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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ครุศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Elementary Education
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา)
ชื่อย่อ : ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Education (Elementary Education)
ชื่อย่อ : B.Ed. (Elementary Education)
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
171 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลั ก สู ต รระดั บ ปริญ ญาตรี หลัก สู ตร 5 ปี ตามมาตรฐานคุ ณวุฒิร ะดับ ปริ ญ ญาตรี
สาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2554
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
6.2 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป
6.3 คณะอนุ กรรมการสภาวิ ชาการกลั่ นกรองหลั กสู ตรในการประชุ มครั้ งที่ 15(28)/2554
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554
คณะอนุกรรมการสภาวิชาการกลั่นกรองหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 28(41)/2554
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554
6.4 คณะกรรมการสภาวิ ช าการ พิ จ ารณาหลั ก สู ต รในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 7(15)/2554
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554
6.5 สภามหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ห ลั ก สูต รในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 13(40)/2554 เมื่ อ วั น ที่ 23
ธันวาคม 2554
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา ปีการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ครูผสู้ อนในระดับประถมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน
8.2 สามารถเป็นครูพี่เลี้ยง ครูแนะแนวสาหรับเด็กประถมศึกษา
8.3 สามารถเป็นนักวิชาการทางการศึกษา
8.4 สามารถทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิจัย หรือนักวิจัยทางการศึกษา
8.5 สามารถเป็นนักเขียน นักวิชาการอิสระด้านการเขียน วิพากษ์หรือการเขียนเชิงวิชาการ
ทางการศึกษา
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9. ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ - นามสกุลเลขบัตร
ประจาตัวประชาชน
1. น.ส.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์
3-1014-01104-82-1

2. นางอาภรณ์ ชุนดี
3-7301-00698-52-1

3. นางอารยา สุขวงศ์
3-1009-00117-58-7

4. น.ส.สุมน
ไวยบุญญา
3-1406-00297-99-7
5. น.ส.กุลธิดา
ทุ่งคาใน
3-1020-00812-48-5
6. น.ส.กัลยา ชนะภัย
3-1101-01683-89-1

7. น.ส.จิราพร รอดพ่วง
3-7098-00162-21-4

วุฒิการศึกษา/
สถาบัน
Ph.D. (Elementary Education)
North Texas State University, U.S.A.
ค.ม. (บริหารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.บ. (ประถมศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ม. (ประถมศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศษ.บ. (มัธยมศึกษา – ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
M.A. Elementary Education
Colorado State University, U.S.A.
ค.บ. (อนุบาลศึกษา/ปฐมวัยศึกษา)
วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน
กศ.ม. (การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค.บ. (การประถมศึกษา)
วิทยาลัยครูพระนคร
กศ.ม. (การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค.บ. (การประถมศึกษา)
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ค.ม. (การศึกษานอกระบบ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.บ. (ประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา
ค.ม. (วิจัยการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.บ. (วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

พ.ศ. 2529
(ค.ศ. 1986)

รองศาสตราจารย์

พ.ศ. 2514
พ.ศ. 2509
พ.ศ. 2526

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์

พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2512
(ค.ศ. 1969)
พ.ศ. 2509

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์

พ.ศ. 2546

อาจารย์

พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2550

อาจารย์

พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2543

อาจารย์

พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2545

อาจารย์

พ.ศ. 2542
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้การเคลื่อนย้าย
เงินทุน สินค้าและบริการระหว่างประเทศมีความคล่องตัวมากขึ้นส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงใน
ระเบียบและกฎเกณฑ์การค้าโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่องตลอดเวลา แนวโน้มการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเพื่อสร้างความร่ว มมือทางการค้าและการลงทุนทั้งในระดับทวิภาคีและ
พหุภาคี การรวมกลุ่มเขตการค้าเสรีจงึ มีความเข้มข้นและมีบทบาทที่ชัดเจนมากขึ้น ประเทศไทยมี
บทบาท ในเวทีเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มข้อตกลงทางการค้า
และเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ จานวนมาก ประเทศไทยจึงจาเป็นต้องมีการปรับตัวให้ทัน
การเปลี่ ย นแปลงกฎระเบี ย บทางการค้ า และมาตรฐานทางการเงิ น ใหม่ ข องโลก ต้ อ งวาง
ยุทธศาสตร์การแข่งขันเพื่อดึงดูดเงินทุนและการลงทุนโดยตรงจากกลุ่มประเทศที่เป็นประโยชน์
ต่อการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทย ต้องปรับปรุงระบบการบริหารเศรษฐกิจโดยรวมเพื่อ
สร้างบรรยากาศทางเศรษฐกิจให้คล่องตัวและมีเสถียรภาพ โดยเฉพาะการกากับดูแลสภาพคล่อง
ของเงินทุน การพั ฒนาตลาดการเงินไทยให้สอดคล้องกั บมาตรฐานสากลเพื่อเชื่อมโยงตลาด
การเงินระหว่างประเทศของชาติไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเข้มแข็งทางเศรษฐกิ จและ
การบริห ารจั ด การที่ มีธ รรมาภิ บ าลในการจัด การภาครั ฐ ธุ รกิ จเอกชน และระบบเศรษฐกิ จ
โดยรวม
สถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลให้ประเทศไทยจาเป็นต้องพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ข องชาติ ใ ห้ มี ศั ก ยภาพอั น ประกอบด้ ว ยคุ ณ ธรรม ความรู้ ความสามารถที่ เ ท่ า ทั น
การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมโลก การจั ดการศึ ก ษาจึ ง นั บ เป็ น เครื่ องมื อ ส าคั ญ
อย่างยิ่งในการพัฒนาทุนมนุษย์ของชาติดว้ ยการวางรากฐานและพัฒนาการในทุกๆด้านตั้งแต่เกิด
จนตายด้วยการตระหนักถึงความสาคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่จะส่งผลให้ทุนมนุษย์ของชาติ
สามารถเติบโตขึ้นเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาชาติให้เท่าทันและทัดเทียมตลอดจนเป็นกาลัง
สาคัญของภูมิภาค
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
จากกระแสโลกาภิวัตน์และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นผลให้ระบบการสื่อสาร
ด้ ว ยข่ า วสารข้ อ มู ล ต่ า งๆ มี ค วามทั น สมั ย รวดเร็ ว และเป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ประกอบกั บ
การรวมกลุ่มประชาคมของประเทศในภูมิภาคต่างๆ ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนทุนมนุษย์ ศิลปะ
และวัฒนธรรม เป็นผลให้วิถีการดารงชีวิตในสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย
รวดเร็ว เกิดการนาเข้าและเลียนแบบวัฒนธรรมบริโภคนิยมจากต่างชาติโดยไม่มีวิจารณญาณ
มาตรฐานการด าเนินชีวิตของคนไทยสูงขึ้นจนเป็นผลกระทบให้เกิดการแข่งขันเพื่อตอบสนอง
ค่านิยมทางสังคมของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม เกิดการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปในทางที่ไม่
เหมาะสมจนเกิดปัญหาทางสังคมในรูปแบบที่แปลกใหม่และรุนแรงมากขึ้น ขณะที่ความสมาน
สามัคคีและความเอื้ออาทรของคนในชาติกลับลดน้อยถอยลงไป
สถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลให้ประเทศไทยจาเป็นต้องปรับทิศทางและ
แนวโน้มในการพัฒนาประเทศไทยเพื่อมุ่งสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness
Society) โดยมุ่งพัฒนาให้คนไทยมีคุณธรรมนาความรอบรู้ ก้าวทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชน
เข้มแข็ง สั งคมสั นติสุข การดาเนินชีวิตเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีเ สถียรภาพ มีความเป็นธรรม
มีคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีความมั่งคั่งมั่นคงอย่างยั่งยืนภายใต้ระบบ
บริหารจัดการประเทศด้วยธรรมาภิบาล ดารงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี ” การจัดการศึกษาจึงนับเป็นเครื่องมือ
สาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทุนมนุษย์ของชาติเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคนและระบบสังคม
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพลเมืองและทรัพยากรบุคคลของชาติในทุกภาคส่วนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ความสาคัญต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจน
เศรษฐกิจชุมชน
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12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามที่ได้กล่าวมา
นั้ น การศึ ก ษานั บ เป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ยิ่ ง ในการพั ฒ นาพลเมื อ งของชาติ เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้
ความสามารถที่ จะก้ าวให้ทันการเปลี่ย นแปลงที่เ กิดขึ้ นอย่างรวดเร็ว ได้อย่า งมีป ระสิท ธิภาพ
การจัดการการศึกษาของชาติเพื่อพัฒนาพลเมืองให้เป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สังคม ตลอดจน วัฒนธรรมให้คงอยู่และก้าวต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นควรเป็น
การจัดการการศึกษาให้ครอบคลุมต่อเนื่องไปในแต่ละช่วงวัย และลาดับขั้นพัฒนาการมนุษย์โดย
สอดคล้องกับนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายของการจัดการการศึกษาของชาติ
การจั ด การศึก ษาในระดั บ ประถมศึก ษา หมายถึงการจั ดการศึก ษาในระดั บ เบื้ องต้ น
ต่อเนื่องจากการเตรียมความพร้อมในระดับปฐมวัย เช่น ให้อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมี
ความหมายกว้าง รวมถึงการฝึกฝน อบรม ขัดเกลาให้เด็กพัฒนาในด้านต่างๆ ครบทุกด้าน เพื่อให้
สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ตลอดจนพัฒนาการด้าน
ร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา อันจะช่วยให้เด็กนักเรียนสามารถปรับตัวและดารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข และการที่สถานศึกษาจะสามารถจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา
ให้บรรลุผลที่สอดคล้องกับนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายของการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นั้น ปัจจัยสาคัญประการหนึ่ง คือ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการศึกษาให้เด็ กในวัยประถมศึกษาได้มีพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ตามความมุ่งหมายของ
การจัด การศึก ษา ดั งนั้น การพั ฒนาหลัก สูตรศึก ษาศาสตรบัณฑิตเพี่อสร้างครูและบุคลากร
ทางการประถมศึ ก ษาจึ ง ควรสอดคล้ อ งกั บ แนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ สั งคม
ประชากร และพลั งงาน โดยค านึงถึ งสิ่งแวดล้ อมในกระแสโลกาภิ วัตน์เป็นสาคัญและจะต้องมี
แนวทางที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และข้อกาหนดของ
คุรุสภา
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คือ การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
และเป็นที่ต้องการของสังคม โดยมีจุดเด่นด้านบุคลิกภาพเฉพาะตามวัฒนธรรมสวนดุสิต สร้าง
พัฒนา และเผยแพร่องค์ค วามรู้ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และการพัฒนา
ความเข้ ม แข็ ง ชุ ม ชน สั ง คม และประเทศในลั ก ษณะการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการ
ทะนุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน เผยแพร่และส่งเสริม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างและพัฒนาความเข้มแข็งวิชาชีพครูโดยยึดหลักการบริหารจัดการ
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ที่คานึงถึงการปรับตัวเพื่อการเตรียมรับตามแนวโน้มและบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตและสามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งพันธกิจดังกล่าวตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ได้เป็นอย่างดี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษาเพื่อสร้างครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถจัดการศึกษาโดย
ต่อเนื่องจากการศึกษาปฐมวัยซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยครอบคลุม
มาตรฐานความรู้ทั้ ง 9 มาตรฐาน ตามมาตรฐานวิ ชาชีพ และเกณฑ์ ก ารรับ รองปริ ญ ญาของ
คุรุสภา และมุ่งพัฒนาบัณฑิตครูให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางที่เน้นทักษะพืน้ ฐานการศึกษาภาคบังคับในระดับ
ประถมศึกษา ทั้งด้านการอ่าน การเขียน ทักษะการคิดพื้นฐาน การคิดคานวณ การติดต่อสื่อสาร
กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม พื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และ
สมดุ ล ทั้ งด้า นร่ างกาย สติปั ญ ญา อารมณ์ สัง คม และวั ฒนธรรม ตลอดจนสามารถเป็ น
ผู้ปฏิบัติงานหรือเป็นผู้นาทางวิชาการให้กับหน่วยงานทางการศึก ษา สามารถพัฒนาให้เกิด
องค์ความรูใ้ หม่ สนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การศึกษา และ
การบริการทางวิชาการให้แก่ชุมชน บุ คลากรด้านการประถมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1.1) กลุ่มวิชาภาษา
(1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
(1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
(1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
(2) กลุ่ ม วิ ช าเอกเลื อ กภาษาไทย-สั ง คมศึ ก ษา กลุ่ ม วิ ช าเอกเลื อ กคณิ ต ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกเลือกภาษาอังกฤษ เป็ นความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเหตุ : (1)และ(2) หากเป็นวิชาภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ สนับสนุนการสอนจากคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หากเป็นวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนการสอนจาก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
(ไม่ม)ี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์หรือผู้แทนจากหน่วยงานและ
คณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยให้เป็นไปตามแผนการเรียนตลอดหลักสูตรและสอดคล้องกับ
นโยบายและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาและความสาคัญ
ปรัชญา
มุ่งสร้างครูประถมศึกษาที่มีความรักและภาคภูมิใจในวิชาชีพครู มีคุณธรรม จริยธรรม
มีความรู้ความชานาญในเชิงวิชาชีพ สามารถบูรณาการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูในการ
สอนเฉพาะสาขาที่ ต นเองเชี่ ย วชาญ ตลอดจนสามารถสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมและการวิ จั ย
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความสาคัญ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษามุ่งสร้างบัณฑิตครูสาขาวิชา
การประถมศึก ษาที่ มีค วามรัก และภาคภูมิใ จในวิชาชีพ ดาเนินชีวิตด้วยปั ญ ญา มีเ จตคติและ
บุคลิกภาพที่เ หมาะสมต่อวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีใ ห้กั บนักเรียน มีทัก ษะการสอน สามารถ
บูรณาการทักษะการสอนให้สอดคล้องกับสาระความรู้ที่ตนเองเชี่ยวชาญ สามารถนาคุณธรรม
จริ ย ธรรมแห่ ง วิ ช าชี พ สู่ ก ารเรี ย นการสอนเพื่ อ วางรากฐานและพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ เ ป็ น คนดี
มีสติปัญ ญา ความรู้ความสามารถ และสามารถทางานร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างเป็นกั ลยาณมิตร
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถคลี่คลายปัญหาหรือสถานการณ์ วิกฤตทางการศึกษาได้ด้วย
สติ ปั ญ ญา มี ค วามรั ก การแสวงหาความรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาตนเองและวิ ช าชี พ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งด้ ว ย
การค้นคว้าวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้อย่างมีคุณภาพทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
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1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อสร้างบัณฑิตทางการประถมศึกษายุคใหม่ให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1.2.1 มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ยึ ด มั่ น จรรยาบรรณวิ ช าชี พ มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ดี
มีความสามารถในการทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างกัลยาณมิตร และมีบุคลิกภาพเป็นแบบอย่างที่ดี
เหมาะสมกับความเป็นครูวิชาชีพ
1.2.2 มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพครูท างการประถมศึก ษา และ
มีความเชี่ยวชาญ ชานาญการเฉพาะทางตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
1.2.3 มีทักษะและประสบการณ์ในการสอนแบบบูรณาการ โดยสามารถประยุกต์ใช้
ศาสตร์และศิลป์ในการถ่ายทอดองค์ความรูท้ ี่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระและพัฒนาการของผู้เรียน
เพื่อเชื่อมโยงความรู้และปรับตัวสู่ความเป็นสากลได้
1.2.4 มีเจตคติที่ดีและตระหนักถึงความสาคัญของการเรียนการสอนตลอดจนสามารถ
พัฒนาผู้เรียนแต่ละคนได้เต็มตามศักยภาพ
1.2.5 มีความสามารถทางการสื่อสาร คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาได้อย่างเป็น
ระบบ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดว่าจะดาเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559)
แผนการพัฒนา/
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้
1. แผนการพัฒนาและ
1. เอกสารการปรับปรุง
สอดคล้องตามเกณฑ์
ปรับปรุงหลักสูตรให้
หลักสูตร
สอดคล้องกับความต้องการ มาตรฐานของสานักงาน
2. รายงานผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ของหลักสูตร
ของสังคม และได้มาตรฐาน
2. ติดตามประเมินหลักสูตร
วิชาชีพและเกณฑ์การรับรอง
3. เนือ้ หารายวิชาในหมวด
อย่างสม่าเสมอ
ปริญญาของคุรุสภา
วิชาชีพครูครบตามสาระ
3. กาหนดรายวิชาในหมวด
การเรียนรูท้ ี่คุรุสภากาหนด
วิชาชีพครูให้มเี นือ้ หา
4. รายงานผลความพึงพอใจ
ครอบคลุมตามสาระ
ของผู้ใช้บัณฑิต
การเรียนรูท้ ี่คุรุสภากาหนด
4. ประเมินความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บัณฑิต
2. แผนการพัฒนาและ
1. ส่งเสริมอาจารย์ผู้สอนให้
1. จานวนอาจารย์ผสู้ อนที่
ปรับปรุงบุคลากรด้าน
เข้ารับการอบรมหรือศึกษา
ทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
การเรียนการสอน และวิจัยให้ ดูงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และจานวนอาจารย์ที่ได้รับ
มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถนา ด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาทางวิชาการและ/
เทคโนโลยีเข้ามาใช้พัฒนา
และการวิจัย ทั้งในระดับชาติ หรือวิชาชีพ
การจัดการเรียนการสอน
และนานาชาติ
2. รายงานผลความพึงพอใจ
2. จัดระบบการประเมินผล
ของนักศึกษาที่มีตอ่ คุณภาพ
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ การเรียนการสอนและ
มีต่อคุณภาพการเรียน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
การสอนและสิ่งสนับสนุน
3. จานวนรายวิชาที่นา
การเรียนรู้
เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์
3. ส่งเสริมให้อาจารย์ผสู้ อน ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
นาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน
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แผนการพัฒนา/
กลยุทธ์
เปลี่ยนแปลง
3. แผนการพัฒนาคุณลักษณะ 1. ส่งเสริมนักศึกษาให้มภี าวะ
ทางวิชาชีพครูให้แก่นักศึกษา ผูน้ า และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
2. ส่งเสริมให้นักศึกษา
มีคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ความเป็นครู
4. มีการประเมินและติดตาม
ผลการพัฒนาคุณลักษณะ
ทางวิชาชีพครู

