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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
Bachelor of Education Program in Elementary Education

ค.บ. (การประถมศึกษา) B.Ed. (Elementary Education)
หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2556

ปรัชญา
เชี่ยวชาญการประถมศึกษา เดนดานพัฒนาการเด็ก เกงการสื่อสาร กาวทันเทคโนโลยี ล้ําเลิศ

คุณธรรมและจริยธรรม
วัตถุประสงคของหลักสูตร

1) มีความรูความเขาใจแนวคิด ทฤษฎีและหลักการท่ีเ ก่ียวของในศาสตรสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา

2) มีความสามารถจัดการเรียนรูแบบบูรณาการไดอยางหลากหลาย
3) มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีวินัยและใฝเรียนรู

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 170 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต

1.1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ 134 หนวยกิต
2.1) วิชาชีพครู 56 หนวยกิต

2.1.1) วิชาแกน 6 หนวยกิต
2.1.2) วิชาบังคับ 34 หนวยกิต
2.1.3) ฝกประสบการณวิชาชีพ 16 หนวยกิต

2.2) วิชาเอก 78 หนวยกิต
2.2.1) วิชาเอกบังคับ 68 หนวยกิต
2.2.2) การสอนวิชาเอก 6 หนวยกิต
2.2.3) เลือกวิชาเอก 4 หนวยกิต

3) หมวดวิชาเลอืกเสรี 6 หนวยกิต
การจัดการเรียนการสอน

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต

1500110 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมาย
Thai Language  for Interpretation

3(3-0)

1500111 English for Communication and Study Skills
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู

3(3-0)

1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
Language  and Culture

3(3-0)
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1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต

Truth and Development of Life
3(3-0)

2500114 สุนทรียภาพเพ่ือการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development

3(3-0)

2500115 วิถีไทยสูวิถีโลก
Thai Living to Global Society

3(3-0)

2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

3(3-0)

1.3) กลุมคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต

Science and Equilibrium of Life
3(2-2)

4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving

3(3-0)

4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development

3(3-0)

2) หมวดวิชาเฉพาะ 134 หนวยกิต
2.1) วิชาชีพครู 56 หนวยกิต

2.1.1) วิชาแกน 6 หนวยกิต
1541503 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู

Thai Language and Culture for Teachers
3(2-2)

1553513 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
English for Teachers

3(2-2)

2.1.2) วิชาบังคับ 34 หนวยกิต
1011101 ความเปนครู

Teachers Characterization
3(3-0)

1011504 ปรัชญาการศึกษา
Philosophy of Education

3(3-0)

1023102 การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum  Development

3(2-2)

1023401 การจัดการเรียนรู
Learning  Management

3(2-2)

1032105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation  and Information Technology in Education

3(2-2)

1042105 การวัดและประเมินผลการศึกษา
Educational Measurement  and  Evaluation

3(2-2)

1043423 การวิจัยทางการศึกษา
Educational  Research

3(2-2)
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1051104 จิตวิทยาสําหรับครู
Psychology  for  Teachers

2(1-2)

1051106 การเสริมสรางจิตสาธารณะ
Public  Spirit  Formulation

2(1-2)

1051107 จิตวิทยาใหคําปรึกษาและแนะแนว
Counseling Psychology and Guidance

2(1-2)

1061104 การจัดการชั้นเรียน
Classroom  Management

2(2-0)

1063305 การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance

3(2-2)

4081410 ผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีข้ันความรูเบื้องตน
Basic  Unit  Leader  Training  Course (B.T.C)

2(1-2)

2 1. .3) ฝกประสบการณวิชาชีพ 16 หนวยกิต

2.2) วิชาเอก 78 หนวยกิต
2.2.1) วิชาเอกบังคับ 68 หนวยกิต

1011108 การประถมศึกษา
Elementary Education

3(3-0)

1021102 มนุษยสัมพันธสําหรับครูประถมศึกษา
Human Relations for Elementary Teachers

3(2-2)

1021301 พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กประถมศึกษา
Development and Learning of Elementary Students

3(3-0)

1021103 ภาษาไทยสําหรับครูประถมศึกษา
Thai Language for Elementary Teachers

3(3-0)

1021104 คณิตศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา
Mathematics for Elementary Teachers

3(3-0)

1021105 วิทยาศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา
Science For Elementary Teachers

3(3-0)

1021106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสําหรับครูประถมศึกษา
Social Studies, Religion and Culture for Elementary
Teachers

3(3-0)

1002501 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1
Practicum 1

2(90)

1002502 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2
Practicum 2

2(90)

1004502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
School  Internship 1

6(550)

1005502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
School  Internship 2

6(550)
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1021107 ภาษาอังกฤษสําหรับครูประถมศึกษา
English for Elementary Teachers

3(3-0)

1021308 สุขศึกษาและพลศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา
Health Education and Physical Education for Elementary
Teachers

3(3-0)

1021108 เกมและนันทนาการสําหรับเด็กประถมศึกษา
Game and Recreation for Elementary Students

2(1-2)

1021110 การพัฒนาสื่อการเรียนรูสําหรับเด็กประถมศึกษา
Development of Learning Media  for Elementary Students

2(1-2)

1021302 การจัดการเรียนรูภาษาไทยระดับประถมศึกษา
Learning Management of Thai Language at Elementary
Level

3(2-2)

1021303 การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา
Learning Management of Mathematics at Elementary Level

3(2-2)

1021304 การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา
Learning Management of Science at Elementary Level

3(2-2)

1021305 การจัดการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา
Learning Management of Social Studies, Religion and
Culture at Elementary Level

3(2-2)

1021306 การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
Learning Management of English at Elementary Level

3(2-2)

1021307 การจัดการเรียนรูการงานอาชีพระดับประถมศึกษา
Learning Management of Occupation at Elementary Level

3(2-2)

1021309 การจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรระดับประถมศึกษา
Learning Management of Computer at Elementary Level

3(2-2)

1021310 การจัดการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาระดับประถมศึกษา
Learning Management of Health Education and Physical
Education at Elementary Level

3(2-2)

1021311 กิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กประถมศึกษา
Art Activities for Elementary Students

2(1-2)

