ ก ารสอนในสถานศึ ก ษาภายใต ก ารนิ เ ทศของอาจารย นิ เ ทศก จ ากมหาวิ ท ยาลั ย
ต น สั งกั ด และครู พี่เ ลี้ ย ง/อาจารย นิ เ ทศกของสถานศึกษาเครือ ขายที่มีคุ ณสมบัติ ตามที่คุ รุส ภากํา หนด
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การปฏิ บั ติ ง านครู ใ นด า นต า ง ๆ การจั ด ทํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู ใ ห ผู เ รี ย นสร า งความรู ด ว ยตนเอง
การเลือกใชและผลิตสื่อนวัตกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล และนําผล
ไปใช ในการพั ฒ นาผู เ รี ย น การจั ด ทํ า โครงรางการวิจัย เพื่อพัฒ นาการเรีย นรู จัดทํารายงานผลการจัด
การเรียนรูและพัฒนาผูเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาลักษณะ
เชิงวิเคราะห ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางแกปญหาอยางครูมืออาชีพโดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา
1005502

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(550)
School Internship 2
การปฏิ บั ติ ก ารสอนวิ ช าเฉพาะดา นในสถานศึ กษาที่ เป น เครือ ขา ยฝ กประสบการณ
วิชาชีพ(ตอเนื่อง) โดยนําผลจากการวัดและประเมินผูเรียนมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรูใหเหมาะสม
กับผูเรียน การปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู (ตอเนื่อง) การเขียนรายงานการวิจัย และการนําเสนอ
ผลการวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาลักษณะเชิงวิเคราะห
ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางแกปญหาอยางครูมืออาชีพโดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา
2.2) วิชาเอก
2.2.1) วิชาเอกบังคับ
1011108 การประถมศึกษา
Elementary Education

78 หนวยกิต
68 หนวยกิต
3(3-0)

ความหมาย ความสํ าคั ญ หลั กการ แนวคิด และความมุ งหมายของการประถมศึกษา
วิวัฒนาการของการประถมศึกษา การจัดการประถมศึกษาของไทยและตางประเทศ การประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับประถมศึกษา คุณลักษณะที่ดีของครูประถมศึกษา สภาพปจจุบัน ปญหา แนวทางแกไข
และแนวโนมของการประถมศึกษาไทย
1021102

มนุษยสัมพันธสําหรับครูประถมศึกษา
Human Relations for Elementary Teachers

3(2-2)

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ ความสําคัญ องคประกอบ หลักการ กระบวนการทาง
มนุ ษ ยสั มพั น ธ ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ ตนเองและการเข าใจผู อื่น เทคนิค การสรา งมนุษ ยสั มพั น ธ ครูกั บ
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสงเสริมมนุษยสัมพันธ การสื่อสารที่สงเสริมการสรางมนุษยสัมพันธ บทบาท
ของครูในการสรางมนุษยสัมพันธในโรงเรียนและชุมชน หลักจิตวิทยาในการสรางบรรยากาศในชั้นเรียน
เพื่อพัฒนาการเรียนรูและการสรางมนุษยสัมพันธ ฝกทักษะมนุษยสัมพันธครูประถมศึกษา
1021301

พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กประถมศึกษา
Development and Learning of Elementary Students

3(3-0)

ธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กวัยประถมศึกษา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการเรียนรู
และการพัฒนาบุคลิกภาพ บทบาทของพอแม ครูและผูเกี่ยวของในการสงเสริมพัฒนาการการเรียนรู การ
ประยุกตพัฒนาไปใชในการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับพัฒนาการตามวัยทั้งกับเด็กปกติและเด็กที่
ตองการพิเศษ การสอนแบบคละชั้น พฤติกรรมปญหาที่เปนอุปสรรคตอการเรียนรู สาเหตุและวิธีแกไข การ
สังเกตพฤติกรรมและการชวยเหลือเด็กระดับประถมศึกษา
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1021103

ภาษาไทยสําหรับครูประถมศึกษา
Thai Language for Elementary Teachers

3(3-0)