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. จานวนรายวิชาที่มกี ิจกรรม
ที่สง่ เสริมนักศึกษาให้มี
ความเป็นผู้นาและ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
2. จานวนรายวิชาที่มกี ิจกรรม
ที่สง่ เสริมให้นักศึกษามี
คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
3. มีรายวิชาที่พัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรมในวิชาชีพและ
ทักษะความเป็นครูให้กับ
นักศึกษา
4. รายงานผลการประเมิน
คุณลักษณะทางวิชาชีพครู

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็ นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษา
ปกติ 1 ภาคการศึก ษาปกติมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัป ดาห์ ทั้งนี้ ใ ห้เ ป็นไปตามข้อบังคั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต ว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2548
(ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
(ไม่ม)ี
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2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1
ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – วันที่ 16 ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – วันที่ 11 มีนาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) ส าเร็ จการศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ เที ย บเท่ า จากสถานศึ ก ษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2) มีเ จตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู รัก เด็ก และมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
3) มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
1) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือก (รับตรง) ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ว่าด้วยการคัดเลือกผู้เข้า
ศึกษา
2) จากผลการสอบข้อเขียน และ/หรือสอบสัมภาษณ์ และการสอบความถนัดทาง
วิชาชีพครู
3) จากผลการพิจารณาคุณลักษณะและบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความรู้และความสามารถ
4) จากผลการพิจารณาความพร้อมในการปฏิบัติตามข้อกาหนดเฉพาะของหลักสูตร
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1) การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาสู่อุดมศึกษา
2) มีความพร้อมด้านความรู้และทักษะพืน้ ฐานด้านวิชาการและวิชาชีพครูค่อนข้างน้อย
และมีความแตกต่างกัน
3) มีแรงจูงใจและความเข้าใจในความเป็นครูที่แตกต่างกัน
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
1) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับอุดมศึกษา และ
แต่งตัง้ อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คาแนะนาทางด้านส่วนตัวและด้านวิชาการแก่นักศึกษา
2) สร้างแรงจูงใจ ความเข้าใจ และความพร้อมในการเข้าเรียนวิชาชีพครู
3) ในกรณีที่นัก ศึก ษามีพื้นฐานความรู้แ ตกต่างกันจัดให้มีก ารอบรมให้กับ นัก ศึก ษา
เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ใ หม่ให้สอดคล้องกับการเรียนในระดับอุดมศึกษา และจัดกิจกรรมให้
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นัก ศึก ษาได้คุ้นเคยกับ สภาพปัญหาโรงเรียนในท้องถิ่นต่างๆ เพื่อขยายความคิด ความเข้าใจใน
ปัญหาวิชาชีพครู
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 6 ปี
จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559
ชั้นปีที่ 1
280
180
180
180
180
ชั้นปีที่ 2
280
180
180
180
ชั้นปีที่ 3
280
180
180
ชั้นปีที่ 4
280
180
ชั้นปีที่ 5
280
280
460
640
820
1000
รวม
280
จานวนนักศึกษาที่คาดว่า
จะสาเร็จการศึกษา

2560
180
180
180
180
180
900
180

หมายเหตุ: ± 20 % ของจานวนนักศึกษา ในแผนการรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

ปีงบประมาณ
2557
2558

2555

2556

2,902,500
1,260,000
144,000

5,805,000
1,260,000
288,000

8,707,500
1,260,000
432,000

4,306,500

7,353,000 10,399,500

2559

2560

11,610,000
1,260,000
576,000

14,512,500
1,260,000
720,000

14,512,500
1,260,000
720,000

13,446,000

16,492,500

16,492,500
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวด เงิน
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จา่ ยบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน (ไม่รวม 3)

ปีงบประมาณ

2555

2556

2557

2558

2559

2560

636,420

646,540

657,550

670,000

682,500

682,500

1,683,000

3,366,000

5,049,000

6,732,000

8,415,000

8,415,000

3. ทุนการศึกษา

504,750

504,750

504,750

504,750

504,750

504,750

4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย

580,500

1,161,000

1,741,500

2,322,000

2,902,500

2,902,500

3,404,670

5,678,290

7,952,800

10,228,750

12,504,750 12,504,750

500,000

350,000

245,000

171,500

120,050

120,050

500,000

350,000

245,000

171,500

120,050

120,050

3,904,670
280

6,028,290
460

8,197,800
640

10,400,250
820

12,624,800
1,000

12,624,800
900

21,693

16,745

15,181

14,445

14,028

14,028

รวม (ก)

ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก)+(ข)

จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน ตามข้อบังคั บของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค)
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 171 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
171 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
(ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง เพิ่ม อีก 3 หน่วยกิต เพื่อให้
ครบ 30 หน่วยกิต)
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
135 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
51 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาการศึกษา
36 หน่วยกิต
2.1.2 กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
15 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอก
84 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
54 หน่วยกิต
(ทั้งนีร้ วมวิชาการสอนวิชาเอก
6 หน่วยกิต)
2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
30 หน่วยกิต
ให้เลือกจากกลุ่มต่อไปนีเ้ พียง 1 กลุ่ม
2.2.2.1 ภาษาไทย-สังคมศึกษา
30 หน่วยกิต
2.2.2.2 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
30 หน่วยกิต
2.2.2.3 ภาษาอังกฤษ
30 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

15

มคอ. 2

3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา ให้เรียนไม่น้อยกว่า
บังคับเรียน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1500117
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication

30 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)

เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
1500113
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
English for Study Skills
1500114
ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ์
English in Various Situations
1500115
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า
บังคับเรียน
รหัสวิชา
1500116

ชื่อวิชา
จริยศาสตร์
Ethics

เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000105
สุนทรียภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
Aesthetic for Quality of Life

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

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

6
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)

3 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
2000106
2500113

ชื่อวิชา
ศิลปะการดารงชีวติ
The Art of Living
จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน
Psychology for Self-development

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2500107
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Man and Environment
2500114
สังคมไทยร่วมสมัย
Contemporary Thai Society
2500115
เหตุการณ์โลกร่วมสมัย
Contemporary World Affairs
1.4
บังคับเรียน
รหัสวิชา
4000111

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า
ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology

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

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)

เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
4000109
3(3-0-6)
วิทยาศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
Science for Daily Life
4000110
3(3-0-6)
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
(ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง เพิ่มอีก 3 หน่วยกิต เพื่อให้ครบ 30 หน่วยกิต)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
2.1.1 กลุ่มวิชาการศึกษา
รหัสวิชา
1011107
1011202
1012203
1022201
1023307
1031206
1031207
1042105
1044402
1052202
1062301
1082105

ชื่อวิชา
หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา
Educational Principles and Philosophy
วิชาชีพครูและจริยธรรมในวิชาชีพ
Teacher Profession, Morals and Ethics
การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
Classroom and Learning Environmental Management
การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Designs and Development
การออกแบบและการจัดการเรียนรู้
Learning Management and Designs
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and information Technologies in Education
ภาษาและการสื่อสารสาหรับครู
Languages and Teacher Communication
การวัดและประเมินผลการศึกษา
Educational Measurement and Evaluation
การวิจัยทางการศึกษา
Educational Research
จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา
Developmental and Educational Psychology
การบริหารการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Educational Administration and Related Laws
การศึกษาพิเศษ
Special Education

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

135 หน่วยกิต
51 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2.1.2 กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1004803
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Practicum
1005808
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Internship/Externship 1
1005809
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Internship/Externship 2

15 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(0-10-0)

2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1091101
หลักการและแนวคิดทางประถมศึกษา
Principles and Concepts of Elementary Education
1091201
สังคมและวัฒนธรรมไทย
Thai Socio-Cultural Backgrounds
1091401
ศิลปะสาหรับครูประถมศึกษา
Art for Elementary School Teachers
1092101
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา
Development and Learning of Elementary Students
1092201
ทักษะการเขียนสาหรับครู
Skill of Writing for Teachers
1092301
ทักษะการอ่านสาหรับครู
Skill of Reading for Teachers
1092701
กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ
English Reading Strategies
1092702
การเขียนภาษาอังกฤษตามรูปแบบ
Formulaic Writing in English

84 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

6(0-24-0)
6(0-24-0)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
1093201
1093301
1093302
1093303
1093304
1093401

1094201
1094401

1094402
1094403

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
Mathematics in Daily Life
จานวนและการดาเนินการสาหรับครูระดับประถมศึกษา
Numbers and Operations for Elementary School Teachers
มนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
Man and Physical Environment
โลกและการเปลี่ยนแปลง
Earth and Change of Earth
ดาราศาสตร์และอวกาศ
Astronomy and Space
การงานอาชีพและเทคโนโลยีสาหรับครูประถมศึกษา
Work-Oriented Experiences and Technology for
Elementary School Teachers
สุขศึกษาสาหรับครูประถมศึกษา
Health Science for Elementary School Teachers
พลศึกษาและนันทนาการสาหรับครูประถมศึกษา
Physical Education and Recreation for Elementary School
Teachers
นาฏศิลป์ ลีลา และดนตรีสาหรับครูประถมศึกษา
Music and Drama for Elementary School Teachers
การใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อ
ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน
Computer Technology and Application Programs for
Learning Management

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

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

3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
ให้เลือกจากกลุ่มต่อไปนี้ เพียง 1 กลุ่ม
2.2.2.1 ภาษาไทย-สังคมศึกษา
รหัสวิชา
1093501
1093502
1093503
1093504
1094501
1094502
1094503
1094504
1094505
1094506

30

หน่วยกิต

30

หน่วยกิต

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
3(3-0-6)

หลักภาษาไทย
Thai Grammar
วรรณกรรมศึกษาสาหรับครู
Literature for Teachers
ประวัติศาสตร์ไทย
Thai History
ภูมิศาสตร์กายภาพและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
Physical Geography
ภาษาไทยกับสังคม
Thai Language and Society
ศาสตร์และศิลปะการพูดการฟัง
The Science of Speech
ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
Thai for Official Purposes
การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสาหรับครู
Introduction to economics for Teachers
ปรัชญาและศาสนธรรม
Philosophy and Religion

2.2.2.2 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1093601
ขั้นตอนวิธีการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์สาหรับครู
Algorithms in Mathematics Proofs for Teachers

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

30

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
1093602
1093603
1093604
1094601

1094602
1094603
1094604
1094605
1094606

ชื่อวิชา
เรขาคณิตสาหรับครูระดับประถมศึกษา
Geometry for Elementary School Teachers
หลักเคมีเบื้องต้น
Principles of Chemistry
นิเวศวิทยาและปัญหาสิ่งแวดล้อม
Ecology and Environmental Problems
ศาสตร์และศิลป์แห่งการสอนคณิตศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา
Mathematics Pedagogical Content Knowledge at the
Elementary Levels
แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงทางคณิตศาสตรศึกษา
Trends and Changes in Mathematics Education
พีชคณิตสาหรับครูระดับประถมศึกษา
Algebra for Elementary School Teachers
ชีววิทยาของมนุษย์สาหรับครูประถมศึกษา
Human Biology for Elementary School Teachers
สัตววิทยา
Zoology
พฤกษศาสตร์
Botany
2.2.2.3 ภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา
1093701
1093702
1094701