1021312 กิจกรรมดนตรีสําหรับเด็กประถมศึกษา
Music Activities for Elementary Students

2(1-2)

1021313 กิจกรรมนาฏศิลปสําหรับเด็กประถมศึกษา
Classical Dance Activities for Elementary Students

2(1-2)

1021314 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนระดับประถมศึกษา
Management in Elementary Student Development
Activities

2(1-2)
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1021315 การจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมการคิดสําหรับเด็กประถมศึกษา
Learning Management for Thinking  Development for
Elementary Students

2(1-2)

1024904 การสัมมนาการประถมศึกษา
Seminar in Elementary Education

3(2-2)

2.2.2) การสอนวิชาเอก 6 หนวยกิต
1021317 การจัดการเรียนรูอาเซียนศึกษาระดับประถมศึกษา

Learning Management of ASEAN  Studies at
Elementary Level

2(1-2)

1021318 การจัดการเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับประถมศึกษา
Learning Management of Sufficiency Economy Philosophy
in Elementary Education

2(1-2)

1021401 การบูรณาการการจัดการเรียนรูระดับประถมศึกษา
Integration of Learning Management at Elementary  Level

2(1-2)

2.2.3) เลือกวิชาเอก หนึ่งกลุมวิชา 4 หนวยกิต
(1) กลุมคณิตศาสตร

4093802 การวิเคราะหเนื้อหาคณิตศาสตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
Content  Analysis  of  Mathematics for Basic Education

2(1-2)

4092101 การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนเฉพาะกลุม
Mathematics Learning  Management  for  Specific  Group
of Students

2(1-2)

4092102 กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูคณิตศาสตร
Activities for Mathematics Learning Enhancement

2(1-2)

(2) กลุมวิทยาศาสตร
4052301 ดาราศาสตรและอวกาศ

Astronomy and Space
2(1-2)

4052301 อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน
Meteorology

2(1-2)

4052101 ธรณีวิทยาท่ัวไป
General Geology

2(1-2)

(3) กลุมภาษาอังกฤษ
1531207 ภาษาทัศนา

Introduction to Language
2(1-2)

1532201 สัทศาสตรภาษาอังกฤษ
English Phonetics

2(1-2)

1533102 วากยสัมพันธอังกฤษ 1
English Syntax1

2(1-2)
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(4) กลุมสังคมศึกษา
2533104 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

Social and Cultural Change
2(2-0)

1641501 พลเมืองศึกษา
Civic Education

2(1-2)

1641504 ทองถ่ินศึกษา
Local Studies

2(1-2)

(5) กลุมภาษาไทย
1543446 เพลงไทยประกอบบทเรียน

Thai Songs for Lessons
2(1-2)

1544501 การสรางหนังสือสําหรับเยาวชน
Reading Material Development for Youth

2(1-2)

1544610 การนําเสนอและจัดการฐานขอมูลภาษาไทยเพ่ือการเรียนรู
Thai Language Presentation and Database Management for
Learning

2(1-2)

(6) กลุมคอมพิวเตอร
1091001 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

Laws and Ethics for Information Technology
2(2-0)

1094203 การผลิตสื่อสิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอร
Computer Publishing Production

2(1-2)

1092106 การจัดการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
Learning Management Via Electronic Media

2(1-2)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับ

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ
การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
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คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต

กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย

Thai Language  for Interpretation
3(3-0)

ความสําคัญของภาษาไทย การใชภาษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตองและ
เหมาะสม การใชทักษะทางภาษาท่ีสัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ
การสรุปความ การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูด
และการเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลายลักษณ
อักษร วาจา และสื่อประสม

1500111 English for Communication and Study Skills
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู

3(3-0)

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
Language  and Culture

3(3-0)

ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพ การกระทบ
ทางวัฒนธรรมกับภาษาท่ีมีตอกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีตอวิวัฒนาการของภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรม  วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถ่ินเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ ความเจริญของ
ภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมีศิลปะ

กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต

Truth and Development of Life
3(3-0)

ทฤษฎีตางๆ เ ก่ียวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร ดานศาสนา
ดานสังคม จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิต การให
คุณคาของชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมี
จิตสํานึกหรือความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม

2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development

3(3-0)

การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย
ดานความเชื่อ ศาสนา สังคม บนพ้ืนฐานแหงการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหวท่ีแสดงถึง
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ความสามารถในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะท่ี
นําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง

2500115 วิถีไทยสูวิถีโลก
Thai Living to Global Society

3(3-0)

ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวม
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถ่ิน การวิเคราะหประเด็นเก่ียวกับ
วิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชน
ระดับประเทศและระหวางประเทศ

2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

3(3-0)

กฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวกับสิทธิและหนาท่ีของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
ชีวิตประจําวัน เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติ
ทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน

กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต

Science and Equilibrium of Life
3(2-2)

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงท่ีมี
ผลกระทบตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค
พฤติกรรมสุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและ
ผลิตภัณฑทางธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ แบบแผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันท่ีมีความพอดี และการฝกปฏิบัติออก
กําลังกาย เพ่ือพัฒนาดุลยภาพของชีวิต

4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving

3(3-0)

การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตางๆ
ของมนุษย ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพ่ือแกปญหาในโลก
สมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
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4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development

3(3-0)

ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม การนํา
เทคโนโลยีมาประยุกตใชในดานตาง ๆ ไดแก การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และการสื่อสาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีท่ีมีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน

2) หมวดวิชาเฉพาะ 134 หนวยกิต

2.1) วิชาชีพครู 56 หนวยกิต
2.1.1) วิชาแกน 6 หนวยกิต

1541503 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู
Thai Language and Culture for Teachers

3(2-2)

ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมไทยกับการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพครู
อิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีตอภาษาไทย  วัฒนธรรมกับการใชภาษาไทยเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ
หลักการและฝกทักษะในการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาไทย  การคิดอยางเปนระบบเพ่ือ
พัฒนาการสอนและการสื่อความหมาย ทักษะการจับใจความสําคัญ สรุปความยอความ วิเคราะหและวินิจ
สาร หลักการพูดในโอกาสตาง ๆ การสื่อสารในองคกร  การสื่อสารเพ่ือสรางความสัมพันธกับนักเรียน
ผูปกครอง ชุมชน การเขียนรายงานและนําเสนองานทางวิชาการ