หลั ก เกณฑ เ กี่ ย วกั บ ภาษา ชนิ ด และหน า ที่ ข องคํ า ในประโยค ชนิ ด ของประโยค
ความหมายของคํา สํานวน คําพังเพยและสุภาษิต คําราชาศัพทและคําสุภาพ บทรอยแกว บทรอยกรอง
ประเภทกลอนสี่ กลอนสุภาพ และกาพยยานี 11 วรรณคดีและวรรณกรรม นิทานพื้นบาน เพลงพื้นบานของ
ทองถิ่น บทอาขยาน คําภาษาตางประเทศในภาษาไทย อิทธิพลของภาษาตางประเทศในภาษาไทย และ
ภาษาถิ่น การใชพจนานุกรม
1021104

คณิตศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา
3(3-0)
Mathematics for Elementary Teachers
จํ า นวนและการดํ า เนิ น การ การวั ด เรขาคณิ ต พื ช คณิ ต การวิ เ คราะห ข อ มู ล และ
ความน า จะเป น ทั ก ษะและกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร ความสั ม พั น ธ แ ละการเชื่ อ มโยงความรู
ทางคณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ
1021105

วิทยาศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา
Science For Elementary Teachers

3(3-0)

ความสําคัญของวิชาวิทยาศาสตรตอสังคมโลก ลักษณะของสิ่งมีชีวิต โครงสรางเซลล
โครงสราง หนาที่ และการทํางานของอวัยวะและระบบตางๆ ของมนุษย การสืบพันธุและการเจริญเติบโต
ของพืชและสัตว การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมที่มี
ผลกระทบตอมนุษย สมบัติ ของวัส ดุและสาร การเปลี่ย นสถานะ สารละลาย และการแยกสาร
แรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทาน พลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยน
รูปพลังงาน แสง เสียง วงจรไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟา การอนุรักษพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิต
และสิ่งแวดล อม โครงสร างและองค ประกอบของโลก สมบัติทางกายภาพของดิน หิน น้ํา อากาศ
บรรยากาศและปรากฏการณลมฟาอากาศ ระบบสุริยะ ปรากฏการณธรรมชาติทางดาราศาสตร
1021106

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสําหรับครูประถมศึกษา
3(3-0)
Social Studies, Religion and Culture for Elementary
Teachers
ความหมาย จุ ด มุ ง หมายของวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสั ง คมศึ ก ษากั บ
สังคมศาสตร ขอบขายและลําดับการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานระดับประถมศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
ที่เหมาะสมกั บผูเ รียนระดั บประถมศึกษา ความรูเรื่องการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หนาที่พลเมือง การเปนพลเมืองดี คานิยม ความเชื่อ การปลูก ฝงคานิยม
ดานประชาธิปไตย สิทธิ หนาที่ เสรีภาพ การจัดระเบียบทางสังคม เศรษฐศาสตรเบื้องตน การนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร ความเปนมา
ของชาติไทย วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย ลักษณะของโลกทางกายภาพ การใชแผนที่และเครื่องมือ
ทางภู มิ ศ าสตร ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งมนุ ษ ย กั บ สิ่ ง แวดล อ ม การอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรและสิ่ ง แวดล อ ม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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1021107

ภาษาอังกฤษสําหรับครูประถมศึกษา
3(3-0)
English for Elementary Teachers
การอานออกเสียงตามหลักสัทศาสตร การใชน้ําเสียงและกิริยาทาทางตามมารยาทสังคม
เทศกาล งานฉลอง ประเพณีและวัฒนธรรมของเจาของภาษา คําศัพทและโครงสรางประโยคตามที่กําหนด
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษา การใชภาษาอังกฤษในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา
การฟ ง และการอ านเพื่ อ การจั บ ใจความสําคั ญ บอกรายละเอีย ด ตี ความ และสรุปความ การพูด และ
การเขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย แสดงความรูสึก แสดงความคิดเห็น และสรุปความ
1021308

สุขศึกษาและพลศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา
3(3-0)
Health Education and Physical Education for Elementary
Teachers
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต ความสัมพันธ
เชื่อมโยงในการทํางานของระบบตางๆของรางกาย ธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ อารมณ
และสังคม แรงขับทางเพศของชายหญิงเมื่อยางเขาสูวัยแรกรุนและวัยรุน คุณคาของตนเองและครอบครัว
การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ การปองกันโรค ความปลอดภัยในชีวิต การออกกําลังกาย การเลนเกม
การเคลื่อนไหว กีฬาไทยและกีฬาสากล
1021108