ชื่อวิชา
สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษสาหรับครู
English Phonetics for Teachers
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English Grammar for Communication
การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
English Conversation in Daily Life

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

30 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
1093703
1093704
1094702
1094703
1094704
1094705

1094706

ชื่อวิชา
วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษสาหรับครู
English Syntax for Teachers
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์สาหรับครู
Analytical English Reading for Teachers
การเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ
English Composition
กลวิธีการสอนภาษาอังกฤษ
English Teaching Strategies
การเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
Creative Writing for Teaching English
การพัฒนาแบบทดสอบและแบบประเมินทักษะ
ภาษาอังกฤษ
Development of English Tests and Evaluation Forms
วรรณกรรมสาหรับเด็กเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
Children’s Literature for Teaching English

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(3-0-6)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เ คยเรีย นมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เ รีย นโดย ไม่นับ หน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสาเร็จการศึกษาของหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

23

มคอ. 2

3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพครู
1011107
หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา
1031207
ภาษาและการสื่อสารสาหรับครู
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
1091101
หลักการและแนวคิดทางประถมศึกษา
รวม
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพครู
1011202
วิชาชีพครูและจริยธรรมในวิชาชีพ
1031206
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
1091201
สังคมและวัฒนธรรมไทย
1091401
ศิลปะสาหรับครูประถมศึกษา
1092101
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3
3
3
3

3
3
3
3

0
0
0
0

6
6
6
6

3
3

3
3

0
0

6
6

3
21

3
21

0
0

6
42

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3
3

3
3

0
0

6
6

3
3

3
2

0
2

6
5

3
3
3
21

3
2
3
19

0
2
0
4

6
5
6
40
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ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพครู
1022201
การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร
1052202
จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา
1082105
การศึกษาพิเศษ
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
1092301
ทักษะการอ่านสาหรับครู
1092701
กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ
รวม
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
วิชาเลือก
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพครู
1012203
การจัดการชัน้ เรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การเรียนรู้
1042105
การวัดและประเมินผลการศึกษา
1062301
การบริหารการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
1092201
ทักษะการเขียนสาหรับครู
1092702
การเขียนภาษาอังกฤษตามรูปแบบ
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3
3

2
3

2
0

5
6

3
3
3

2
3
3

2
0
0

5
6
6

3
3
21

3
3
19

0
0
4

6
6
40

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3
3

3
3

0
0

6
6

3

3

0

6

3
3

3
3

0
0

6
6

3
3
21

3
3
21

0
0
0

6
6
42
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ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพครู
1023307
การออกแบบและการจัดการเรียนรู้
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
1093201
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
1093302
มนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
1093303
โลกและการเปลี่ยนแปลง
กลุ่มวิชาเอกเลือก เลือก 1 กลุ่ม
ภาษาไทย – สังคมศึกษา
1093501
หลักภาษาไทย
1093503
ประวัตศิ าสตร์ไทย
คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์
1093601
ขั้นตอนวิธีการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์
สาหรับครู
1093604
นิเวศวิทยาและปัญหาสิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษ
1093701
สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษสาหรับครู
1093702
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเชิงการสื่อสาร
หมวดวิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3

3

0

6

3
3
3

3
3
3

0
0
0

6
6
6

3
3

3
3

0
0

6
6

3

3

0

6

3

2

2

5

3
3

3
3

0
0

6
6

3
21

2
19-20

2
2-4

5
40-41
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ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
1093301
จานวนและการดาเนินการสาหรับครูระดับ
ประถมศึกษา
1093304
ดาราศาสตร์และอวกาศ
1093401
การงานอาชีพและเทคโนโลยีสาหรับ
ครูประถมศึกษา
กลุ่มวิชาเอกเลือก เลือก 1 กลุ่ม
ภาษาไทย-สังคมศึกษา
1093502
วรรณกรรมศึกษาสาหรับครู
1093504
ภูมิศาสตร์กายภาพและสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์
คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
1093602
เรขาคณิตสาหรับครูระดับประถมศึกษา
1093603
หลักเคมีเบือ้ งต้น
ภาษาอังกฤษ
1093703
วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษสาหรับครู
1093704
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์สาหรับครู
หมวดวิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3

3

0

6

3
3

3
3

0
0

6
5

3
3

3
2

0
2

6
5

3
3

3
2

0
2

6
5

3
3

3
3

0
0

6
6

3
18

2
16-17

2
2-4

5
34-35
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ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพครู
1044402
การวิจัยทางการศึกษา
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
1094201
สุขศึกษาสาหรับครูประถมศึกษา
1094403
การใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อ
ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มวิชาเอกเลือก เลือก 1 กลุ่ม
ภาษาไทย-สังคมศึกษา
1094501
ภาษาไทยกับสังคม
1094504
การเมืองการปกครองไทย
1094505
เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้นสาหรับครู
คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
1094602
แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงทาง
คณิตศาสตรศึกษา
1094603
พีชคณิตสาหรับครูระดับประถมศึกษา
1094606
พฤกษศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
1094701
การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
1094702
การเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ
1094705
การพัฒนาแบบทดสอบและแบบประเมินทักษะ
ภาษาอังกฤษ
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3

2

2

5

3
3

3
2

0
2

6
5

3
3
3

3
3
3

0
0
0

6
6
6

3

2

2

5

3
3

3
2

0
2

6
5

3
3
3

3
3
2

0
0
2

6
6
5

18

14-16

4-8

32-34
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ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3

0

10

0

3

2

2

5

3

2

2

5

3
3
3

3
3
3

0
0
0

6
6
6

3

2

2

5

3
3

2
2

2
2

5
5

3
3

3
3

0
0

6
6

3

3

0

6

รวม

18

10-13

14-20

25-28

ปีที่ 5 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

6
6

0
0

24
24

0
0

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพครู
1004803
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
1094401
พลศึกษาและนันทนาการสาหรับ
ครูประถมศึกษา
1094402
นาฏศิลป์ ลีลา และดนตรีสาหรับครู
ประถมศึกษา
กลุ่มวิชาเอกเลือก เลือก 1 กลุ่ม
ภาษาไทย-สังคมศึกษา
1094502
ศาสตร์และศิลปะการพูดการฟัง
1094503
ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
1094506
ปรัชญาและศาสนธรรม
คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
1094601
ศาสตร์และศิลป์แห่งการสอนคณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา
1094604
ชีววิทยาของมนุษย์สาหรับครูประถมศึกษา
1094605
สัตววิทยา
ภาษาอังกฤษ
1094703
กลวิธีการสอนภาษาอังกฤษ
1094704
การเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ
1094706
วรรณกรรมภาษาอังกฤษสาหรับเด็กเพื่อการ
สอนภาษาอังกฤษ

กลุ่มวิชาชีพครู
1005808
การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 1
รวม
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ปีที่ 5 / ภาคการศึกษาที่ 2
กลุ่มวิชาชีพครู
1005809
การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 2
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

6
6

0
0

24
24

0
0

3.1.5
1.
1.1
1500117

คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Thai for Communication
ศึกษาหลักการและกระบวนการ การใช้ภาษาไทยเชิงบูรณาการเพื่อการสื่อสาร
เน้นการย่อความสรุป ความ ตีความ ขยายความ วิเคราะห์และสังเคราะห์ นาเสนอในรูปแบบ
รายงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
Study the principles and processes of Thai language integrated with
communication skills focusing on summarization, modification, analysis and synthesis of text.
Academic report presentations are also included.
1500110

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
English for Communication
ฝึกการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษที่นามาใช้ในชีวิตประจาวัน โดยเน้นทักษะการฟัง
และการพู ด และโครงสร้ า งไวยากรณ์ ค าศั พ ท์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจ าวั น
การออกเสี ย งที่ ถู ก ต้ อ งและความรู้ ท างวั ฒ นธรรมในการสื่ อ สาร ฝึ ก ทั ก ษะต่ า ง ๆ ทาง
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมที่ให้ความสาคัญกับโครงสร้างและความหมายทางภาษา
The course is designed to enable students to communicate in English within
the conversational context of everyday activities. English listening and speaking skills with
particular attention to grammar, vocabulary related to communicative purposes and proper
pronunciation and the cultural aspects of communication are also included. Students are
encouraged to develop their English skills through both form-focused and meaning-focused
activities.
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1500113

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
English for Study Skills
พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดในบริ บททางวิชาการ เนื้อหา
รายวิชานีใ้ ห้ความสาคัญกับทักษะที่เป็นประโยชน์ตอ่ การเรียนในมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมถึงการเรียน
คาศัพท์ทางวิชาการ กลวิธีการอ่าน การจดบันทึกและการวิจัย โดยการใช้กิจกรรมบูรณาการ
ทางภาษาอังกฤษในการฝึกฝนทักษะดังกล่าว
This course is specifically designed to help students improve their English
reading, writing, speaking and listening skills in academic contexts. The course content
focuses on important study skills used to achieve various tasks at university. This includes
building academic vocabulary, reading, strategies, note-taking and research skills. Students
will practice using English skills through various integrated skill activities.
1500114

ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ์
3 (3-0-6)
English in Various Situations
ศึกษาการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับบริบททางสังคม ธุรกิจ วิชาชีพ การประยุกต์ใช้
กลยุทธ์การอ่าน เพื่ออ่านและเขียนจดหมายธุรกิจและอีเมล์ ฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง
พูด อ่านและเขียนจากกิจกรรมฝึกทักษะเชิงบูรณาการในสถานการณ์ต่าง ๆ
This course is designed to develop a clear sense of context-appropriate
language and learning to use language more appropriately in both social and professional
situations. The course content includes conversation in both business and social contexts,
application of reading strategies to business reading, writing business letters and e-mails.
Students will practice using the four English skills through integrated skill activities in various
situations.
1500115

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
English for Academic Purposes
ฝึ กทั กษะภาษาอั งกฤษขั้ นสู ง การอ่ านและการเขี ยนภาษาอั งกฤษเชิ งวิ ชาการ
การนาเสนองาน การคิดเชิงวิพากษ์ การประยุกต์ใช้คาศัพท์วิชาการและโครงสร้างประโยคในงาน
วิชาการประเภทต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษในการศึกษาต่อและการสอบวัด
ความสามารถทางภาษา เช่น TOEIC, IELTS และ TOEFL
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The course is designed to improve the students’ English skills at the
advanced level. The course contents include academic English reading and writing as well as
presentation and critical thinking skills. Students will be encouraged to apply academic
vocabulary and sentence structures in tasks in various academic situations in order to
prepare them for further study and for taking English proficiency tests; TOEIC, IELTS and
TOEFL.
1.2
1500116

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
จริยศาสตร์
3 (3-0-6)
Ethics
ศึ ก ษาหลั ก การพื้ น ฐานจริ ย ศาสตร์ แ ละกระบวนการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ค่ า ทาง
จริ ย ธรรม ความดี ความชั่ ว ความถู ก ความผิ ด ความยุ ติ ธ รรม คุ ณ ค่ า หน้ า ที่ และ
ความรับผิดชอบ ตามแนวทางของการดาเนินชีวิตที่ดีและการบูรณาการหลักปรัชญา จริยศาสตร์
ศาสนา เพื่อประยุกต์สู่การพัฒนาคุณธรรมที่ยั่งยืนและเสริมสร้างคุณค่าชีวติ ที่ดีงามในสังคม
Study the principles of ethics and the process of promoting ethics regarding
to virtue, bad, rightness, error, justice, value, obligation and responsibility according to good
living approaches. Integrated processes of philosophy, ethics and religion are included to
apply for sustainable development of morality and good life promotion in society.
2000105

สุนทรียภาพเพื่อคุณภาพชีวติ
3 (3-0-6)
Aesthetic for Quality of Life
ศึก ษาความหมาย ความสาคัญ และขอบข่ายของสุ นทรีย ภาพการรับ รู้คุณค่ า
ความงาม ในธรรมชาติ และสิ่งที่ มนุ ษ ย์ สร้ างขึ้ น สร้ างความตระหนัก รู้ใ นคุ ณค่า ความงาม
ความประณีตของมนุษย์ ในบริบทของสังคมและศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ใน
วิถีชีวติ และสังคม
Study the meaning and importance of aesthetics regarding natural and
artificial tangibles. The student will be encouraged to be aware of the importance of various
kinds of art, culture and social context as well as to be able to apply them for enjoying an
artistic life in our society.
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2000106

ศิลปะการดารงชีวติ
3 (3-0-6)
The Art of Living
ศึกษาการดาเนินชีวติ และการอยู่ร่วมกันในสังคม การปฏิบัติตนตามธรรมเนียม
ไทยและสากล ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น การพัฒนาบุคลิ ก ภาพ มารยาททางสังคมและ
การติดต่อสื่อสาร ความเข้าใจในชีวติ และการทางาน รวมถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและการทางาน
Study the ways of living and how to exist together in society. How to
conform to Thai and international customs, self-perception and others, personal
development, social manners and social communication, life and work perception including
role, duty and responsibility for oneself, family, society and professions.
2500113

จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน
3 (3-0-6)
Psychology of Self – Development
ศึกษาทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยา ความรู้ด้านสภาวะและกระบวนการทาง
จิตวิท ยาของบุค คล และกลุ่ม บุค คลที่เ กี่ย วข้ อง รวมถึงพฤติ ก รรมมนุษ ย์ใ นด้านความหมาย
ความสาคัญ ประเภทและเหตุปัจจัย แห่งพฤติกรรมมนุษย์ หลักมนุษยสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร
ภาวะผูน้ าและการทางานเป็นทีมเพื่อการพัฒนาชีวิตให้ดาเนินไปอย่างมีความสุขทั้งส่วนตนและสังคม
Study the psychological theories and principles, human psychological
conditions, process and human behaviors regarding to different aspects; meanings,
importance, types, and causes of human behaviors. Principles of human relations,
communication, leadership, and team working skills are also included.
1.3
2500107

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Man and Environment

3 (3-0-6)

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธ์
ระหว่างวิถีการดารงชีวิตของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาธรรมชาติ นิเวศวิทยาเมือง ปัญหา
ประชากร การตั้งถิ่นฐาน และการขยายตัวของเมือง คุณภาพชีวิตในเมือง ปัญหาสิ่ งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมือง การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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Study man and his impact on the environment. The course will explore
conceptual basic of environmental and natural resources, relationships between man and
environment, natural ecosystem, urban ecosystems, population problems, human settlement
and urban growth, quality of life in urban area, environmental problems in natural and urban
environment, participation in environmental conservation and promotion, natural and urban
environmental management for sustainable development
2500112

สังคมไทยร่วมสมัย
3 (3-0-6)
Contemporary Thai Society
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
วัฒนธรรมของสังคมเมืองและชนบท การพัฒนาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์ สร้างความตระหนัก
ในคุณค่าของคนไทย สังคมไทย เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามโครงสร้างของสังคมไทย
และความหลากหลายของวั ฒนธรรมไทย รวมถึงการปรับ ตัวให้สอดคล้องกั บ สถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงในสังคมไทย
The course aims at studying the change of Thai society related to economy,
society, politics and culture of rural and urban society. Analytical thinking ability, awareness
of Thai values, respect of human prestige based on the Thai social structure, cultural
diversities as well as self-adjustment are also included.
2500115