1553513 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
English for Teachers

3(2-2)

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

Teachers Characterization
3(3-0)

สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู การพัฒนาและการปลูกฝงจิตวิญญาณ
ความเปนครู กฎหมายท่ีเก่ียวของกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรูเก่ียวกับวิชาชีพครู การสราง
ความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง มีความรอบรูในเนื้อหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธการสอน
เพ่ือวิเคราะห สังเคราะห  สรางสรรคสิ่งใหม ๆ ได การแสวงหาและเลือกใชขอมูลขาวสารความรูเพ่ือใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงความตระหนักในหลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมของ
วิชาชีพครู ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภากําหนด  เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดี  มีจิตสํานกึ
สาธารณะและเสียสละใหสังคมและมีปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนท่ีสงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน
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1011504 ปรัชญาการศึกษา
Philosophy of Education

3(3-0)

ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
การประยุกตใชเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา  แนวคิด  กลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน
กฎหมายการศึกษา และกฎหมายท่ีเก่ียวของ การประยุกตใชเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา และการวิเคราะห
เก่ียวกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน

1023102 การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development

3(2-2)

ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ ประเภทของหลักสูตร หลักการ แนวคิดในการ
จัดทําหลักสูตร รูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร ปจจัยพ้ืนฐานท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาหลักสูตร
การวิเคราะหหลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
ทองถ่ิน การนําหลักสูตรไปใช  ฝกปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา
หลักสูตร ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร

1023401 การจัดการเรียนรู
Learning Management

3(2-2)

ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบการจัดการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรู  รูปแบบ
การจัดการเรียนรู  เทคนิค วิทยาการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสรางสรรคและ
คิดแกปญหาการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยบูรณาการเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรู
การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม  การใชและการผลิตสื่อ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู
การประเมินผลการเรียนรูฝกปฏิบัติการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง
ทดลองจัดการเรียนรูในสถานการณจําลองและสถานการณจริงเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลจริง

1032105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Information Technology in  Education

3(2-2)

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาท่ีสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหเหมาะสม
กับวัยและระดับชั้นของผูเรียน การวิเคราะหปญหาท่ีเกิดจากการใชสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฝกปฏิบัติการออกแบบ ผลิต พัฒนา ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร
การประเมิน ปรับปรุงสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู  คุณธรรมและจริยธรรม
ในการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

1042105 การวัดและประเมินผลการศึกษา
Educational Measurement and Evaluation

3(2-2)

หลักการ  แนวคิดเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา  การวัดและประเมินผล
การเรียนรู การประเมินผลตามสภาพจริง  การประเมินภาคปฏิบัติ  การประเมินจากแฟมสะสมงาน
การประเมินผล แบบยอยและแบบรวม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูวัดและประเมิน
แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามหลักสูตร  การนําผลการประเมินไปใชใน
การพัฒนาผูเรียนและการเรียนการสอน  ฝกปฏิบัติการออกแบบทดสอบ การสราง การตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวัดผลการเรียนรู  การสอบภาคปฏิบัติ การตรวจขอสอบ  การใหคะแนน และการตัดสินผล
การเรียน
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1043423 การวิจัยทางการศึกษา
Educational Research

3(2-2)

หลักการ แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยทางการศึกษา แนวปฏิบัติในการวิจัย รูปแบบ
การวิจัย การวิเคราะหปญหา การเรียนรู การคนควา การศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัด
การเรียนรู  การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหาและพัฒนาการเรียนรู  การออกแบบการวิจัย
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณนักวิจัย การฝกปฏิบัติการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  การอานและวิเคราะหรายงานผลการวิจัย การนําผลงานวิจัยมาใชใน
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียน

1051104 จิตวิทยาสําหรับครู
Psychology for Teachers

2(1-2)

จิตวิทยาพัฒนาการผูเรียนในแตละระดับชั้นและวัยของผูเรียน การประยุกตใชจิตวิทยา
พ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับพัฒนาการมนุษยในการจัดการเรียนการสอน จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนความเขาใจความแตกตางของผูเรียนท้ังดานบุคลิกภาพและรูปแบบ
การเรียนรูของผูเรียน การพัฒนาผูเรียนโดยใชสมองเปนฐาน การจัดปจจัยและสภาพแวดลอมท่ีสงเสริม
การเรียนรู การพัฒนาสติปญญา การพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
การเสริมสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู บทบาทของครูในการสรางมนุษยสัมพันธในโรงเรียนและชุมชน
ฝกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและการสรางมนุษยสัมพันธ

1051106 การเสริมสรางจิตสาธารณะ
Public  Spirit  Formulation

2(1-2)

ความสําคัญ  ความสมัพันธระหวางจิตสาธารณะกับจิตอาสา คุณธรรมพ้ืนฐานท่ีสงเสริม
การมีจิตสาธารณะและเสียสละใหสังคม  จิตลักษณะ และทักษะสําคัญในการปฏิบัติงาน คุณลักษณะของ
ผูมีจิตสาธารณะท่ีเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผูเรียน การวัดและการประเมินจิตลักษณะและทักษะ
การปฏิบัติงาน  การศึกษาดูงานในหนวยงานท่ีเก่ียวของ ฝกปฏิบัติดําเนินโครงการจิตสาธารณะ หรือ
อาสาเขารวมงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับจิตสาธารณะ

1051107 จิตวิทยาใหคําปรึกษาและแนะแนว
Counseling Psychology and Guidance

2(1-2)

ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญา หลักการแนะแนว  การบริหารจัดการบริการและ
แนะแนวในสถานศึกษา เทคนิคในการใหบริการแนะแนว เครื่องมือและแบบทดสอบเบื้องตนเพ่ือการให
คําปรึกษา การใหคําปรึกษาเพ่ือพัฒนาความถนัด ความสามารถและศักยภาพของผูเรียน เทคนิคการให
คําปรึกษาดานการศึกษาและสวนตัวของผูเรียน หลักและจรรยาบรรณของผู ใหคําปรึกษา กรณีศึกษา
ฝกปฏิบัติการจัดบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษาชวยเหลือผูเรียนไดมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