เกมและนันทนาการสําหรับเด็กประถมศึกษา
2(1-2)
Game and Recreation for Elementary Students
ความหมาย ความสํ า คั ญ ประเภท และหลั ก การจั ด เกมและนั น ทนาการที่ ส ง เสริ ม
พัฒนาการเด็ก การสรางสรรคเกม และการประยุกตกิจกรรมนันทนาการ วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เกมและนันทนาการ การฝกปฏิบัติการสอนเกมและนันทนาการ
1021110

การพัฒนาสื่อการเรียนรูสําหรับเด็กประถมศึกษา
2(1-2)
Development of Learning Media for Elementary Students
ความหมาย ความสําคัญ หลักการ แนวคิด รูปแบบ การเลือก และการใชสื่อการเรียนรู
เทคนิคการผลิตสื่อการเรียนรูจากวัสดุในทองถิ่น วัสดุเหลือใช และวัสดุประเภทตางๆ การประเมินผลและ
การตรวจสอบคุณภาพสื่อการเรียนรู การวิเคราะหแบบเรียนและแบบฝกเสริมทักษะ ฝกปฏิบัติการผลิตสื่อ
การเรียนรูใหเหมาะสมกับสาระการเรียนรูและระดับชั้นของเด็กประถมศึกษา
1021302

การจัดการเรียนรูภาษาไทยระดับประถมศึกษา

3(2-2)

Learning Management of Thai Language at Elementary Level
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคการจัดการเรียนรูภาษาไทยที่สอดคลองกับเนื้อหาและ
สาระตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษา การเลือกหนังสือเรียน หนังสือแบบฝกหัด
และหนั งสื อส งเสริ มการอ านในระดั บ ประถมศึกษา การจัดกิจ กรรมการเรีย นรูที่เนน ผูเรีย นเปน สําคั ญ
การพัฒนาสื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนภาษาไทย การพัฒนาหนวยการเรียนรู การเขียน
แผนการจัดการเรียนรู ฝกปฏิบัติการสอนภาษาไทย
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1021303

การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา
3(2-2)
Learning Management of Mathematics at Elementary Level
เทคนิ ค การจั ด การเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร ที่ ส อดคล อ งกั บ เนื้ อ หาและสาระตามหลั ก สู ต ร
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในระดั บ ประถมศึ กษา การเขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู การผลิต และการใช สื่ อ
ประกอบการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนคณิตศาสตร ฝกปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร
1021304

การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา
3(2-2)
Learning Management of Science at Elementary Level
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเทคนิคการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรที่สอดคลองกับเนื้อหา
และสาระตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษา ธรรมชาติวิทยาศาสตร ทักษะกระบวน
การทางวิทยาศาสตร เจตคติทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร การจัดหองปฏิบัติการ การจัดเก็บ
อุปกรณความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ การเปนที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตรสําหรับเด็กประถมศึกษา การบูรณาการวิธีการจัดการเรียนรู
กั บ เนื้ อ หาวิ ท ยาศาสตร การผลิ ต และเลือ กสื่อ และเทคโนโลยีเ พื่ อส งเสริม การเรี ย นรู วิท ยาศาสตร
การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร การเลื อ กใช ห นั ง สื อ เรี ย นและหนั ง สื อ อ า นเพิ่ ม เติ ม
การพัฒนาหนวยการเรียนรู การเขียนแผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร ฝกปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร
1021305

การจัดการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา
Learning Management of Social Studies, Religion and
Culture at Elementary Level

3(2-2)

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ที่สอดคลองกับเนื้อหาและสาระตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษา ทักษะวิชาสังคม
ศึกษา การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การเลือกหนังสือเรียน การผลิตและการเลือกสื่อการเรียนรู
การวัดและประเมินผลการเรียนสังคมศึกษา การพัฒนาหนวยการเรียนรู การเขียนแผนการจัดการเรียนรู
ฝกปฏิบัติการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1021306

การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
3(2-2)
Learning Management of English at Elementary Level
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ การเลือกหนังสือเรียน
การจั ด การเรี ย นรู ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารและเน น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ การบู ร ณาการการจั ด
การเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาเซียนศึกษาและเนื้อหาของสาขาวิชาอื่น การเลือกและ
การผลิตสื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล การพัฒนาหนวยเรียนรู การเขียนแผนการจัดการเรียนรู
ฝกปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ
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1021307

การจัดการเรียนรูการงานอาชีพระดับประถมศึกษา
3(2-2)
Learning Management of Occupation at Elementary Level
หลั กการ แนวคิ ด ทฤษฎี และเทคนิ คการจัดการเรีย นรูการงานอาชีพที่ ส อดคลองกั บ
เนื้อหาและสาระตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษา การใชทรัพยากรในทองถิ่นเพื่อ
ชวย ในการจัดการเรียนรู การผลิตและการใชสื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู การพัฒนา
หนวยการเรียนรู การเขียนแผนการจัดการเรียนรู ฝกปฏิบัติการสอนการงานอาชีพ
1021309

การจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรระดับประถมศึกษา
3(2-2)
Learning Management of Computer at Elementary Level
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรที่สอดคลองกับเนื้อหา
และสาระตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษา การวัดและประเมินผล การออกแบบ
หนวยการเรียนรู การเขียนแผนการจัดการเรียนรู ฝกปฏิบัติการสอนคอมพิวเตอร
1021310

การจัดการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาระดับประถมศึกษา
3(2-2)
Learning Management of Health Education and Physical
Education at Elementary Level
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคการจัดการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาที่สอดคลอง
กั บ เนื้ อ หาและสาระตามหลั กสู ต รการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานในระดั บประถมศึก ษา การผลิ ต และการใช สื่ อ
การเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู การออกแบบหนวยการเรียนรู การเขียนแผนการจัดการเรียนรู
ฝกปฏิบัติการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
1021311

กิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กประถมศึกษา
2(1-2)
Art Activities for Elementary Students
องคประกอบของศิลปะ อิทธิพลของวัฒนธรรมตองานศิลปะ หลักการวาดภาพ การระบายสี
การปะติดภาพ การปน การแกะสลัก งานสาน งานถัก และงานประดิษฐ การใชเทคโนโลยีในการออกแบบ
งานศิลปะอยางสรางสรรค การเลือกและการใชวัสดุอุปกรณ การใชเกณฑการพิจารณาคุณภาพงานศิลปะ
ฝกปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมศิลปะ
1021312

กิจกรรมดนตรีสําหรับเด็กประถมศึกษา
2(1-2)
Music Activities for Elementary Students
องค ประกอบของดนตรี รูปแบบบทเพลงและวงดนตรีแตละประเภททั้งไทยและสากล
อิทธิพลของวัฒนธรรมตอการสรางสรรคดนตรี การอาน เขียนโนตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะต างๆ
การแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค การวิเคราะห วิพากษและวิจารณคุณคาดนตรี การใชเกณฑการพิจารณา
คุณภาพการแสดงดนตรี ฝกปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมดนตรี
1021313

กิจกรรมนาฏศิลปสําหรับเด็กประถมศึกษา
2(1-2)
Classical Dance Activities for Elementary Students
องค ป ระกอบของนาฏศิ ล ป ภาษาท า ทางนาฏศิ ล ป นาฏยศั พ ท พื้ น ฐาน การแสดง
การเคลื่อนไหวในรูปแบบตางๆ การวิเคราะห วิพากษและวิจารณงานนาฏศิลป การออกแบบอุปกรณและ
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เครื่องแตงกายในการแสดงนาฏศิลป การแสดงนาฏศิลปอยางสรางสรรค การใชเกณฑการพิจารณาคุณภาพ
การแสดง ฝกปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมนาฏศิลป
1021314

การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนระดับประถมศึกษา
2(1-2)
Management in Elementary Student Development Activities
ความหมาย ความสําคัญ และลักษณะของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การจัดกิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมชุมนุมและชมรม กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน การวั ด และประเมิ น ผลกิ จ กรรมพั ฒ นาผู เ รี ย นในระดั บ ประถมศึ ก ษา
การฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
1021315
การจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมการคิดสําหรับเด็กประถมศึกษา
2(1-2)
Learning Management for Thinking Development for
Elementary Students
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการคิดทั้งของไทยและตางประเทศ
มิติการคิ ด ทักษะการคิด ลักษณะการคิด เทคนิคและวิธีสอนเพื่อพัฒ นาการคิด การประเมินผลการคิด
ฝ ก ปฏิ บั ติ อ อกแบบกิ จ กรรมที่ ส ง เสริ ม ทั ก ษะและลั ก ษณะการคิ ด ที่ เ หมาะสมสอดคล อ งกั บ ระดั บ
ประถมศึกษา
1024904