เหตุการณ์โลกร่วมสมัย
3 (3-0-6)
Contemporary World Affairs
ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมโลกในยุ ค โลกาภิ วั ต น์ ทั้ ง ด้ า นการเมื อ ง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและภัยคุกคามต่าง ๆ สร้างความรู้ ความเข้าใจและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ไข ปรับตัว เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี การปรับตัวให้อยู่ได้ใ น
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในปัจจุบันและอนาคต
Study the changing of society in the age of globalization with regard to
economy, society, politics, cultural, environment and current endangered issues. Students
will be trained and encouraged to develop analytical thinking ability and to be aware of their
own values and to pay respect to their human dignity as well as cultural diversities. Selfadjustment for social life is also introduced in the course.
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1.4
2000109

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
3 (3-0-6)
Science for Daily Life
ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ การประยุ กต์ใช้ วิทยาศาสตร์ใน
ชี วิ ต ประจ าวั นเกี่ ย วกั บ อาหาร เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม ที่ อ ยู่ อาศั ย ยารั ก ษาโรค การออกก าลั ง กาย
การพักผ่อน เครื่องสาอาง พลังงาน เทคโนโลยีและการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดี
Study the scientific processes and application for daily life including food,
costumes, living places, medication, exercises, recreation, cosmetics, energy, technology and
how to be good health.
2000110

การคิดและการตัดสินใจ
3 (3-0-6)
Thinking and Decision Making
หลั ก การและกระบวนการคิ ด ของมนุ ษ ย์ ตรรกศาสตร์ แ ละการใช้ เ หตุ ผ ล
ความคิดสร้างสรรค์ ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการตัดสินใจ การคิด แก้ปัญหา
การใช้วิจารณญาณเพื่อให้รู้จักคิดเป็น และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
Study the principles and processes of human thinking, particularly logical and
rational thinking. Students will enhance their creative thinking skills, information and data
analysis, and decisions making. Problem solving strategies and attentive thinking are
employed to encourage students to apply these principles and processes for their lives.
2000111

เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)
Information Technology
ศึกษา องค์ประกอบ บทบาท ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสารและระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ฐานข้อมูล การจัดการ
สารสนเทศและระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีส ารสนเทศกั บ การจัด การความรู้ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุก ต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพ แนวโน้มของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต การฝึกปฏิบัติใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
ชีวิตประจาวันและการเรีย นรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสถานศึกษาและใน
แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ
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Study the components, roles and significance of information technology,
computer technology and communication technology including networks, the Internet, and
databases. This includes information management, information systems, information
technology and knowledge management, information related laws, information application for
careers, information trends, and information practice, particularly in educational institutes and
other learning sources for life-long learning.
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
2.1.1 กลุ่มวิชาการศึกษา
1011107
หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Principles and Philosophy
ศึกษาวิวัฒนาการของการศึกษาไทยและการศึกษาโลก แนวคิดหลักปรัชญาและ
ปรัชญาการศึก ษา การจัด การศึก ษาอย่า งสร้างสรรค์และเป็ นไปตามหลัก การของปรัชญาที่
ก าหนด ทศวรรษสหประชาชาติว่ า ด้ว ยการศึก ษาเพื่ อการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น บทบั ญ ญั ติ ว่ าด้ ว ย
การศึกษาในรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
Study Thai and world educational development including philosophical and
educational principles, creative educational management according to the defined
philosophical principles, United Nation Decade for sustainable educational development,
educational legislation in Constitution Laws, National Education Acts, and educational
management strategies for sustainable development promotion.
1011202

วิชาชีพครูและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Teacher Profession, Morals and Ethics
ศึกษาความหมาย ความสาคัญของครูและวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ และภาระงาน
ของครู พั ฒนาการของวิช าชีพ ครู คุณลั ก ษณะของครูที่ดี การสร้ างทัศนคติที่ดี ต่อวิชาชีพครู
การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และการเป็น
ผูน้ าทางวิชาการ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษา
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Study the importance and definition of teacher and professor, teachers’ roles,
authorities, and tasks, development of the teacher profession, teacher traits, positive visions
to promote the teacher profession, teacher competency, educated personalities, academic
leadership, teacher criterion, teacher morals, and educational laws.
1012203

การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
Classroom and Learning Environmental Management
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการชั้นเรียน ภาวะผู้นา
ทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การเรีย นรู้วัฒนธรรมองค์กร มนุษยสัมพันธ์ในองค์ก ร
ทักษะการติด ต่อสื่อสารในองค์ก ร การบริหารจัดการชั้นเรีย น การประกันคุณภาพการศึกษา
การทางานเป็นทีม การจัดทาโครงงานทางวิชาการ การจัดโครงการฝึกอาชีพ การจัดโครงการ
และกิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัด ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการศึก ษาเพื่อพัฒนา
ชุมชน เทคนิค การจัดแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรีย นรู้ การออกแบบและ
จัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การประเมินและการนาผลไปใช้ในการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
Study definition, importance, theories, and principles of classroom
management including educational leadership, critical thinking, organization traditional
learning, human relationships in organization, communicative skills, classroom management,
educational assurance managements, team-working, academic organizing and professional
training project management, learning project and activity organizing to develop
communicational system for educational management and community development.
1022201

การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร
3(2-5-5)
Curriculum Designs and Development
ศึก ษาความหมายและรูป แบบของหลัก สูตร ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีก าร
เรียนรู้ ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษา
ไทย ทฤษฎีหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร ข้อกาหนดมาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช้
การประเมินหลักสูตรทั้งก่อนและหลังการใช้หลักสูตร
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Study curriculum definition and patterns, learning philosophy, concepts, and
theories including history of educational management systems in Thailand, visions and
educational development plans, curriculum theories, curriculum development, standardization
and level standards, school curriculum development, education issues and educational
trends, curriculum application and evaluation in both before and after use.
1023307

การออกแบบและการจัดการเรียนรู้
3(3-0-6)
Learning Management and Designs
ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบของการจัดการ
เรียนรู้ หลักสูตรขั้นพื้นฐาน การออกแบบ และการจัดการเรียนรู้ การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรูแ้ บบเรียนรวม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เทคนิค
และวิธีจัดการเรียนรู้ การใช้และการผลิตสื่อ การใช้นวัตกรรมในการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้
แบบที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ การออกแบบจั ด ท าแผนการจั ด
การเรียนรูแ้ ละเลือกใช้สื่อการเรียนรู้
Study instructional concepts, principles, and theories. Learn management
patterns and fundamental curriculum designs. Learn issue integration, inclusive learning
integration, learning experience management, learning techniques and management
methods, as well as in instructional media production and utilization. Learning innovation,
student centered education, learning evaluation, learning management designs and planning,
and instructional media selection.
1031206

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and information Technologies in Education
แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบและกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ และ
เครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ การออกแบบ การสร้ า ง การน าไปใช้ การประเมิ น และการปรั บ ปรุ ง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Study concepts, theories, technologies and innovations in education that
promote learning quality development and informational technologies. Models and strategies
of communicative technological innovation development. Analyzing problems caused by the
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usage of innovations, technology, information, learning resources and networks. Designs,
creations, implementation, evaluation, and improvement of innovations and informational
technology.
1031207

ภาษาและการสื่อสารสาหรับครู
3(3-0-6)
Languages and Teacher Communication
ศึ ก ษาความส าคั ญ ทั ก ษะในการฟั ง การพู ด การอ่ า น การเขี ย น ภาษาไทย
ภาษาอั งกฤษ หรือ ภาษาต่างประเทศอื่นๆ สาหรั บ ครู วิธีก ารสื่อความหมายได้ อย่างถู ก ต้อ ง
ภาษากาย เทคนิคการสื่อสารสาหรับครู การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเอื้อต่อการจัด
การเรียนการสอน
Study the importance of the four language skills; listening, speaking, reading,
and writing in Thai, English or other languages for teachers including coding methods, body
language, communication techniques for teachers and application of communication
technologies in education.
1042105

การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Measurement and Evaluation
ศึ ก ษาแนวคิ ด หลั ก การ ของการวั ด และประเมิ น ผล เทคนิ ค การวั ด และ
ประเมินผลทางการศึกษา การสร้างและการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา สถิติที่ใช้
ในการวั ด และประเมิ น ผล การประเมิ น ตามสภาพจริ ง การประเมิ น จากแฟ้ ม สะสมงาน
การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การปฏิบัติก ารออกแบบและ
พัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา ปฏิบัติการวัดและประเมินผลและการนาไปใช้
ในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
Study concepts, principles of educational measurement and evaluation
including techniques construction and using of educational measurement and evaluation
tools, measurement and evaluation statistics, authentic assessment, portfolio, performance
evaluation, formative and summative evaluation, design processing and development of
educational measurement and evaluation tools, practice in measurement and evaluation for
apply in developing instruction.
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1044402

การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Research
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบการวิจัย การออกแบบวิจัย กระบวนการวิจัย
สถิ ติ เ พื่ อ การวิ จั ย การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย การน าเสนอผลงานวิ จั ย
จรรยาบรรณนักวิจัย การค้นคว้า ศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้
กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา และการเสนอโครงการเพื่อทาวิจัยเพื่อนาไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน
Study research concepts, theories, and models including research designs,
research processes, research statistics, classroom research, research performance training,
researcher ethics, research studies and discovery for learning process development, applied
research in problem solving and proposal presentation that leads to instruction management
and student competency development.
1052202

จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา
3(3-0-6)
Developmental and Educational Psychology
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการมนุษย์
จิตวิทยาการศึก ษา จิตวิท ยาการแนะแนวและให้คาปรึก ษา การนาหลัก จิตวิท ยาไปใช้ในการ
พัฒนาศักยภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้นึ
Study principles, concepts, and theories including introduction in psychology
connected to human development, educational psychology, guidance, and psychological
principles applied in improving learner competencies and life.
1062301

การบริหารการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3(3-0-6)
Educational Administration and Related Laws
ศึกษาทฤษฎี รูปแบบ ระบบบริหาร ปฏิบัติการออกแบบ การวางแผน และการนา
แผนการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประเมินและปรับปรุง
แผนการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา บทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
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Study theories, patterns, and systems of education administration including
operation of administration system design, planning, and taking educational administration
and quality assurance plans into action and legislation
1082105

การศึกษาพิเศษ
3(3-0-6)
Special Education
ความหมาย ความสาคัญ ปรัช ญา แนวคิด และทฤษฎี ที่เ กี่ย วข้ องกั บ การจั ด
การศึกษาพิเศษ กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ การบริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มของเด็กที่มีความต้องการพิ เศษ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการจัดชั้นเรีย น
การส่ ง ต่ อ การจั ด ท าแผนการศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คล การจั ด การและปรั บ ปรุ ง สื่ อ สิ่ ง อ านวย
ความสะดวกตามหลักสากลที่เป็นธรรม (universal design) บทบาทครูและความร่วมมือระหว่าง
ครู ผู้ป กครอง และผู้ที่เ กี่ ย วข้ องในการพัฒนาเด็ก ที่มีความต้ องการพิเ ศษ จิตวิท ยาการสอน
เด็กพิเศษ ทักษะการสื่อสารด้วยภาษามือ
Study the definition, importance, philosophy, concepts and theories of special
educational management including laws and legislation of disabled learners and services for
children with special needs. Inclusive education management, transference and education
management for individual learning, media improvement and management, facilities
according to the universal design, teachers’ roles and cooperation among teachers, parents,
and relatives in disabled child development, teaching psychology for children with special
needs, classroom management techniques, and communicative skills with sign language and
finger spelling.
2.1.2 กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1004803
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3(0-10-0)
Practicum
ศึก ษาสภาพทั่ ว ไปของสถานศึก ษา การเรีย นรู้วัฒนธรรม และการสื่อ สารใน
องค์ ก ร ระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การความรู้ เ รื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษา
การสังเกตการณ์ปฏิบัติ การสอนและการบริหารงานในสถานศึกษา การบริหารหลัก สูตรและ
งานวิชาการของสถานศึกษาเพื่อนาไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง ศึกษาแผนงานวิชาการ ระบบ
การสนั บ สนุ น งานวิ ช าการ ระบบการจั ด การเรี ย นการสอน สื่ อ และแหล่ ง การเรี ย นรู้
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การประเมินผลของสถานศึกษา การจัดทาแฟ้ม สะสมงานสาหรับครู ฝึกงานธุรการในชั้นเรียน
ฝึกการจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและทาเอกสารประกันคุณภาพของโรงเรียน
Study school in general aspects, organizational cultures and communications.
Communication system for quality assurance knowledge management, teaching observation
and school administration. School curriculum and academic administration for bringing into
real performance. Study academic plans and supporting systems, classroom management
systems, medias and learning resources, school evaluation, teacher task file arrangement,
classroom general affair training, training of communication system arrangement for
administration and quality assurance document preparation.
1005808

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(0-24-0)
Internship/Externship 1
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น ครู ผู้ ส อน การบู ร ณาการความรู้ ใ นการปฏิ บั ติ ก ารสอน
ในสถานศึก ษา การวางแผนเพื่อ ศึ ก ษาผู้เ รี ย น เทคนิค การสั งเกต สั มภาษณ์ รวบรวมข้อ มู ล
หลักการคัดกรองเด็ก และการพัฒนาเด็ก พัฒนาหลักสูตรและปรับปรุง และการใช้หลักสูตร
การจัด ทาแผนการจัดการเรียนรู้ ปฏิบัติก ารสอนประเมินผล และปรับ ปรุงการจัดการเรีย นรู้
โครงงานทางวิชาการ โครงการฝึก อาชีพ กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน การสัมมนา การปฏิบัติ
การสอนในสถานศึกษา
Practice teaching in a school by integrating whole knowledge, including
planning and studying learner diversities with interview observations, collecting and
presenting data, development, improvement and curriculum implementation making lesson
plans, teaching evaluation and learning improvement, setting academic projects, career
projects, activities for learner development, participating in seminar and brain storming
experiences together.
1005809