1061104 การจัดการช้ันเรียน
Classroom  Management

2(2-0)

สภาพ และปญหาท่ีเก่ียวของกับการจัดการชั้นเรียนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู แนวคิด
หลักการ  เทคนิคการจัดการชั้นเรียน บทบาทหนาท่ีของครูในการจัดการชั้นเรียน การปรับพฤติกรรมใน
ชั้นเรียน การพัฒนาวินัยในชั้นเรียน การสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในการจัดการชั้นเรียนใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู และการพัฒนาศูนยการเรียนในสถานศึกษา
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1063305 การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance

3(2-2)

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเ ก่ียวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา   บทบาทของครู และผูเก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา ฝกปฏิบัติการ
ประเมินตามมาตรฐานการศึกษา  และตัวชีว้ัดคุณภาพการศึกษา  การจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางตอเนื่อง

4081410 ผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีข้ันความรูเบ้ืองตน
Basic  Unit  Leader  Training  Course (B.T.C)

2(1-2)

หลักการ สาระสําคัญของกิจการลูกเสือและเนตรนารี กิจกรรมขององคการลูกเสือโลก
ประวัติโครงสรางลูกเสือโลกและลูกเสือไทย  ประเภทของลูกเสือและเนตรนารี หลักสูตรและแนวการฝกอบรม
ลูกเสือและเนตรนารี  ฝกปฏิบัติการฝกอบรมหลักสูตรผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีข้ันความรูเบื้องตน

2.1.3) ฝกประสบการณวิชาชีพ 16 หนวยกิต
1002501 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1

Practicum 1
2(90)

การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพระหวางเรียนเพ่ือพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ การสังเกต
การจัดการเรียนรูในสถานศึกษาท่ีเปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู  การจัดทําแผนการจัด
การเรียนรู ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ภายใตการดูแลและนิเทศของอาจารยนิเทศจากมหาวิทยาลัยตนสังกัด
และครูพ่ีเลี้ยง/อาจารยนิเทศกของสถานศึกษาเครือขายท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีคุรุสภากําหนด การสังเกต
ปญหาของผูเรียนเพ่ือสรุปเปนสารสนเทศสําหรับการวิจัยการฝกออกแบบทดสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือ
วัดผลท่ีหลากหลายท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ การนําเสนอผล การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1
โดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา

1002502 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2
Practicum 2

2(90)

การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพระหวางเรียนเพ่ือพัฒนาความเปนครู มืออาชีพ การจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูเพ่ือจุดประสงคการสอนท่ีหลากหลาย การทดลองสอนในสถานการณจําลอง
การทดลองสอนในสถานศึกษาท่ีเปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครูภายใตการดูแลและนิเทศของ
อาจารยนิเทศกจากมหาวิทยาลัยตนสังกัดและครูพ่ีเลี้ยง/อาจารยนิเทศกของสถานศึกษาเครือขายท่ีมี
คุณสมบัติตามท่ีคุรุสภาพกําหนด การฝกปฏิบัติออกขอสอบ การตรวจขอสอบ การใหคะแนนและตัดสินผล
การเรียนท้ังภาคทฤษฏีและปฏิบัติ  การศึกษาผูเรียนรายกรณี (case study) เพ่ือนําไปสูการวิจัยแกปญหา
ผูเรียน  การนําเสนอผลการทดลองสอนในสถานศึกษาลักษณะเชิงวิเคราะห ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ
แนวทางแกปญหาอยางครูมืออาชีพโดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา

1004502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
School Internship 1

6(550)

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาท่ีเปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพ เนนการ บูรณาการ
ความรูมาใชปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาภายใตการนิเทศของอาจารยนิเทศกจากมหาวิทยาลัย
ตนสังกัดและครูพ่ีเลี้ยง/อาจารยนิเทศกของสถานศึกษาเครือขายท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีคุรุสภากําหนด
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การปฏิบัติงานครูในดานตาง ๆ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง
การเลือกใชและผลิตสื่อนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนรู  การวัดและประเมินผล และนําผล
ไปใชในการพัฒนาผูเรียน การจัดทําโครงรางการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู จัดทํารายงานผลการจัด
การเรียนรูและพัฒนาผูเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาลักษณะ
เชิงวิเคราะห ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางแกปญหาอยางครูมืออาชีพโดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา

1005502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
School Internship 2

6(550)

การปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะดานในสถานศึกษาท่ีเปนเครือขายฝกประสบการณ
วิชาชีพ(ตอเนื่อง) โดยนําผลจากการวัดและประเมินผูเรียนมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรูใหเหมาะสม
กับผูเรียน  การปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู (ตอเนื่อง) การเขียนรายงานการวิจัย และการนําเสนอ
ผลการวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาลักษณะเชิงวิเคราะห
ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางแกปญหาอยางครูมืออาชีพโดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา

2.2) วิชาเอก 78 หนวยกิต
2.2.1) วิชาเอกบังคับ 68 หนวยกิต

1011108 การประถมศึกษา
Elementary Education

3(3-0)

ความหมาย ความสําคัญ หลักการ แนวคิด และความมุงหมายของการประถมศึกษา
วิวัฒนาการของการประถมศึกษา การจัดการประถมศึกษาของไทยและตางประเทศ การประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับประถมศึกษา คุณลักษณะท่ีดีของครูประถมศึกษา สภาพปจจุบัน ปญหา แนวทางแกไข
และแนวโนมของการประถมศึกษาไทย

1021102 มนุษยสัมพันธสําหรับครูประถมศึกษา
Human Relations for Elementary Teachers

3(2-2)

ความรูท่ัวไปเก่ียวกับมนุษยสัมพันธ ความสําคัญ องคประกอบ หลักการ กระบวนการทาง
มนุษยสัมพันธ ความเขาใจเก่ียวกับตนเองและการเขาใจผู อ่ืน เทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธ ครูกับ
การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการสงเสริมมนุษยสัมพันธ การสื่อสารท่ีสงเสริมการสรางมนุษยสัมพันธ บทบาท
ของครูในการสรางมนุษยสัมพันธในโรงเรียนและชุมชน หลักจิตวิทยาในการสรางบรรยากาศในชั้นเรียน
เพ่ือพัฒนาการเรียนรูและการสรางมนุษยสัมพันธ ฝกทักษะมนุษยสัมพันธครูประถมศึกษา