การสัมมนาการประถมศึกษา
3(2-2)
Seminar in Elementary Education
จุดมุงหมาย รูปแบบ และกระบวนการของการสัมมนา วางแผนการจัดสัมมนา วิเคราะห
สภาพปญหาและแนวโนมของการประถมศึกษา ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ ในขอบขายของงาน
ในระดับประถมศึกษา เนนการฝกทักษะการวิเคราะหปญหา ดวยกระบวนการกลุม การอภิปราย และ
การแสดงความคิดเห็น วางแผนการพัฒนาแนวทางแกป ญหาดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร แสวงหา
แนวคิดใหมจากแหลงขอมูลตาง ๆ โดยเฉพาะวิทยากร ผลงานวิจัย หรือวรรณกรรมทางการประถมศึกษา
ฝกปฏิบัติการจัดสัมมนาทางการประถมศึกษา
2.2.2) การสอนวิชาเอก
6 หนวยกิต
1021317 การจัดการเรียนรูอาเซียนศึกษาระดับประถมศึกษา
2(1-2)
Learning Management of ASEAN Studies at Elementary Level
ความเปนมา ความหมาย วัตถุประสงค โครงสราง ประเทศสมาชิกอาเซียน ประชาคม
อาเซี ย น กฎบั ต รอาเซี ย น แนวทางการดํ า เนิ น งาน ความร ว มมื อ ในด า นการเมื อ ง ด า นความมั่ น คง
ดานเศรษฐกิจ ดานการศึกษาและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรูอาเซียนศึกษา การผลิตและการใช
สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล การออกแบบหนวยการเรียนรู การเขียนแผนการจัดการเรียนรู การ
ฝกปฏิบัติการสอน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

หนา 18

1021318

การจัดการเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับประถมศึกษา
2(1-2)
Learning Management of Sufficiency Economy
Philosophy in Elementary Education
ความเปนมา กรอบแนวคิด เปาหมาย เงื่อนไขสรางความพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงกับ
ทฤษฎีใหม 3 ขั้น การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา การจัดการศึกษาตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตและการใชสื่อ
การเรี ย นรู การวั ด และประเมิ น ผล การออกแบบหน ว ยการเรี ย นรู การเขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู
การฝกปฏิบัติการสอน
1021401 การบูรณาการการจัดการเรียนรูระดับประถมศึกษา
2(1-2)
Integration of Learning Management at Elementary Level
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการบูรณาการการจัดการเรียนรู การออกแบบและการจัดการเรียนรู
แบบบู รณาการด ว ยรู ปแบบที่ ห ลากหลาย การผลิ ต และการใช สื่ อ การเรี ย นรู การวั ด และประเมิ น ผล
การออกแบบหนวยการเรียนรู การเขียนแผนการจัดการเรียนรู การฝกปฏิบัติการสอน
2.2.3) เลือกวิชาเอก หนึ่งกลุมวิชา

4

หนวยกิต

กลุมคณิตศาสตร
4093802
การวิเคราะหเนื้อหาคณิตศาสตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2(1-2)
Content Analysis of Mathematics for Basic Education
วิเคราะหสาระของหลักสูตรคณิตศาสตรในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนนวิเคราะห
พัฒนาการและการเชื่อมโยงของมโนมติและการประยุกต พรอมปฏิบัติจัดทําหลักสูตรและแผนการจัด
การเรียนรูคณิตศาสตรในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4092101

การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนเฉพาะกลุม
2(1-2)
Mathematics Learning Management for Specific Group of
Students
วิ เ คราะห ลั ก ษณะของนั กเรีย นที่มี ลัก ษณะพิ เศษ เชน นั กเรี ย นที่มี ความสามารถพิ เศษ
ทางคณิตศาสตร นักเรียนที่มีปญหาการเรียนรูทางคณิตศาสตร ปฏิบัติการทําแผนการเรียนรูสําหรับนักเรียนที่
มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตรดานตางๆ และนักเรียนที่มีปญหาการเรียนรูทางคณิตศาสตร