1021301 พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กประถมศึกษา
Development and Learning of Elementary Students

3(3-0)

ธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กวัยประถมศึกษา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพัฒนาการเรียนรู
และการพัฒนาบุคลิกภาพ บทบาทของพอแม ครูและผูเก่ียวของในการสงเสริมพัฒนาการการเรียนรู การ
ประยุกตพัฒนาไปใชในการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับพัฒนาการตามวัยท้ังกับเด็กปกติและเด็กท่ี
ตองการพิเศษ การสอนแบบคละชั้น พฤติกรรมปญหาท่ีเปนอุปสรรคตอการเรียนรู สาเหตุและวิธีแกไข การ
สังเกตพฤติกรรมและการชวยเหลือเด็กระดับประถมศึกษา
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1021103 ภาษาไทยสําหรับครูประถมศึกษา
Thai Language for Elementary Teachers

3(3-0)

หลักเกณฑเ ก่ียวกับภาษา ชนิดและหนา ท่ีของคําในประโยค ชนิดของประโยค
ความหมายของคํา สํานวน คําพังเพยและสุภาษิต คําราชาศัพทและคําสุภาพ บทรอยแกว บทรอยกรอง
ประเภทกลอนสี่ กลอนสุภาพ และกาพยยานี 11 วรรณคดีและวรรณกรรม นิทานพ้ืนบาน เพลงพ้ืนบานของ
ทองถ่ิน บทอาขยาน คําภาษาตางประเทศในภาษาไทย อิทธิพลของภาษาตางประเทศในภาษาไทย และ
ภาษาถ่ิน การใชพจนานุกรม

1021104 คณิตศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา
Mathematics for Elementary Teachers

3(3-0)

จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พืชคณิต การวิเคราะหขอมูล และ
ความนาจะเปน ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ความสัมพันธและการเชื่อมโยงความรู
ทางคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ

1021105 วิทยาศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา
Science For Elementary Teachers

3(3-0)

ความสําคัญของวิชาวิทยาศาสตรตอสังคมโลก ลักษณะของสิ่งมีชีวิต โครงสรางเซลล
โครงสราง หนาท่ี และการทํางานของอวัยวะและระบบตางๆ ของมนุษย การสืบพันธุและการเจริญเติบโต
ของพืชและสัตว การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมท่ีมี
ผลกระทบตอมนุษย สมบัติของวัสดุและสาร การเปลี่ยนสถานะ สารละลาย และการแยกสาร
แรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง การเคลื่อนท่ีของวัตถุ แรงเสียดทาน พลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยน
รูปพลังงาน แสง เสียง วงจรไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟา การอนุรักษพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิต
และสิ่งแวดลอม โครงสรางและองคประกอบของโลก สมบัติทางกายภาพของดิน หิน น้ํา อากาศ
บรรยากาศและปรากฏการณลมฟาอากาศ ระบบสุริยะ ปรากฏการณธรรมชาติทางดาราศาสตร

1021106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสําหรับครูประถมศึกษา
Social Studies, Religion and Culture for Elementary
Teachers

3(3-0)

ความหมาย จุดมุงหมายของวิชาสังคมศึกษา ความสัมพันธระหวางสังคมศึกษากับ
สังคมศาสตร ขอบขายและลําดับการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานระดับประถมศึกษา แนวคิดเก่ียวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
ท่ีเหมาะสมกับผูเรียนระดับประถมศึกษา ความรูเรื่องการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หนาท่ีพลเมือง การเปนพลเมืองดี คานิยม ความเชื่อ การปลูกฝงคานิยม
ดานประชาธิปไตย สิทธิ หนาท่ี เสรีภาพ  การจัดระเบียบทางสังคม  เศรษฐศาสตรเบื้องตน การนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน  ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร  ความเปนมา
ของชาติไทย วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย  ลักษณะของโลกทางกายภาพ การใชแผนท่ีและเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน
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1021107 ภาษาอังกฤษสําหรับครูประถมศึกษา
English for Elementary Teachers

3(3-0)

การอานออกเสียงตามหลักสัทศาสตร การใชน้ําเสียงและกิริยาทาทางตามมารยาทสังคม
เทศกาล งานฉลอง ประเพณีและวัฒนธรรมของเจาของภาษา คําศัพทและโครงสรางประโยคตามท่ีกําหนด
ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระดับประถมศึกษา การใชภาษาอังกฤษในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา
การฟงและการอานเพ่ือการจับใจความสําคัญ บอกรายละเอียด ตีความ และสรุปความ การพูดและ
การเขียนเพ่ือขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย แสดงความรูสึก แสดงความคิดเห็น และสรุปความ

1021308 สุขศึกษาและพลศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา
Health Education and Physical Education for Elementary
Teachers

3(3-0)

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญเติบโต ความสัมพันธ
เชื่อมโยงในการทํางานของระบบตางๆของรางกาย ธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ อารมณ
และสังคม แรงขับทางเพศของชายหญิงเม่ือยางเขาสูวัยแรกรุนและวัยรุน คุณคาของตนเองและครอบครัว
การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ การปองกันโรค ความปลอดภัยในชีวิต การออกกําลังกาย การเลนเกม
การเคลื่อนไหว กีฬาไทยและกีฬาสากล

1021108 เกมและนันทนาการสําหรับเด็กประถมศึกษา
Game and Recreation for Elementary Students

2(1-2)

ความหมาย ความสําคัญ ประเภท และหลักการจัดเกมและนันทนาการท่ีสงเสริม
พัฒนาการเด็ก การสรางสรรคเกม และการประยุกตกิจกรรมนันทนาการ วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เกมและนันทนาการ การฝกปฏิบัติการสอนเกมและนันทนาการ

1021110 การพัฒนาสื่อการเรียนรูสําหรับเด็กประถมศึกษา
Development of Learning Media  for Elementary Students

2(1-2)

ความหมาย ความสําคัญ หลักการ แนวคิด รูปแบบ การเลือก และการใชสื่อการเรียนรู
เทคนิคการผลิตสื่อการเรียนรูจากวัสดุในทองถ่ิน วัสดุเหลือใช และวัสดุประเภทตางๆ การประเมินผลและ
การตรวจสอบคุณภาพสื่อการเรียนรู การวิเคราะหแบบเรียนและแบบฝกเสริมทักษะ ฝกปฏิบัติการผลิตสื่อ
การเรียนรูใหเหมาะสมกับสาระการเรียนรูและระดับชั้นของเด็กประถมศึกษา

1021302 การจัดการเรียนรูภาษาไทยระดับประถมศึกษา 3(2-2)

Learning Management of Thai Language at Elementary Level

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี  และเทคนิคการจัดการเรียนรูภาษาไทยท่ีสอดคลองกับเนื้อหาและ
สาระตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระดับประถมศึกษา การเลือกหนังสือเรียน หนังสือแบบฝกหัด
และหนังสือสงเสริมการอานในระดับประถมศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
การพัฒนาสื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนภาษาไทย การพัฒนาหนวยการเรียนรู การเขียน
แผนการจัดการเรียนรู ฝกปฏิบัติการสอนภาษาไทย
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1021303 การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา
Learning Management of Mathematics at Elementary Level

3(2-2)

เทคนิคการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรท่ีสอดคลองกับเนื้อหาและสาระตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระดับประถมศึกษา การเขียนแผนการจัดการเรียนรู การผลิตและการใชสื่อ
ประกอบการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนคณิตศาสตร ฝกปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร

1021304 การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา
Learning Management of Science at Elementary Level

3(2-2)

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเทคนิคการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีสอดคลองกับเนื้อหา
และสาระตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระดับประถมศึกษา ธรรมชาติวิทยาศาสตร ทักษะกระบวน
การทางวิทยาศาสตร เจตคติทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร การจัดหองปฏิบัติการ การจัดเก็บ
อุปกรณความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ การเปนท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตรสําหรับเด็กประถมศึกษา การบูรณาการวิธีการจัดการเรียนรู
กับเนื้อหาวิทยาศาสตร การผลิตและเลือกสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตร
การวัดและประเมินผลการเรียนวิทยาศาสตร การเลือกใชหนังสือเรียนและหนังสืออานเพ่ิมเติม
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
ท่ีสอดคลองกับเนื้อหาและสาระตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระดับประถมศึกษา ทักษะวิชาสังคม
ศึกษา การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การเลือกหนังสือเรียน การผลิตและการเลือกสื่อการเรียนรู
การวัดและประเมินผลการเรียนสังคมศึกษา การพัฒนาหนวยการเรียนรู การเขียนแผนการจัดการเรียนรู
ฝกปฏิบัติการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1021306 การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
Learning Management of English at Elementary Level

3(2-2)

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี  และเทคนิคการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ การเลือกหนังสือเรียน
การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและเนนผู เรียนเปนสําคัญ การบูรณาการการจัด
การเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาเซียนศึกษาและเนื้อหาของสาขาวิชาอ่ืน การเลือกและ
การผลิตสื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล การพัฒนาหนวยเรียนรู การเขียนแผนการจัดการเรียนรู
ฝกปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ
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1021307 การจัดการเรียนรูการงานอาชีพระดับประถมศึกษา
Learning Management of Occupation at Elementary Level

3(2-2)

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคการจัดการเรียนรูการงานอาชีพท่ีสอดคลองกับ
เนื้อหาและสาระตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระดับประถมศึกษา การใชทรัพยากรในทองถ่ินเพ่ือ
ชวย ในการจัดการเรียนรู การผลิตและการใชสื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู การพัฒนา
หนวยการเรียนรู การเขียนแผนการจัดการเรียนรู ฝกปฏิบัติการสอนการงานอาชีพ

1021309 การจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรระดับประถมศึกษา
Learning Management of Computer at Elementary Level

3(2-2)

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี  และเทคนิคการจัดการเรียนรูคอมพิวเตอรท่ีสอดคลองกับเนื้อหา
และสาระตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระดับประถมศึกษา การวัดและประเมินผล การออกแบบ
หนวยการเรียนรู การเขียนแผนการจัดการเรียนรู ฝกปฏิบัติการสอนคอมพิวเตอร

1021310 การจัดการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาระดับประถมศึกษา
Learning Management of Health Education and Physical
Education at Elementary Level

3(2-2)

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี  และเทคนิคการจัดการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาท่ีสอดคลอง
กับเนื้อหาและสาระตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระดับประถมศึกษา การผลิตและการใชสื่อ
การเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู การออกแบบหนวยการเรียนรู การเขียนแผนการจัดการเรียนรู
ฝกปฏิบัติการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา

1021311 กิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กประถมศึกษา
Art Activities for Elementary Students

2(1-2)

องคประกอบของศิลปะ อิทธิพลของวัฒนธรรมตองานศิลปะ หลักการวาดภาพ การระบายสี
การปะติดภาพ การปน การแกะสลัก งานสาน งานถัก และงานประดิษฐ การใชเทคโนโลยีในการออกแบบ
งานศิลปะอยางสรางสรรค การเลือกและการใชวัสดุอุปกรณ การใชเกณฑการพิจารณาคุณภาพงานศิลปะ
ฝกปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมศิลปะ

1021312 กิจกรรมดนตรีสําหรับเด็กประถมศึกษา
Music Activities for Elementary Students

2(1-2)

องคประกอบของดนตรี รูปแบบบทเพลงและวงดนตรีแตละประเภทท้ังไทยและสากล
อิทธิพลของวัฒนธรรมตอการสรางสรรคดนตรี การอาน เขียนโนตดนตรีไทยและสากลในอัตราจังหวะตางๆ
การแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค การวิเคราะห วิพากษและวิจารณคุณคาดนตรี การใชเกณฑการพิจารณา
คุณภาพการแสดงดนตรี ฝกปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมดนตรี

1021313 กิจกรรมนาฏศิลปสําหรับเด็กประถมศึกษา
Classical Dance Activities for Elementary Students