4092102

กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูคณิตศาสตร
2(1-2)
Activities for Mathematics Learning Enhancement
ปฏิบัติกิจกรรมคายคณิตศาสตร กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร คณิตศาสตรสูความสําเร็จ
กิจกรรมสงเสริมทักษะกระบวนการคิด กิจกรรมชมรมคณิตศาสตร กิจกรรมแขงขันทักษะทางคณิตศาสตร
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กลุม วิทยาศาสตร
4052301 ดาราศาสตรและอวกาศ
2(1-2)
Astronomy and Space
ธรรมชาติและสมบัติของแสงบางประการที่จะนําไปสูความเขาใจลักษณะบางประการของ
วัตถุบนทองฟา ระบบพิกัดทางดาราศาสตร ทรงกลมทองฟา ระบบสุริยะ ทัศนอุปกรณทางดาราศาสตร
ศึกษาลักษณะและปรากฏการณตางๆ ของวัตถุในทองฟาเริ่มตั้งแตวัตถุในทองฟาที่อยูใกลโลกที่สุดไปยังจุด
ที่ไกลที่สุดของเอกภพ ยานอวกาศกับความกาวหนาทางดาราศาสตรในปจจุบัน
4052301 อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน
2(1-2)
Meteorology
ความหมายของบรรยากาศโลก องคประกอบและสมบัติของบรรยากาศ สาเหตุและผลการ
เปลี่ยนแปลงของลมฟาอากาศ การอุตุนิยมวิทยาเบื้องตน การพยากรณอากาศ การศึกษาสภาพภูมิอากาศ
ของประเทศไทย
4052101

ธรณีวิทยาทั่วไป
2(1-2)
General Geology
ความหมาย ประวัติ และขอบเขตของธรณีวิทยา รูปราง ขนาด การเคลื่อนไหว โครงสราง
ส ว นประกอบทั่ ว ไปและทางเคมี ข องโลก คุ ณ สมบั ติ ข องแร ท างฟ สิ ก ส แ ละทางเคมี การแยกหมู แ ร
การแพรกระจาย และการใชป ระโยชน จากแร คุณสมบัติและลักษณะของหินตางๆ บนผิวโลก วัฏจักร
การเกิด การแพรกระจาย และประโยชนของหินแตละชนิด ยุคประวัติทางธรณีวิทยาโดยสังเขป เชื้อเพลิง
ธรรมชาติ
กลุมภาษาอังกฤษ
1531207 ภาษาทัศนา
2(1-2)
Introduction to Language
An introductory course to investigate the nature, functions and roles of
human language including language variation in terms of social role relationship. Language
change such as sound change, lexical and syntactic change and the factors of the change.
Historical development of graphic forms in relation to sounds and the difference between
written and spoken language. The study of the structure of language, sound system, stress
patterns, pause and intonation; morphemes and word classes. Semantics, language
acquisition and language learning.
1532201

สัทศาสตรภาษาอังกฤษ
2(1-2)
English Phonetics
Basic principles of phonetics and definitions of vowels and consonants,
symbols and transcription. Simple analysis of recorded samples of native-speaker reading.
Practical exercises in reading, recording and playback of selected texts, both monologue
and dialogue, in formal and informal speech, with attention to non-segmental features,
such as stress and intonation. Paralinguistic features of language. Survey of speech sound
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difficulties in English for Thai speakers through classroom observation, teaching
demonstration, teaching video seminars on how to deal with these problems.
1533102 วากยสัมพันธอังกฤษ 1
2(1-2)
English Syntax1
An Introductory study of English syntax, to familiarize students with the
categories and principle structures of the English language and to provide a descriptive
method. Also, terminology, including some key notions in syntactic analogies.
กลุมสังคมศึกษา
2533104 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
2(2-0)
Social and Cultural Change
ความหมายการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม วิ วั ฒ นาการของสั ง คมมนุ ษ ย
แนวคิ ด ทฤษฏี รูป แบบของการเปลี่ ย นแปลง ปจ จัย ที่กอใหเกิดการเปลี่ย นแปลง พัฒ นาการของสังคม
สมัยใหม ผลกระทบ และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย
1641501