2(1-2)

องคประกอบของนาฏศิลป ภาษาทาทางนาฏศิลป นาฏยศัพทพ้ืนฐาน การแสดง
การเคลื่อนไหวในรูปแบบตางๆ การวิเคราะห วิพากษและวิจารณงานนาฏศิลป การออกแบบอุปกรณและ
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เครื่องแตงกายในการแสดงนาฏศิลป การแสดงนาฏศิลปอยางสรางสรรค การใชเกณฑการพิจารณาคุณภาพ
การแสดง ฝกปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมนาฏศิลป

1021314 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนระดับประถมศึกษา
Management in Elementary Student Development Activities

2(1-2)

ความหมาย ความสําคัญ และลักษณะของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การจัดกิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมชุมนุมและชมรม  กิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณประโยชน  การวัดและประเ มินผลกิจกรรมพัฒนาผู เรี ยน ในระดับประถมศึกษา
การฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
1021315 การจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมการคิดสําหรับเด็กประถมศึกษา

Learning Management for Thinking  Development for
Elementary Students

2(1-2)

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการคิดท้ังของไทยและตางประเทศ
มิติการคิด ทักษะการคิด ลักษณะการคิด เทคนิคและวิธีสอนเพ่ือพัฒนาการคิด การประเมินผลการคิด
ฝกปฏิบัติออกแบบกิจกรรมท่ีสงเสริมทักษะและลักษณะการคิด ท่ีเหมาะสมสอดคลองกับระดับ
ประถมศึกษา

1024904 การสัมมนาการประถมศึกษา
Seminar in Elementary Education

3(2-2)

จุดมุงหมาย รูปแบบ และกระบวนการของการสัมมนา วางแผนการจัดสัมมนา วิเคราะห
สภาพปญหาและแนวโนมของการประถมศึกษา ท้ังในระดับทองถ่ินและระดับชาติ ในขอบขายของงาน
ในระดับประถมศึกษา เนนการฝกทักษะการวิเคราะหปญหา ดวยกระบวนการกลุม การอภิปราย และ
การแสดงความคิดเห็น วางแผนการพัฒนาแนวทางแกปญหาดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร แสวงหา
แนวคิดใหมจากแหลงขอมูลตาง ๆ โดยเฉพาะวิทยากร ผลงานวิจัย หรือวรรณกรรมทางการประถมศึกษา
ฝกปฏิบัติการจัดสัมมนาทางการประถมศึกษา

2.2.2) การสอนวิชาเอก 6 หนวยกิต
1021317 การจัดการเรียนรูอาเซียนศึกษาระดับประถมศึกษา

Learning Management of ASEAN Studies at Elementary Level
2(1-2)

ความเปนมา ความหมาย วัตถุประสงค โครงสราง ประเทศสมาชิกอาเซียน ประชาคม
อาเซียน กฎบัตรอาเซียน แนวทางการดําเนินงาน ความรวมมือในดานการเมือง ดานความม่ันคง
ดานเศรษฐกิจ ดานการศึกษาและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรูอาเซียนศึกษา การผลิตและการใช
สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล การออกแบบหนวยการเรียนรู การเขียนแผนการจัดการเรียนรู การ
ฝกปฏิบัติการสอน
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1021318 การจัดการเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับประถมศึกษา
Learning Management of  Sufficiency Economy
Philosophy in Elementary Education

2(1-2)

ความเปนมา กรอบแนวคิด เปาหมาย เงื่อนไขสรางความพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงกับ
ทฤษฎีใหม 3 ข้ัน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา การจัดการศึกษาตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตและการใชสื่อ
การเรียนรู  การวัดและประเมินผล การออกแบบหนวยการเรียนรู การเขียนแผนการจัดการเรียนรู
การฝกปฏิบัติการสอน
1021401 การบูรณาการการจัดการเรียนรูระดับประถมศึกษา

Integration of Learning Management at Elementary Level
2(1-2)

หลักการ แนวคิด ทฤษฎกีารบูรณาการการจัดการเรียนรู การออกแบบและการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย การผลิตและการใชสื่อการเรียนรู  การวัดและประเมินผล
การออกแบบหนวยการเรียนรู การเขียนแผนการจัดการเรียนรู การฝกปฏิบัติการสอน

2.2.3) เลือกวิชาเอก หนึ่งกลุมวิชา 4 หนวยกิต
กลุมคณิตศาสตร
4093802 การวิเคราะหเนื้อหาคณิตศาสตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน

Content  Analysis  of  Mathematics for Basic Education
2(1-2)

วิเคราะหสาระของหลักสูตรคณิตศาสตรในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เนนวิเคราะห
พัฒนาการและการเชื่อมโยงของมโนมติและการประยุกต พรอมปฏิบัติจัดทําหลักสูตรและแผนการจัด
การเรียนรูคณิตศาสตรในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

4092101 การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนเฉพาะกลุม
Mathematics Learning  Management  for  Specific  Group of
Students

2(1-2)

วิเคราะหลักษณะของนักเรียนท่ีมีลักษณะพิเศษ เชน นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ทางคณิตศาสตร นักเรียนท่ีมีปญหาการเรียนรูทางคณิตศาสตร ปฏิบัติการทําแผนการเรียนรูสําหรับนักเรียนท่ี
มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตรดานตางๆ และนักเรียนท่ีมีปญหาการเรียนรูทางคณิตศาสตร

4092102 กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูคณิตศาสตร
Activities for Mathematics Learning Enhancement

2(1-2)

ปฏิบัติกิจกรรมคายคณิตศาสตร กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร คณิตศาสตรสูความสําเร็จ
กิจกรรมสงเสริมทักษะกระบวนการคิด กิจกรรมชมรมคณิตศาสตร กิจกรรมแขงขันทักษะทางคณิตศาสตร
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กลุมวิทยาศาสตร
4052301 ดาราศาสตรและอวกาศ

Astronomy and Space
2(1-2)

ธรรมชาติและสมบัติของแสงบางประการท่ีจะนําไปสูความเขาใจลักษณะบางประการของ
วัตถุบนทองฟา ระบบพิกัดทางดาราศาสตร ทรงกลมทองฟา ระบบสุริยะ ทัศนอุปกรณทางดาราศาสตร
ศึกษาลักษณะและปรากฏการณตางๆ ของวัตถุในทองฟาเริ่มตั้งแตวัตถุในทองฟาท่ีอยูใกลโลกท่ีสุดไปยังจุด
ท่ีไกลท่ีสุดของเอกภพ ยานอวกาศกับความกาวหนาทางดาราศาสตรในปจจุบัน
4052301 อุตุนิยมวิทยาเบ้ืองตน

Meteorology
2(1-2)

ความหมายของบรรยากาศโลก องคประกอบและสมบัติของบรรยากาศ สาเหตุและผลการ
เปลี่ยนแปลงของลมฟาอากาศ การอุตุนิยมวิทยาเบื้องตน การพยากรณอากาศ การศึกษาสภาพภูมิอากาศ
ของประเทศไทย

4052101 ธรณีวิทยาท่ัวไป
General Geology

2(1-2)

ความหมาย ประวัติ และขอบเขตของธรณีวิทยา รูปราง ขนาด การเคลื่อนไหว โครงสราง
สวนประกอบท่ัวไปและทางเคมีของโลก คุณสมบัติของแรทางฟสิกสและทางเคมี การแยกหมูแร
การแพรกระจาย และการใชประโยชนจากแร คุณสมบัติและลักษณะของหินตางๆ บนผิวโลก วัฏจักร
การเกิด การแพรกระจาย และประโยชนของหินแตละชนิด ยุคประวัติทางธรณีวิทยาโดยสังเขป เชื้อเพลิง
ธรรมชาติ

กลุมภาษาอังกฤษ
1531207 ภาษาทัศนา

Introduction to Language
2(1-2)

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
English Phonetics

2(1-2)

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

English Syntax1
2(1-2)

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

Social and Cultural Change
2(2-0)

ความหมายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม วิวัฒนาการของสังคมมนุษย
แนวคิด ทฤษฏีรูปแบบของการเปลี่ยนแปลง ปจจัยท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง พัฒนาการของสังคม
สมัยใหม ผลกระทบ และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย

1641501 พลเมืองศึกษา
Civic Education

2(1-2)

ระบบการเมือง การปกครองของไทย ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม รัฐธรรมนูญ สิทธิมนุษยชน บทบาท สิทธิเสรีภาพและหนาท่ีของพลเมืองดีของสังคมและประเทศ
ตามระบอบประชาธิปไตย การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีของประเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเสริมสราง
ความเปนพลเมือง ฝกปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูพลเมืองศึกษา

1641504 ทองถิ่นศึกษา
Local Studies

2(1-2)

ความหมาย และขอบเขตทองถ่ินศึกษา ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง สังคมวัฒนธรรม ภูมิปญญา ความเชื่อ และศาสนาทองถ่ิน ความสัมพันธระหวางทองถ่ินกับ
ทองถ่ินอ่ืน การเปลี่ยนแปลงของทองถ่ินโดยใชกรณีศึกษาจากทองถ่ิน

กลุมภาษาไทย
1543446 เพลงไทยประกอบบทเรียน

Thai Songs for Lessons
2(1-2)

ลักษณะ  แบบแผน  ทํานอง  ทฤษฎีการขับรองเพลงไทยสมัยตางๆ  การใชภาษาสื่อ
ความคิดและอารมณ  เนนเนื้อเพลงไทยเดิมท่ีมีในหนังสือเรียนภาษาไทย  รวมท้ังเลือกศึกษาเพลงไทยลูกทุง
และเพลงไทยสากล  และฝกขับรอง  เพ่ือประยุกตใชประกอบบทเรียน
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1544501 การสรางหนังสือสําหรับเยาวชน
Reading Material Development for Youth

2(1-2)

ความหมาย  จุดมุงหมาย  ประเภท  และพัฒนาการของหนังสือสําหรับเยาวชน
การปลูกฝง นิสัยรักการอาน  ศึกษาหนังสือสําหรับเยาวชนของตางประเทศ  หลักการสรางหนังสือสําหรับ
เยาวชน  สํารวจหนังสือและนิตยสารสําหรับเยาวชน  ฝกวิเคราะหและประเมินคาหนังสือสําหรับเยาวชน
ฝกสรางหนังสือและนิตยสารสําหรับเยาวชน  เพ่ือนําไปใชในการจัดการเรียนรู

1544610 การนําเสนอและจัดการฐานขอมูลภาษาไทยเพื่อการเรียนรู
Thai Language Presentation and Database Management for
Learning

2(1-2)

โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในการนําเสนอภาษาไทย วิธีการนําเสนอดวยอุปกรณคอมพิวเตอร
การออกแบบพัฒนาขอมูลเพ่ือการเรียนรูภาษาไทย ท้ังท่ีเปนตัวอักษร ภาพ เสียง และภาคเคลื่อนไหว
การออกแบบ พัฒนาและบริหารจัดการขอมูลภาษาไทยเพ่ือการเรียนรู ผานเครือขายคอมพิวเตอร

กลุมคอมพิวเตอร
1091001 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

Laws and Ethics for Information Technology
2(2-0)

ระเบียบ กฎ กติกา มารยาททางสังคม ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารท้ังในบริบทสังคมไทยและสากล พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร เรื่องลิขสิทธิ์ และทรัพยสินทางปญญา

1094203 การผลิตสื่อสิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอร
Computer Publishing Production

2(1-2)

ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของสื่อสิ่ ง พิมพ  บทบาทของสื่อสิ่ ง พิมพ
กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ การจัดองคประกอบของสื่อสิ่งพิมพประเภทตางๆ การใชโปรแกรมสําเร็จรูป
เพ่ือการผลิตสื่อสิ่งพิมพ การฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการผลิตสื่อสิ่งพิมพ

1092106 การจัดการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
Learning Management Via Electronic Media

2(1-2)

ความหมายของสื่ออิเล็กทรอนิกส แนวทาง รูปแบบ และวิธีการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผลผานสื่ออิเล็กทรอนิกส การเขียนแผนการจัดการเรียนรู การใชสื่ออิเล็กทรอนิกส การฝก
ปฏิบัติการสอนโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับ

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
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