พลเมืองศึกษา
2(1-2)
Civic Education
ระบบการเมื อ ง การปกครองของไทย ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
วัฒนธรรม รัฐธรรมนูญ สิทธิมนุษยชน บทบาท สิทธิเสรีภาพและหนาที่ของพลเมืองดีของสังคมและประเทศ
ตามระบอบประชาธิปไตย การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีของประเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เสริมสราง
ความเปนพลเมือง ฝกปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูพลเมืองศึกษา
1641504

ทองถิ่นศึกษา
2(1-2)
Local Studies
ความหมาย และขอบเขตทองถิ่นศึกษา ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง สังคมวัฒนธรรม ภูมิปญญา ความเชื่อ และศาสนาทองถิ่น ความสัมพันธระหวางทองถิ่นกับ
ทองถิ่นอื่น การเปลี่ยนแปลงของทองถิ่นโดยใชกรณีศึกษาจากทองถิ่น
กลุมภาษาไทย
1543446 เพลงไทยประกอบบทเรียน
2(1-2)
Thai Songs for Lessons
ลักษณะ แบบแผน ทํานอง ทฤษฎีการขับรองเพลงไทยสมัย ตางๆ การใชภ าษาสื่อ
ความคิดและอารมณ เนนเนื้อเพลงไทยเดิมที่มีในหนังสือเรียนภาษาไทย รวมทั้งเลือกศึกษาเพลงไทยลูกทุง
และเพลงไทยสากล และฝกขับรอง เพื่อประยุกตใชประกอบบทเรียน
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1544501

การสรางหนังสือสําหรับเยาวชน
2(1-2)
Reading Material Development for Youth
ความหมาย จุ ด มุ ง หมาย ประเภท และพั ฒ นาการของหนั ง สื อ สํ า หรั บ เยาวชน
การปลูกฝง นิสัยรักการอาน ศึกษาหนังสือสําหรับเยาวชนของตางประเทศ หลักการสรางหนังสือสําหรับ
เยาวชน สํารวจหนังสือและนิตยสารสําหรับเยาวชน ฝกวิเคราะหและประเมินคาหนังสือสําหรับเยาวชน
ฝกสรางหนังสือและนิตยสารสําหรับเยาวชน เพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนรู
1544610

การนําเสนอและจัดการฐานขอมูลภาษาไทยเพื่อการเรียนรู
2(1-2)
Thai Language Presentation and Database Management for
Learning
โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการนําเสนอภาษาไทย วิธีการนําเสนอดวยอุปกรณคอมพิวเตอร
การออกแบบพัฒนาขอมูลเพื่อการเรียนรูภาษาไทย ทั้งที่เปนตัวอักษร ภาพ เสียง และภาคเคลื่อนไหว
การออกแบบ พัฒนาและบริหารจัดการขอมูลภาษาไทยเพื่อการเรียนรู ผานเครือขายคอมพิวเตอร
กลุมคอมพิวเตอร
1091001 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2(2-0)
Laws and Ethics for Information Technology
ระเบี ย บ กฎ กติ ก า มารยาททางสั ง คม ตลอดจนกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทั้งในบริบทสังคมไทยและสากล พระราชบัญญัติ วาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร เรื่องลิขสิทธิ์ และทรัพยสินทางปญญา
1094203

การผลิตสื่อสิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอร
2(1-2)
Computer Publishing Production
ความหมาย ความสํ า คั ญ และประเภทของสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ บทบาทของสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ
กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ การจัดองคประกอบของสื่อสิ่งพิมพประเภทตางๆ การใชโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อการผลิตสื่อสิ่งพิมพ การฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการผลิตสื่อสิ่งพิมพ
1092106

การจัดการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
2(1-2)
Learning Management Via Electronic Media
ความหมายของสื่ออิเล็กทรอนิกส แนวทาง รูปแบบ และวิธีการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมิน ผลผานสื่ออิ เล็ กทรอนิกส การเขีย นแผนการจัดการเรียนรู การใชสื่ออิเล็กทรอนิกส การฝก
ปฏิบัติการสอนโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
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