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(0-24-0)
Internship/Externship 2
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น ครู ผู้ ส อนด้ ว ยการบู ร ณาการความรู้ ทั้ ง หมดมาใช้ ใ น
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เ รียนเป็น
ส าคั ญ จั ด กระบวนการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ เ ทคนิ ค และยุ ท ธวิ ธี ที่ เ หมาะสม ผลิ ต เลื อ กใช้ สื่ อ และ
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นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ นาผลการประเมินมา
ปรับปรุงพั ฒนาการจัด การเรีย นรู้ใ ห้สอดคล้องกับ ศักยภาพของผู้เ รียน จัดท าวิจัย ในชั้นเรีย น
จัด ท ารายงานผลการจัด การเรี ย นรู้ และการพั ฒ นาผู้ เ รีย น การสั มมนาการปฏิบั ติ ก ารสอน
ในสถานศึกษา
Practice teaching in school by integrating whole knowledge in a specific field,
making child-centered lesson plans, arranging the learning process by techniques and
appropriate strategy, producing and selecting material and innovation for learning
evaluation, and improving learning for learner potential, classroom research, and reporting
results.
2.2

กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

1091101

หลักการและแนวคิดทางประถมศึกษา
3(3-0-6)
Principles and Concepts of Elementary Education
หลั ก การและแนวคิ ด การจั ด การศึ ก ษ าระดั บ ประถมศึ ก ษา ป รั ช ญา
การประถมศึกษา เป้าหมายของการประถมศึกษา คุณลักษณะของผู้เรียนระดับประถมศึกษา
มาตรฐานและคุ ณ ภาพการประถมศึ ก ษา พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประถมศึ ก ษา หลั ก สู ต ร
การประถมศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 แนวคิดและวิธีการสอน
ที่เหมาะสมในระดับประถมศึกษา
Principles and concepts of elementary education, philosophy in elementary
education, target of, characteristics of students, standards and quality in elementary
education, qct of elementary education, elementary education curriculum, core curriculum in
basic education 2008, concepts and the appropriate teaching method for elementary
education.
1091201

สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Socio-Cultural Backgrounds
ศึ ก ษาสั ง คมมนุ ษ ย์ การจั ด ระเบี ย บทางสั ง คม สถาบั น สั ง คม ลั ก ษณะทั่ ว ไป
เอกลั ก ษณ์ข องสั งคมวั ฒ นธรรมไทย ศิล ปะและภูมิ ปัญ ญาพื้ นบ้ านในภู มิภ าคต่า งๆ ของไทย
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วั ฒ นธรรมชาติ แ ละวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น การพั ฒ นาและการแลกเปลี่ ย นอิ ท ธิ พ ลของสั ง คม
วัฒนธรรมต่างชาติ การปรับตัวของสังคมและวัฒนธรรมไทย
Study human society, social organization, social institutions, generalization,
social identity, Thai cultures, arts and indigenous wisdoms in different regions of Thailand.
Study national and local cultures, developments and exchanges of social influence from
foreign cultures, and adjustment of Thai society and culture.
1091201

ศิลปะสาหรับครูประถมศึกษา
3(2-2-5)
Art for Elementary School Teachers
ศึ ก ษาความส าคั ญ ของศิ ล ปศึ ก ษา พั ฒ นาการทางศิ ล ปะของเด็ ก ไทย
วั ย ประถมศึ ก ษา หลั ก การเขี ย นภาพและระบายสี การพิ ม พ์ ภ าพ ภาพปะติ ด การปั้ น และ
การแกะสลัก งานสาน ถัก และทอ งานสร้างสรรค์และงานประดิษฐ์ หลักการจัดองค์ประกอบ
ทางศิล ปะ การวิจารณ์ผลงานศิล ปศึกษาของเด็ก ตลอดจนการจัดนิทรรศการงานศิลปะตาม
จินตนาการของเด็กประถมศึกษา
Study the importance of the arts and art development of Thai elementary
students, basic principles of picture drawing, coloring, printing, pasting, molding, carving,
weaving, knitting, creative work and invention, principles of art composition, consideration in
arts for children, and art exhibition in elementary students.
1092101

พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กระดับประถมศึกษา
3(3-0-6)
Development and Learning of Elementary Students
ทฤษฎีพั ฒนาการ ทฤษฎีก ารเรียนรู้ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิส ทฤษฎีพหุปัญ ญา
ทฤษฎีเมตตาคอกนิชั่น พฤติกรรมเด็กประถมศึกษา กระบวนการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา
วิธีสอนสื่อและการจัดกิจกรรมที่เหมาะกับพัฒนาการและการเรียนรู้
Development theory, learning theory, constructivism, multiple intelligence,
meta-cognition, elementary student behaviors, learning process of elementary students,
the suitable teaching method tools and activities for development and learning
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1092201

ทักษะการเขียนสาหรับครู
3(3-0-6)
Writing Skills for Teachers
ศึกษาหลักพื้นฐานของการเขียน ฝึกการเขียนร้อยแก้ว ร้อยกรอง การเขียนเพื่อ
กิจธุระ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนเชิงวิชาการ ฝึกปฏิบัติทักษะการเขียน โดยการใช้
ภาษาในการเขียนอย่างมีศิลปะ
Study the principles and art of writing, and practice writing prose and poetry
as well as business and creative writing.
1092301

ทักษะการอ่านสาหรับครู
3(3-0-6)
Reading Skills for Teachers
ศึกษาความรูพ้ ืน้ ฐานเกี่ยวกับการอ่าน ฝึกการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง
เพลงพื้นบ้านของไทย ฝึกการอ่านสารประเภทต่างๆ โดยใช้กระบวนการอ่านจับใจความสาคัญ
ตี ค วาม วิ เ คราะห์ วิ นิ จ สาร วิ จ ารณญาณ และประเมิ น คุ ณ ค่ า จากสิ่ ง ที่ อ่ า น เลื อ กสรร
วรรณกรรมที่เหมาะสมสาหรับเด็ก ทั้งบันเทิงคดี สารคดี และฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน
Study fundamental knowledge of reading and practice reading prose, poetry,
and Thai folk songs. Practice reading various text types to find main ideas as well as
interpret, criticize, and evaluate values of the texts. Select good children’s literature, both
fiction and non – fiction, as well as practice arranging activities to promote reading.
1092701

กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ
English Reading Strategies

3(3-0-6)

ศึกษากลยุทธ์การอ่านในระดับประโยคเชิงซ้อน และระดับย่อหน้า และฝึกทักษะ
การอ่านแบบกวาดสายตา การอ่านเก็บรายละเอียด การอ่านเพื่อหาใจความสาคัญ รวมทั้งศึกษา
กลวิธีการเรียนรูค้ วามหมายคาศัพท์ การเลือกบทอ่านและวิธีการสอนทักษะการอ่านที่เหมาะสม
Practice reading skills and reading strategies for both complex sentences and
paragraphs. Practice reading skills in skimming, scanning, reading for main ideas including
strategies in finding the meaning of vocabulary, the selection of passages and the
appropriate method for teaching reading skills.
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1092702

การเขียนภาษาอังกฤษตามรูปแบบ
Formulaic Writing in English

3(3-0-6)

ศึ ก ษาค าศั พ ท์ วลี แ ละโครงสร้ า งประโยคที่ ใ ช้ เ ขี ย นในท าเนี ย บภาษาต่ า งๆ
ฝึก การเขีย นข้อความสั้นๆ การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ การเขีย นบันทึก และการเขีย นประวัติ
ส่วนตัว รวมทั้งการฝึกการใช้เทคนิควิธีสอนที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเขียน
Study English vocabulary, phrase and structure for writing English in different
registers such as short message, application forms, note writing and resume writing. Practice
teaching techniques for formulaic writing to develop writing skill.
1093201

คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
ศึกษาพัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์กับปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ คณิตศาสตร์กับศิลปะ คณิตศาสตร์ สถิติ และความน่าจะเป็นในชีวิตประจาวัน ตัวแบบ
เชิ ง คณิ ต ศาสตร์ การประยุ ก ต์ ค ณิ ต ศาสตร์ สถิ ติ และความน่ า จะเป็ น เพื่ อ การจั ด การและ
การตัด สินใจในชีวิตประจาวัน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการเรี ยนการสอนคณิตศาสตร์
แบบบูรณาการเชื่อมโยงสูช่ ีวติ ประจาวัน
Study the development of mathematical thinking, mathematics and its
nature, mathematics and the arts, mathematics and statistics and probability in daily life,
mathematics model, applications of mathematics, statistics and probability for management
and decision making in daily life, and methods of developing teaching techniques that
integrate mathematics knowledge with everyday life.
1093301

จานวนและการดาเนินการสาหรับครูระดับประถมศึกษา
3(3-0-6)
Numbers and Operations for Elementary School Teachers
ศึกษาโครงสร้างระบบจานวน แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างระบบจานวน จานวน
ธรรมชาติ จานวนเต็ม จานวนตรรกยะ จานวนอตรรกยะ จานวนจริง และจานวนเชิงซ้อน และ
ศึกษาทฤษฎีจานวนเบื้องต้น มโนทัศน์และการเชื่อมโยงระหว่างมโนทัศน์เกี่ย วกั บจานวนและ
การดาเนินการในระดับประถมศึกษา การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจานวน การใช้จานวนในชีวิตจริง
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แนวทางการพัฒนาความรู้สึกเชิงจานวน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนจานวน
และการดาเนินการ
Study constructional number system, concepts of numerical system
construction, natural number, integer, rational and irrational number, real and complex
number, introduction of number theory, concepts, and the connection of number and
operation concepts at the elementary levels, numerical solving, numeration usage in daily
life, developmental concepts of number sense, and methods of developing teaching
techniques for number and operations teaching.
1093302

มนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
3(3-0-6)
Man and Physical Environment
ศึ ก ษาลั ก ษณะของสภาพแวดล้ อ มทางกายภาพ ได้ แ ก่ ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ
ลักษณะภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ ที่สัมพันธ์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์ การตั้งถิ่นฐาน
การกระจายของประชากร สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การปกครองและวัฒนธรรมของมนุษย์ใน
ส่วนต่าง ๆ ของโลก การอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Study the physical environment including geographical features, climate, and
natural resources that are related to human livelihood, settlement, population distribution,
and economic, social, political, and cultural features of human beings in different parts of the
world as well as environmental conservation for sustainable development.
1093303

โลกและการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Earth and Change of Earth
ศึกษา เนื้อหา กระบวนการ และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับ
โครงสร้างของโลก การแบ่งโครงสร้างและส่วนประกอบของโลก ดิน หิน แร่ และสสารที่อยู่ใน
โลก กระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึน้ บนผิวโลกและภายในโลก ภูมอิ ากาศ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก การเคลื่อนตัวของทวีป การเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
คลื่นสึนามิ
Study content, process, and approach for teaching and learning about the
structure of Earth, its division structure and components, soil, rock, minerals and matter in
the earth, processes that occur on external and internal earth, climate and climate change,
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terrain and shape of the earth, the motion of continents, earthquake volcanic eruptions and
tsunamis.
1093304

ดาราศาสตร์และอวกาศ
3(3-0-6)
Astronomy and Space
ศึกษา เนื้อหา กระบวนการ และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับ
ความสาคัญของดาราศาสตร์ กาเนิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี่ เอกภพ ธรรมชาติ
และวิวั ฒนาการของดาวฤกษ์ เทคโนโลยีอวกาศ ดาวเทียม และยานอวกาศ การใช้ประโยชน์
เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ
Study content, process, and approach for teaching. Learn the importance of
astronomy, the origin and evolution of the solar system, galaxy, universe, nature and
evolution of stars, space technology, satellite, and the application of space technology.
1093201

การงานอาชีพและเทคโนโลยีสาหรับครูประถมศึกษา
3(3-0-6)
Work-Oriented Experiences and Technology for Elementary
School Teachers
หลั ก การและแนวคิ ด การสอนการงานอาชี พ และเทคโนโลยี ใ นโรงเรี ย น
ประถมศึกษา การศึกษาหลักสูตร การวิเคราะห์ตัวชี้วัด เทคนิคการสอน การจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู้ การใช้เ ทคโนโลยี ใ นการดารงชีวิ ต สื่ อการเรีย นการสอน แผนการจัด การเรี ย นรู้
การวัด และประเมินผล และบทบาทของครูและผู้บ ริหารในการพัฒนาวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
Principles and concepts for profession and technology instruction in primary
school, curriculum study, index analyses, teaching techniques, learning activity management,
technology utilization for life existence, learning and teaching medias, knowledge managing
plans, measurements and evaluations, administrator and teacher roles in profession and
technology development
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1094201

สุขศึกษาสาหรับครูประถมศึกษา
3(3-0-6)
Health Science for Elementary School Teachers
ศึกษาความหมายและความสาคัญของสุขภาพ ภาวะสุขภาพและปัญหาสุขภาพ
ของคนทั่ว ไปโดยเฉพาะในวั ย เด็ ก ประถมศึก ษา อุ บัติเ หตุและการป้องกั น การปฐมพยาบาล
ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic CPR) เวชภัณฑ์ในบ้านและโรงเรียน การให้บริการและ
การส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน
Study the general definition and importance of health, health status and
problems in general with elementary issues. Learn accident care and prevention, first aid
and basic cardiopulmonary resuscitation (CPR). Study medicines for home and school health
services, health services and promotions including environmental care in an elementary
school and its community.
1094401

พลศึกษาและนันทนาการสาหรับครูประถมศึกษา
3(2-2-5)
Physical Education and Recreation for Elementary School Teachers
ศึก ษาแนวคิด หลั ก การ ทฤษฎีเ กี่ ย วกั บ พลศึกษาและนันทนาการสาหรับ เด็ก
ประถมศึกษา การพัฒนาการและความพร้อมทางร่างกายของเด็กประถมศึกษา ประโยชน์ของ
การเคลื่อนไหวพืน้ ฐาน การเคลื่อนไหวเบื้องต้น การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ การเล่นประกอบ
จังหวะ เกมและการเล่นแบบไทย การสร้างเกมการเล่นในร่มและกลางแจ้ง การจัดบรรยากาศใน
การเรียนรู้ เรียนร่วม ตลอดจนการวัดผลและประเมินผล
Study concepts, principles, and theories of movement sciences for children,
physical and recreational activities; especially for elementary students, physical
development, growth and readiness, basic and rhythmic movement utilization, indoor and
outdoor games, and traditional physical activities for children, preparation of learning
atmosphere and inclusive learning, measurement and evaluation methods.
1092202

นาฏศิลป์ ลีลา และดนตรีสาหรับครูประถมศึกษา
3(2-2-5)
Music and Drama for Elementary School Teachers
ศึกษาที่มาของนาฏศิลป์ ประเภทของนาฏศิลป์ นาฎยศัพท์ ลีลาการเคลื่อนไหวใน
การละครสาหรับเด็ก การปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยและการละเล่นพืน้ เมือง นาฏศิลป์ของชาติใกล้เคียง
หลักในการชมนาฏศิลป์ ศึกษาดนตรีบทเพลงบรรเลง บทเพลงรอง การจัดกิจกรรมและการใช้
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อุป กรณการเรียนการสอนดนตรี ใหเหมาะสมกั บ วัย ของผู เ รีย น แนวคิดเทคนิควิธีการเรีย น
การสอน การปฏิบัติเครื่องดนตรี การขับรองที่สอดคลองกับหลักสูตรประถมศึกษา
Study music and drama origins, varieties of music and drama, music and
drama vocabularies, style of movement in music and drama for children, Thai classical drama
activities and traditional plays, neighborhood music and drama, principles for music and
drama audiences, musical solo theme, vocal theme, activity managing and musical
instrumentation for instruction according to student ages, concepts, techniques of instruction
method, musical instrument maintenance, and suitable singing for elementary students.
1094403

การใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อประโยชน์
3(2-2-5)
ในการจัดการเรียนการสอน
Computer Technology and Application Programs for Learning
Management
ศึกษาการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเร็จรู ปเพื่อการจัดการเรียน
การสอน ทั้งด้านการวางแผนและการบริหารจัดการเรียนการสอน การผลิตสื่อการสอนและ
นวัตกรรมการศึกษา การวัดและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Study computer technology and application programs for learning
management, planning and management of lesson plans, development of media and
innovation technology for education and evaluation.
2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.2.2.1 กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย-สังคมศึกษา
1093501

หลักภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Grammar
ศึ ก ษาลั ก ษณะภาษาไทยในด้ า นเสี ย ง พยางค์ ค า วลี ประโยค หลั ก เกณฑ์
การอ่านการเขียนคาไทย คาราชาศัพท์ คาสุภาพ การสร้างคาในภาษาไทย การยืมคาจากภาษาต่างประเทศ
และการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความนิยม
Study the characteristics of the Thai language, i.e. sounds, syllables, words,
phrases, sentences, Thai reading and writing principles, royal language, polite words, Thai
word formation, loan words, and the appropriate usage of the Thai language.
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1093502

วรรณกรรมศึกษาสาหรับครู
3(3-0-6)
Literature for Teachers
ศึกษาลักษณะวรรณคดีมรดก วรรณคดีไทย วรรณกรรมไทย วรรณกรรมแปล
ในด้ า นรู ป แบบ เนื้ อ หา แนวคิ ด วั ฒ นธรรมประเพณี ความเชื่ อ ค่ า นิ ย ม และอิ ท ธิ พ ลของ
วรรณกรรมไทยต่อสังคม ฝึกการวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณกรรมประเภทต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอน
Study the heritage of literature, Thai literature, literary work in terms of its
formats, contents, ideology, common Thai cultural practices, Thai beliefs, Thai values, and
the social forces of Thai literature upon society. Practice analyzing and criticizing various
types of literature for application in studying and teaching.
1093503

ประวัติศาสตร์ไทย
3(3-0-6)
Thai History
ศึก ษาถึ งพั ฒนาการทางประวัติศาสตร์ ตั้งแต่สมัย ก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัย
ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของชนชาติไทย การก่อตั้งชุมชนและอาณาจักรต่างๆ ในดินแดนของ
ประเทศไทยในแต่ ล ะช่ ว งเวลา ทั้ ง สั งคม เศรษฐกิจ และการเมื องการปกครองของไทย และ
ศิลปวิทยาในแขนงต่างๆ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างนานาชาติ โดยเสริมสร้างจิตสานึกและ
เห็ น คุ ณ ค่ า และความส าคั ญ ในเรื่ อ งราวของชนชาติ ไ ทยและการจั ด การเรี ย นการสอน
ประวัติศาสตร์สาหรับครูประถมศึกษา
Study historical development from prehistory to history period, the origins of
Thai nationality, establishment of communities and major groups in Thailand at different time
intervals, Thailand’s society, economy, politics and various fields of arts and sciences as well
as international relationships by raising awareness and valuing the importance of Thai
nationality and use them in their teaching activities.
1093504

ภูมิศาสตร์กายภาพและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
Physical Geography
ศึก ษาสั ณ ฐานของโลกและปรากฏการณ์ ต่ า งๆ คุ ณ สมบัติ ด้ า นกายภาพและ
การเปลี่ยนแปลงด้านธรณีภาค อุทกภาค บรรยากาศ และชีวมณฑล ตลอดทั้งการใช้เครื่องมือ
ทางภูมิศ าสตร์ อาทิ แผนที่ ต่างๆ รูป จ าลอง ลูก โลก และภาพถ่า ยทางอากาศ ในการค้ นหา
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วิเ คราะห์ สรุป และใช้ข้ อมู ล ภู มิส ารสนเทศอย่ างมีป ระสิ ท ธิ ภาพ การปฏิบัติ ภาคสนาม และ
การจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์สาหรับครูประถมศึกษา
Study the morphology of the world and its phenomena, physical properties
and changes in the lithosphere, the hydrosphere, the atmosphere and the biosphere, using
geographic tools such as maps, models, globes, and aerial photographs to search for
particular information. Then systematically analyze and summarize this at practical field
training and use this data in their teaching activities.
1094501

ภาษาไทยกับสังคม
3(3-0-6)
Thai Language and Society
ศึก ษาการใช้ภ าษาไทย และการเปลี่ ย นแปลงของภาษาไทยในสัง คมปัจ จุบั น
ด้านการออกเสียง การใช้คา ประโยค สานวน การสื่อความหมายและการนาไปใช้
Study the language usage and the current changes of the Thai language
in daily life and in social situations, including sounds, words sentences, idioms,
meaning and usage.
1094502

ศาสตร์และศิลปะการพูดการฟัง
3(3-0-6)
The Science of Speech
ศึกษาหลักการ เทคนิค และศิลปะของการพูด รวมทั้งการฟัง เน้นการฝึกทักษะ
เพื่อพัฒนาการพูด การฟัง ให้มีประสิทธิภาพถูกต้อง เหมาะสม กับบุคคล กาลเทศะ และโอกาส
ในสถานการณ์ต่างๆ
Study the principles, techniques, and the art of speaking and listening.
Develop and practice effective speaking and listening skills appropriate for various situations
and occasions.
1094503

ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3(3-0-6)
Thai for Official Purposes
ศึ ก ษาการใช้ ภ าษา เนื้ อ หา รู ป แบบ ของภาษาเพื่ อ กิ จ ธุ ร ะ ฝึ ก ทั ก ษะการฟั ง
การพู ด น าเสนองาน การรั บ โทรศั พ ท์ ฝึ ก ทั ก ษะ การอ่ า น การเขี ย นเอกสาร เช่ น เอกสาร
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การประชุ ม การเขี ย นรายงาน การบั น ทึ ก การประชุ ม การย่ อ ความ การสรุ ป ความจาก
เอกสารต่างๆ ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาไทยในกิจธุระต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
Study language use, content, and patterns of the Thai language for official
purposes such as having phone conversations and listening to and giving presentations.
Study reading and writing skills, such as meeting documents, report writing, minutes of the
meeting, précis writing and document summarizing. Practice using the Thai language
efficiently for official purposes.
1094504

การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ศึกษาแนวความคิดทางการเมืองการปกครองไทย โครงสร้างอานาจ และสถาบัน
ทางการเมือง การเมืองการปกครองไทย กระบวนการทางการเมือง หน้าที่และสิ ทธิของพลเมือง
ความคิดและพฤติก รรมทางการเมืองไทยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม และการเปลี่ย นแปลงทาง
การเมืองและการปกครองของไทย ตลอดจนยึดมั่น ศรัทธาและธารงรักษาไว้ซึ่งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการจัดการเรียนการสอนสาหรับ
ครูประถมศึกษา
Study Thai political and governance concepts, power structures, political
institutes, as well as the political process, duties and citizenship Thai citizen participation in
politics, political changes and worship and faith to maintain Thailand’s democracy with His
Majesty the King as the head of the state and use them in their teaching activities.
1094505

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสาหรับครู
3(3-0-6)
Introduction to economics for Teachers
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ท างเศรษฐศาสตร์ เ บื้ อ งต้ น และโครงสร้ า งของระบบ
เศรษฐกิ จ ไทย สถาบั น ทางเศรษฐกิ จ ต่ า งๆ และความร่ ว มมื อ กั น ทางเศรษฐกิ จ ในสัง คมโลก
ตลอดจนการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ ค่า รวมทั้งเข้าใจในหลักการ
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อ การด ารงชี วิ ต แบบมี ดุ ล ยภาพ และการจั ด การเรี ย นการสอน
เศรษฐศาสตร์แบบบูรณาการในชีวิตประจาวัน
Study concepts, basic economic theory, and the structure of Thai economy,
economic institutions and world’s economic cooperation, managing resources efficiently and
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cost-effectively, understanding the principles of sufficiency economy to lead a balanced life,
and instructional development in economics that integrate in daily life.
1094506

ปรัชญาและศาสนธรรม
3(3-0-6)
Philosophy and Religion
ศึกษาคุณค่าของชีวิตและส่งเสริมโครงสร้างหลักคุณธรรมและจริย ธรรมตาม
แนวคิด ทางปรัชญาและความเชื่อตามหลัก ธรรมของศาสนาที่เ กี่ย วข้องกับ อภิป รัชญา ทฤษฎี
ความรู้ ตรรกวิท ยาและจริย ศาสตร์ เพื่อให้เ กิดความสอดคล้องกั บ กระบวนการทางปรัชญา
และศาสนธรรมที่นาไปประยุกต์ใช้กับแนวทางการดาเนินชีวติ ที่ถูกต้องและเหมาะสม
Study the value of life and promotion of virtue and ethics according to
philosophical concepts and religious beliefs relating to metaphysics, logical theory, and ethics
in order to conform to philosophical and religious processes, applicable with appropriate and
righteous ways of living one’s life
2.2.2.2 กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
1093601

ขั้นตอนวิธีการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์สาหรับครู
3(3-0-6)
Algorithms in Mathematics Proofs for Teachers
ศึกษาโครงสร้างทางคณิตศาสตร์และกระบวนการให้เหตุผล ตรรกศาสตร์ และ
ตั ว บ่ ง ปริ ม าณ ขั้ น ตอนวิ ธี ก ารพิ สู จ น์ ท างคณิ ต ศาสตร์ วิ ธี ต รง วิ ธี ก ารแย้ ง สลั บ ที่ วิ ธี ก ารหา
ข้อขัดแย้ง วิธีการแจงกรณี วิธีการพิสูจน์ว่าเป็นเท็จโดยการยกตัวอย่างค้าน วิธีการพิสูจน์ว่ามี
อย่างน้อยหนึ่งและมีเพียงหนึ่งเดียว และวิธีอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์
Study mathematical structure and reasoning processes, logics and
quantifiers, algorithms in mathematical proofs; direct proof, contra-positive proof,
contradiction proof, proof by cases, disproof by counterexample, proof of existence and
uniqueness, and mathematical induction.
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1093602

เรขาคณิตสาหรับครูระดับประถมศึกษา
3(3-0-6)
Geometry for Elementary School Teachers
ศึกษาพัฒนาการของเรขาคณิต ระบบสัจพจน์ เรขาคณิตของยุคลิด การค้นพบ
เรขาคณิตนอกแบบยุ ค ลิด เรขาคณิตวิเ คราะห์ การแปลงทางเรขาคณิต แนวทางการพัฒนา
ความรูส้ ึกเชิงปริภูมิ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนเรขาคณิต
Study developmental geometry, axiomatic system, Euclidean geometry, discovery of
non-Euclidean geometry, analytic geometry, transformative geometry, developmental
concepts of spatial sense, and methods of developing teaching techniques for geometry.
1093603

หลักเคมีเบื้องต้น
3(2-2-5)
Principles of Chemistry
ศึกษาสารและสมบัติของสาร มวลสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมีและ
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค ตารางธาตุ ก๊าซ ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย กรด เบส
เกลือ การแยกสาร กัมมันตภาพรังสีและปฏิกิรยิ านิวเคลียร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน
เคมีของน้า เคมีสิ่งแวดล้อม ชีวเคมีเบื้องต้น หน้าที่ของคาร์โบไฮเดรต ลิปิด โปรตีนและกรดอะมิโน
วิตามิน เกลือแร่ และน้า มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
นาความรูม้ าประยุกต์ใช้เพื่อจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา
Study substances and their properties, related substances, atomic
construction, chemical bonds and particle linkage forces, periodical table, gasses, solids,
liquids and soluble substances, acids, alkaline, and salts, chemical substantial separation,
radio-active substances and nuclear reaction, relation of substances and energies, chemistry
of water, environmental chemistry, fundamental biochemistry, roles of carbohydrates; lipids;
proteins; amino acids; vitamins; salts; and water, finding processes to seek knowledge and
psychological science to communicate with learning matters, and knowledge application for
science instruction management in primary school.
1093604

นิเวศวิทยาและปัญหาสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Ecology and Environmental Problems
ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งแวดล้อมทั้งด้านกายภาพและชีวภาพ วงจรการถ่ายทอดพลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่าง
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สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของประชากร ทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้ อ งถิ่ น ทรั พ ยากร ธรรมชาติ นิ เ วศวิ ท ยากั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม แนวทางการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติในระดับประเทศและ
โลก การจัด การทรัพ ยากรของชาติเ พื่อให้ไ ด้ป ระโยชน์สูงสุดอย่างยั่ งยืน การประยุ ก ต์ใ ช้
องค์ความรูท้ างวิทยาศาสตร์เพื่อการจัดการในชีวิตประจาวัน
Study biological variation, ecological systems, relation between life, physical,
and biological environment, energy relay circuit, environmental relationships among lives,
construction and variation of population, natural resources in local, natural resources,
ecology, and environment, direction of environmental management, natural resources, local
natural resources, natural resources in country level and earthen level, national natural
resource management for the longevity and maximum utilization, the application of scientific
knowledge for daily life management.
1094601

ศาสตร์และศิลป์แห่งการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
Mathematics Pedagogical Content Knowledge at the Elementary Levels
ศึกษาสาระการเรียนรู้ คู่มือครู หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
จิตวิ ท ยาการจัด การเรี ย นรู้ เทคนิ คการจั ดการชั้ นเรีย น และการจั ดสิ่ งแวดล้ อมเพื่อ ส่งเสริ ม
การเรียนรู้ค ณิตศาสตร์ เทคนิคและวิธีสอนคณิตศาสตร์ การออกแบบบทเรีย น สื่อการเรีย น
การสอน และการวั ด และประเมินผลการเรียนคณิตศาสตร์ ตลอดจนงานวิจัย ที่เกี่ย วข้องกั บ
หลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นการสอนคณิ ต ศาสตร์ ใ นแต่ ล ะสาระหลั ก ด้ า นจ านวนและ
การดาเนินการการวัด เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะห์ข้อมู ลและความน่าจะเป็น บูรณาการ
ความรู้ แ ละประสบการณ์ ดั ง กล่ า วสู่ ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ เ ตรี ย มบทเรี ย น และทดลองจั ด การเรี ย น
การสอนคณิ ต ศาสตร์ ที่ เ น้ น การพั ฒ นาทั ก ษะและกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ โ ดยมี
การดาเนินงานผ่านกระบวนการศึกษาและพัฒนาบทเรียน
Study mathematical content, teacher handbooks, and lesson books for
primary students, instructional psychology, classroom management techniques and
environmental management for learning mathematics, mathematics teaching methods and
techniques, mathematics lessons and instruction media designs, measurement and
evaluation in mathematics including research study of mathematics instruction in each main
content; number and operations, measure, algebra, data analysis and probability, integration
of knowledge and experiences into instructional preparation training activities, and
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experimental mathematics instruction operation that emphasizes mathematical skills and
processes through lesson study processes.
1094602

แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงทางคณิตศาสตรศึกษา
3(2-2-5)
Trends and Changes in Mathematics Education
วิเ คราะห์ และอภิป รายเกี่ย วกั บ แนวโน้มและการเปลี่ย นแปลงที่เ กี่ย วข้องกั บ
หลักสูตรการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ศึกษาค้นคว้าประเด็น นวัตกรรม เนื้อหา หรืองานวิจัยร่วมสมัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์จากบทความหรืองานวิจัยในวารสารและเอกสารทางวิชาการ
ต่างๆ นาแนวคิดจากการศึกษาค้นคว้ามาพัฒนางานวิจั ยในชั้นเรียนหรืองานวิจัยทางการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียน
Analyze and debate about trends and changes in the mathematics
curriculum, instruction, measurement and evaluation, and technology and innovation
application for learning and teaching of mathematics at the elementary levels, case studies,
innovations, contents, and interested contemporary research study about mathematics
instruction from academic publishing papers that lead to classroom research or study
especially in mathematics instruction.
1094603

พีชคณิตสาหรับครูระดับประถมศึกษา
3(3-0-6)
Algebra for Elementary School Teachers
ศึกษาแนวทางการพัฒนาความเข้าใจและการวิเคราะห์แบบรูปและความสัมพันธ์
สมการ อสมการ และระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์และการดาเนินการบนเมทริกซ์ มโนทัศน์
เกี่ยวกับเซตและการดาเนินการของเซต มโนทัศน์เกี่ยวกับความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตลอดจน
แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนพีชคณิต
Study comprehension developing and analyze direction of patterns and
relationships, linear equations, inequality, and system of equations, matrix and operations,
concepts of set and operations, concepts of relation and functions, and methods of
developing teaching techniques for algebra.
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1094604

ชีววิทยาของมนุษย์สาหรับครูประถมศึกษา
3(2-2-5)
Human Biology for Elementary School Teachers
ศึ ก ษาเซลล์ แ ละเนื้ อ เยื่ อ ของมนุ ษ ย์
การถ่ า ยทอดพั น ธุ ก รรมของมนุ ษ ย์
การปฏิสนธิการเจริญเติบโตและการพัฒนาของอวัยวะในมนุษย์ ระบบและหน้าที่ของระบบต่างๆ
ภายในร่างกายของมนุษย์ ได้แก่ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบไหลเวียน
ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธุ์ และระบบขับถ่าย ธรรมชาติและพฤติกรรมของ
มนุษย์
Study human cells and tissues, genetics, fertilization, growth and
development of human organs, nervous system, musculoskeletal system, endocrine system,
circulatory system, respiratory system, gastrointestinal system, reproduction system, urinary
system, and human nature and behavior.
1094605

สัตววิทยา
3(2-2-5)
Zoology
ศึกษาเซลล์และเนื้อเยื่อของสัตว์ การถ่ายทอดพันธุกรรมของสัตว์ เซลล์สืบพันธุ์
การปฏิสนธิการเจริญเติบโตและการพั ฒนาของอวัยวะในสัตว์ ระบบและหน้าที่ของระบบต่างๆ
ในร่างกายของสัตว์ วิวัฒนาการและการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์ ธรรมชาติ
และพฤติกรรมของสัตว์ การประยุกต์ใช้สัตว์ในท้องถิ่นเพื่อจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ใน
ระดับประถมศึกษา
Study animal cells and tissues, genealogy, reproductive cells, fertilization,
growth and animal organic development, organic system and function in animal body,
creature development and animal kingdom category, and local animal preparation for science
instruction.
1094606

พฤกษศาสตร์
3(2-2-5)
Botany
ศึกษาเซลล์และเนื้อเยื่อของพืช การถ่ายทอดพันธุกรรมของพืช กระบวนการ
ต่างๆของพืช เช่น การหายใจ การคายน้า การสังเคราะห์แสง การลาเลียงของพืช โครงสร้างและ
หน้าที่ของส่วนประกอบพืชมีดอก วิวัฒนาการและการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืช
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พื ช ในท้ อ งถิ่ น และการน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ จั ด การเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร์ ใ นระดั บ
ประถมศึกษา
Study plant cells and tissues, plant genealogy, various operations in plants;
respiration, evaporation, photosynthetic, transportation, plant anatomy and physiology of
flowering plants, development and plant kingdom category, local plant and plant preparation
for scientific instructional application.
2.2.2.3 กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ
1093701

สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษสาหรับครู
3(3-0-6)
English Phonetics for Teachers
ศึกษาด้านเสียงภาษาอังกฤษ องค์ประกอบของเสียงและระบบเสียง ตาแหน่งและ

ลักษณะของการเปล่งหน่วยเสียงภาษาอังกฤษ สัทอักษรการถ่ายทอดเสียง จังหวะและทานอง
เสียงตามลักษณะของภาษาอังกฤษ รวมทั้งศึกษาเทคนิควิธีการฝึกการออกเสียงพยัญชนะและ
สระภาษาอังกฤษเพื่อนาไปใช้ในการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ
Study English sound i.e. sound system and elements, position, characteristics
of English phoneme articulation, phonetic transcription, rhythm and intonation as features of
English including techniques for teaching the articulation of English consonant and vowel
sounds.
1093702

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเชิงการสื่อสาร
3(3-0-6)
Communicative English Grammar
ศึกษาโครงสร้างทางภาษา ได้แก่ คากากับคานาม วจีภาค คาแสดงทัศนะ กาล

การใช้กริยาให้สอดคล้องกับประธาน รูปคาถาม กรรตุวาจก กรรมวาจก รูปกริยาที่ทาหน้าที่นาม
รูปของกริยาตั้งต้น และรูปกริยาที่เติม –ing และ –ed ที่ทาหน้าที่เป็นส่วนขยาย และการฝึก
ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร
Study the grammatical elements of the English language structure with
particular attention to articles, part of speech, modals, tenses, subject-verb agreement,
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questions, active and passive voice, gerunds, infinitives and participles. Participate in active
communicative grammar activities within authentic situational contexts intended to improve
language application and practical usage of English grammar.
1094701

การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
English Conversation in Daily Life
ฝึกการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษที่นามาใช้ในชีวิตประจาวัน โดยเน้นทักษะด้าน

การฟั ง และการพู ด ค าศั พ ท์ ที่ ใ ช้ ใ นการสื่ อ สารในชี วิ ต ประจ าวั น ท่ ว งท านองและลั ก ษณะ
การออกเสียงที่ถูกต้อง รวมทั้งความรู้ทางด้านวัฒนธรรมในการสื่อสารเพื่อประยุกต์ใช้ในการจัด
กิจกรรมการสอนทักษะการฟังและการพูดได้อย่างเหมาะสม
Practice communicating in English within the conversational context of
everyday activities in everyday life with an emphasis on English listening and speaking skills,
vocabulary for communicative purposes and proper pronunciation and intonation including the
cultural aspect of communication to be applicable for teaching listening and speaking
activities.
1093703

วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษสาหรับครู
3(3-0-6)
English Syntax for Teachers
ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างคา วลี ประโยคภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ และ

หน่ว ยไวยากรณ์ตามทฤษฎีท างภาษาและระบบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ รวมทั้งศึกษาและฝึก
วิธีการจัดกิจกรรมที่สง่ เสริมการเรียนรูแ้ ละการวิเคราะห์โครงสร้างภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง
Study and analyze the internal structure of English words, phrases, types of
sentences, the complex grammatical elements based on language theories. Study methods
and techniques for developing learning including the analysis of the English language
structure.
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1093704

การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์สาหรับครู
3(3-0-6)
Analytical English Reading for Teachers
ศึก ษากลยุ ท ธ์ ก ารอ่ านเชิง วิเ คราะห์วิ จารณ์ สามารถวิ เ คราะห์ลีล าการเขีย น
วัตถุป ระสงค์ของเรื่องกลุ่มผู้อ่าน ฝึก การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและความคิดเห็ น การคิดอย่าง
เป็นเหตุเป็นผล การตีความ โดยการฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการ
อ่านเชิงวิเคราะห์
Study critical reading strategies that identify the writer’s style of writing,
purpose and audience. Practice criticizing facts, opinions, reasonable thinking and
interpretation by engaging in teaching activities.
1094702

การเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Composition
ศึกษารูปแบบและขั้นตอนการเขียนความเรียงลักษณะต่างๆ การจัดทาโครงเรื่อง
การจัด เรีย งประโยคและความคิด ในการเขีย นระดับ ย่อหน้า ฝึก วิธีก ารจัดกิจกรรมการเรีย น
การสอนที่เหมาะสมสาหรับการฝึกการเขียนให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษา
Study patterns and steps of writing various types of texts, outlining,
organizing sentences and ideas into a paragraph. Practice organizing English language
teaching activities that are appropriate for developing writing skills of primary school
students.
1094703

กลวิธีการสอนภาษาอังกฤษ

3(3-0-6)

English Teaching Strategies
ศึกษากลวิธีการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ วิธีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร การสอนแบบโฟนิคส์ การสอนแบบองค์รวม การสอนเชิงบูรณาการ การสอนโดยใช้
สื่อเทคโนโลยี และแนวโน้มการสอนภาษาอังกฤษในอนาคต ศึกษางานวิจัยเพื่อวิเคราะห์ และ
อภิปรายข้อดีและข้อจากัดของกลวิธีสอนต่างๆ และการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับการสอน
ภาษาอังกฤษ
Study various teaching strategies; English Language Teaching (ELT), phonics
methods, whole language instructions, integrative English instructions, technology assisted
English learning, and trend of teaching English in the future. Study research on English
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teaching strategies to discuss and analyze their benefits and limitations, including their
appropriate application in teaching English.
1094704

การเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Creative Writing for Teaching English
ศึ ก ษาลั ก ษณะการเขี ย นประเภทความเรี ย งสั้ น ๆ บทกลอนง่ า ยๆ การเขี ย น
บรรยาย คาแนะนา และฝึกการเขียนเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานเขียนด้วยตนเองและนาไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
Study features of short compositions, easy poems, descriptions and
introductions. Practice writing to create texts to be used in teaching activities.
1094705

การพัฒนาแบบทดสอบและแบบประเมินทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
Development of English Tests and Evaluation Forms
ศึกษาหลักการ ขั้นตอน กระบวนการวัดและประเมินผลทักษะทางภาษา วิธีการ
ประเมิ น ตามสภาพจริ ง การประเมิ น พฤติ ก รรม การสร้ า งแบบทดสอบภาษาอั ง กฤษ และ
แบบประเมิน ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียนและรายวิชา ฝึ กการออกแบบ การประเมิน
รูปแบบต่างๆ การสร้างข้อทดสอบ การวิเคราะห์ค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนกและวิเคราะห์
ตัวลวงของข้อทดสอบภาษาอังกฤษ
Study principles, steps and process of evaluating and assessing language
skills as well as authentic and behavioral assessments, English test and evaluation form
construction according to objectives of a unit or a course, drawing up test specifications,
designing test items and tasks as well as measuring items against three indices: item
difficulty, item discrimination and distracter analysis.
1094706

วรรณกรรมสาหรับเด็กเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Children’s Literature for Teaching English
ศึก ษาวรรณกรรมประเภทร้อยแก้ว บทกลอน บทละครสั้น นิท าน และเพลง
กล่อ มเด็ ก ทั้ง ของไทยและต่างประเทศเป็ นภาษาอั งกฤษ รวมทั้งเรีย นรู้เ กี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมที่
เกี่ยวข้องในงานวรรณกรรม เรียนรู้วิธีการเลือกวรรณกรรมและวิธีการสอนที่เหมาะสมในการฝึก
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับเด็ก
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Study literature: prose, poems, skits, tales, and nursery rhymes of both
Thailand and other countries in English as well as the cultures relating to the literature. Learn
how to select appropriate literature as well as suitable teaching strategies to create activities
which help young learners develop their English skills.
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเปนหมวดวิชาหนึ่งในโครงสรางหลักสูตรทุกสาขาวิชาซึ่งสอดคลองกับ
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2548 และประกาศของกระทรวงศึก ษาธิการเรื่อ งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2552 ขอ 4.2 กําหนดใหคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับ ทุกคุณวุฒิ และสาขา/สาขาวิชา
ตาง ๆ ตองเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่คณะกรรมการอุดมศึกษากําหนดและตองครอบคลุม
อยางนอย 5 ดาน คือ
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
2. ดานความรู
3. ดานทักษะทางปญญา
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ดานทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวคิดการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548
กําหนดไววา “วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู อยางกวางขวาง มีโลก
ทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่น และสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผล
สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อ สารความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต และดํารง
ตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี”
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจึงเห็นความจําเปนตองพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชา
ศึก ษาทั่ว ไป ใหส อดคลองกับ เกณฑมาตรฐานหลัก สูตรระดับปริญ ญาตรี และตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตลอดจนดําเนินการตามปรัชญาพื้นฐานของการจัดการศึกษาตาม
แนวทางในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่3)
พ.ศ.2553 ที่เนนความเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา และคุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒ นธรรมในการดํ า รงชีวิ ต สามารถอยูร ว มกั บ ผู อื่ น ไดอ ย า งมี ค วามสุ ข ซึ่ ง ตอบสนองการพั ฒ นา
คุณภาพบัณฑิต
ดังนั้น คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาในการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป จึงกําหนดไว ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม
2. มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่น และสังคม สามารถนําความรูไปใชในการ
ดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมเปนอยางดี

3. มีวิสัยทัศนและความคิดสรางสรรค สามารถคิด วิเคราะห และตัดสินใจบน
พื้นฐานของเหตุผลได
4. เปนผูใฝรู และมีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต
5. ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคม
นานาชาติ
6. มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดเปนอยางดี
7. สามารถใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม
1. การพัฒนาผลการเรียนรู
1.1 คุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรมและจริยธรรมถือเปนสิ่งที่สําคัญสุดสําหรับทุกสาขาอาชีพ ดังนั้น มีความ
จําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม และพัฒนาไปสูก ารเปนพลเมือ งที่ดีของสังคม
นักศึกษาจึงตองมีคุณสมบัติตาง ๆ จากการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดคุณลักษณะสําคัญในการสราง
คุณธรรมและจริยธรรม ดังตอไปนี้
1) ตระหนักถึงคุณคาของคุณธรรมและจริยธรรม
2) มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและมีจิตสาธารณะ
3) มีภาวะผูนําเอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่น และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
4) มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณคาของตนเองและผูอื่น
1.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) อาจารยผูสอนทุกคนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชา
2) อาจารยผูสอนเปนแบบอยางที่ดี
3) การปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรง
เวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4) มอบหมายงานใหนักศึกษารับผิดชอบงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
โดยฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนําและการเปนสมาชิกกลุม
5) ใชวิธีการสอนโดยใชกรณีตัวอยาง วิธีการสอนโดยใชบทบาทสมมติ
ใชตัวแบบที่ดี เชน ตัวแบบที่เปนจริง ขาว เหตุการณ ชีวประวัติ สื่อ อินเตอรเน็ต ใชกระบวนการปรับ
พฤติกรรม โดยใชการเสริมแรงที่เหมาะสม กิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาตนเอง
6) จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทํา
ดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ
1.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม

1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตาม
กําหนด ระยะเวลาที่มอบหมาย การรวมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหวางเรียน
2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
4) ประเมิ น จากผลงาน กลุ ม เพื่ อ น และเครื่ อ งมื อ วั ด ต า ง ๆ เช น
แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบวัดเจตคติ เปนตน
1.2 ความรู
1.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
นักศึกษาตองมีความรูและทักษะในการดํารงชีวิต สามารถนําความรูที่ไดมาใชใน
การปฏิ บัติ งาน รวมถึ งการนํ ามาประยุ ก ตใ ชใ นชีวิ ต ประจํ า วั น ดั ง นั้น มาตรฐานด านความรู จึ งต อ ง
ครอบคลุมดังนี้
1) มีความรูแ ละเขาใจในศาสตรที่เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต
2) สามารถจําแนกและอธิบายองคความรูที่ศึกษา
3) มีความรูที่เกี่ยวของกับชุมชนและความเปนไปของชาติและสังคมโลก
4) สามารถบูรณาการและประยุกตใชกับศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึง
ดําเนินชีวิตไดอยางมีคณ
ุ ภาพ
1.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี
ผนวกกับภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
2) การจัดการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดู งานหรือเชิญ
ผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
3) ฝ ก ทั ก ษะกระบวนการแสวงหาความรู แ ละส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นสร า ง
ความรู ความเขาใจในเรื่องที่ศึกษาดวยตนเองและฝกทักษะกระบวนการเรียนรูที่จําเปนได
4) ฝ ก ให ผู เ รี ย นวิ เ คราะห ก ารคิ ด การกระทํ า ของตนเองของแผน
การปฏิบัติตามเปาหมายที่กําหนด ควบคุมกํากับตนเองใหปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติ
เพื่อปรับปรุงตอไป

1.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ คือ
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่นําเสนอ
5) ประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
1.3 ทักษะทางปญญา
1.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ในการพัฒนาทักษะทางปญญา โดยผานกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให
นักศึกษาสามารถคิดอยางเปนเหตุเปนผลรวมทั้งสามารถวิเคราะหแยกแยะถึงเหตุและผลไดอยางเปน
ระบบ และมีคุณภาพ เพื่อการแกไขปญหาและพัฒนาตนเองอยางมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจึงตองมี
คุณสมบัติตางๆ จากการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญา ดังนี้
1) สามารถคิดอยางเปนระบบ
2) สามารถคนควา ศึกษาวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ไดเปนอยางดี
3) สามารถประยุกตความรูและทักษะของตนเองในการดําเนินชีวิตได
4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาในการดําเนินชีวิตไดอยาง
สรางสรรค
1.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) กรณีศึกษา
2) การอภิปรายกลุม
3) การศึกษาในภาคสนาม
4) ใชตัวแบบที่ดี สรางความรูและความเขาใจในความหมายและเปน
ขั้นตอนของการคิดที่จะพัฒนาและใหดําเนินการคิดตามขั้นตอนกระบวนการนั้น
5) ใชการเสริมแรง ขอมูลยอนกลับและความรูเพิ่มเติม
6) ฝกใหลงมือปฏิบัติบอยๆ ใชสถานการณหลากหลายจนเกิดความ
ชํานาญ
7 ) ใ ช วิ ธี ก า ร ส อ น แ บ บ ต า ง ๆ เ ช น ก า ร ส า ธิ ต ก า ร แ ส ด ง
การทดลอง การไปทัศนศึกษา
8) ใชเทคนิคการสอนตางๆ เชน หมวกคิด 6 ใบ ผังความคิด เปนตน
1.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา

1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
2) การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ
1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรีย นรูดานทัก ษะความสัม พันธระหวางตัวบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ทัก ษะความสั มพัน ธระหวางบุ ค คลและความรั บผิด ชอบจึงจํ าเปน ตองเกิดขึ้น กับ
นักศึกษาเพื่อการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นอยางราบรื่นและมีความสุข ซึ่งประกอบไปดวยลักษณะตางๆ
ดังนี้
1) มีความสามารถทํางานเปนกลุมในฐานะผูนําและผูตามได
2)
สามารถริเริ่มสรางสรรค แนวทางที่เปนประโยชนตอการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ได
3)
มีมนุษยสัมพันธที่ดีสามารถสื่อสารกับผูอื่นไดเปนอยางดี ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
4) มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณคาของตนเองและผูอื่น
5) สามารถวางแผนในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
1.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การ
เรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ
2) มอบหมายงานทํางานที่ตองประสานงานกับผูอื่น หรือตองคนควา
หาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ
1.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1) ประเมิน จากพฤติก รรมและการแสดงออกของนั ก ศึก ษาในการ
นําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ
3) พิจารณาจากผลงาน ความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูล
ที่ไดมอบหมาย
1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนเกี่ยวของกับคอมพิวเตอร
2) สามารถสืบคนขอมูล วิเคราะหเพื่อนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
3) สามารถใชภาษาในการสื่อสาร ถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูกับ
ผูอื่นไดเปนอยางดี
4) สามารถนํ าเสนอและสื่อสารโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการ
แสดงสถิติได
5) สามารถเลือกใชขอมูลและสารสนเทศเพื่อประยุกตใชในการดํารงชีวิต
และแกไขปญหาของตนเองไดอยางเหมาะสม
1.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะห จาก
กรณีศึกษา การเรียนรูเทคนิคและประยุกตใชในสถานการณตางๆ
2) การทดลอง การฝกปฏิบัติ นําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม
3) มอบหมายงานใหผูเรียนสืบคนและนําเสนอรายงานในประเด็นที่มีความ
เกี่ยวของกับการเรียน
1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบั ติของนั กศึกษาในดานตาง ๆ ทั้ง
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติสรางสรรคผลงานของนักศึกษา คือ
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่นําเสนอ
5) ประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
2. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู
รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้

2.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักถึงคุณคาของคุณธรรมและจริยธรรม
2) มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและมีจิตสาธารณะ
3) มีภาวะผูนําเอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่น และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
4) มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณคาของตนเองและผูอื่น
2.2 ความรู
1) มีความรูและเขาใจในศาสตรที่เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต
2) สามารถจําแนกและอธิบายองคความรูที่ศึกษา
3) มีความรูที่เกี่ยวของกับชุมชนและความเปนไปของชาติและสังคมโลก
4) สามารถบูรณาการและประยุกตใชกับศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงดําเนินชีวิต
ไดอยางมีคุณภาพ
2.3 ทักษะทางปญญา
1) สามารถคิดอยางเปนระบบ
2) สามารถคนควา ศึกษาวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ไดเปนอยางดี
3) สามารถประยุกตความรูและทักษะของตนเองในการดํารงชีวิตได
4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาในการดําเนินชีวิตไดอยางสรางสรรค
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความสามารถทํางานเปนกลุมในฐานะผูนําและผูตามได
2) สามารถริเริ่มสรางสรรค แนวทางที่เปนประโยชนตอการดําเนินกิจกรรมตางๆได
3) มีมนุษยสัมพันธที่ดีสามารถสื่อสารกับผูอื่นไดเปนอยางดี ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ
4) มีการคนควาและวางแผนในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนเกี่ยวของกับคอมพิวเตอร
2) สามารถสืบคนขอมูล วิเคราะหเพื่อนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
3) สามารถใชภาษาในการสื่อสาร ถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่นได
เปนอยางดี
4) สามารถนําเสนอและสื่อสารโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติได
5) สามารถเลือกใชขอมูลและสารสนเทศเพื่อประยุกตใชในการดํารงชีวิตและแกไข
ปญหาของตนเองไดอยางเหมาะสม

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

ทักษะทางปญญา

ความรู

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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1500114 ภาษาอังกฤษเชิง
สถานการณ











































1500115 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ











































1500116 จริยศาสตร









































2000105 สุนทรียภาพเพือ่ คุณภาพ
ชีวิต









































1500117 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
1500113 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะ
การเรียน





คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

ทักษะทางปญญา

ความรู

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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2000106 ศิลปะการดํารงชีวิต











































2500113 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน











































2500107 มนุษยกับสิ่งแวดลอม











































2500114 สังคมไทยรวมสมัย











































2500115 เหตุการณโลกรวมสมัย











































4000109 วิทยาศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน











































4000110 การคิดและการตัดสินใจ











































4000111 เทคโนโลยีสารสนเทศ











































หมวดวิชาเฉพาะ
1.การพัฒนาผลการเรียนรู หมวดวิชาเฉพาะเปนหมวดวิชาหนึ่งในโครงสรางหลักสูตร ที่
ประกอบดวยกลุมวิชาชีพครูและกลุมวิชาเอก
1.1 คุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) มีความกลาหาญทางจริยธรรมกลาแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมดวยความ
เขาใจในผูอื่น เขาใจโลกและมีจิตสาธารณะ
4) มีความเสียสละ และเปนแบบอยางที่ดี
5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
6) สามารถจัดการและแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูเชิงสัมพัทธโดยใชดุลยพินิจทางคานิยม ความรูสึกของผูอื่น และประโยชนของสังคมสวนรวม
1.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤติดานคุณธรรม
จริยธรรมของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤติของจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ (Interactive action Learning)
3) การใชกรณีศึกษา (Case study)
4) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
1.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
2) วัดและประเมินจากกลุมเพื่อน
3) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
4) วั ด และประเมิ น จากผลการเข า ร ว มกิ จ กรรมเสริ ม ความเป น ครู
เปนรายปตลอดหลักสูตร
1.2 ความรู
1.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีความรอบรูในดานความรูทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาเอกประถมศึกษาอยาง
กวางขวางลึกซึ้ง และเปนระบบ
2) มีความตระหนักรูหลักการและทฤษฎีในองคความรูที่เกี่ยวของอยางบูรณา
การ ทั้งการบูรณาการขามศาสตร และบูรณาการกับโลกแหงความเปนจริง

3) มีความเขาใจความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชาที่จะสอน
อยางลึกซึ้ง ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการตอยอดความรู
4)
มี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห สั ง เคราะห และประเมิ น ค า
องคความรู และสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ
1.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) การวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูและการเรียนรูแบบสืบสอบ (Inquiry
method)
2) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององคความรู
3) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติขององคความรูและทฤษฎี
4) การเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative learning) เพื่อประยุกตและประเมิน
คาองคความรูในสถานการณโลกแหงความเปนจริง
5) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
1.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) วัดและประเมินผลจากผลการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู
2) วัดและประเมินผลจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค
ความรู
3) วัดและประเมินผลจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
4) วัดและประเมินผลจากการเรียนรูแบบรวมมือ
5) วัดและประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายป
ตลอดหลักสูตร
1.3 ทักษะทางปญญา
1.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลสารสนเทศ
และแนวคิดจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เพื่อใชในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แกปญหา และทําการ
วิจัยเพื่อพัฒนางานและพัฒนาองคความรูไดดวยตนเอง
2) สามารถคิดแกปญหาที่มีความสลับซับซอน เสนอทางออก และนําไปสูการ
แกไขไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ และผลกระทบ
จากการตัดสินใจ
3) มี ค วามเป น ผู นํ า ทางป ญ ญาในการคิ ด พั ฒ นางานอย า งสร า งสรรค
มีวิสัยทัศน และการพัฒนาศาสตรทางครุศาสตร รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอยางมีนวัตกรรม
4) การคิด วิเ คราะห สังเคราะห ประเมินคา และนําความรูเ กี่ย วกั บ แนวคิด
ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวของในศาสตรสาขาวิชาประถมศึกษาไปใชในการจัด
การเรียนรู

แก ป ญ หาการพั ฒนาผู เ รี ย น และการวิ จั ย ตอ ยอดองคค วามรู มีค วามเป น ผู นํ า ใน
การ
ปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศนในการพัฒนาการระดับประถมศึกษา
1.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ และ
ทางสังคม (Problem-based learning)
2) การทําวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอยางมีวิสัยทัศน (Research and
Development และ Vision-based learning)
4) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร
1.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง
วิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม
2) วัดและประเมินผลจากผลการทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม
3) วัดและประเมินผลจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
4) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด
หลักสูตร
1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเอง
และผูอื่นในการทํางานและการอยูรวมกันอยางเปนกัลยาณมิตร และในการเรียนรูพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพอยางตอเนื่อง
2) มีความเอาใจใสชวยเหลือและเอื้อตอการแกปญหาในกลุมและระหวางกลุมได
อยางสรางสรรค
3) มี ภ าวะผู นํ า และผู ต ามที่ ดี มี ค วามสั ม พั น ธ ที่ ดี กั บ ผู เ รี ย น และมี
ความรับผิดชอบตอสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
4) มีความไวในการรับรูความรูสึกของผูอื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ แ ละสั ง คม เอาใจใส ใ นการรั บ ฟ ง และพั ฒ นาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลอย า งมี ค วาม
รับผิดชอบ
1.4.2 กลยุทธก ารสอนที่ใช ในการพั ฒนาการเรีย นรู ดานทั ก ษะความสั ม พั นธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ (Participative learning through action)

2) การเปนผูนําแบบมีสวนรวม (Shared leadership) ในการนําเสนองาน
วิชาการ
3) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
1.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบรวมมือ
2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควา/แกโจทย
3) วั ด และประเมิ น จากผลนํ า เสนอผลงานกลุ ม และการเป น ผู นํ า ในการ
อภิปรายซักถาม
4) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอด
หลักสูตร
1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีค วามรูค วามเขา ใจเกี ่ย วกับ การใชภ าษาพูด ภาษาเขีย น เทคโนโลยี
สารสนเทศและสถิติเพื่อการวิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู การเก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอ
ขอ มูล และการแก ป ญ หาในการดํ า รงชี วิ ต และการจั ด การเรี ย นการสอนอย า งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
2) ตระหนักถึงคุณคาของการใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสถิติเพื่อการวิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู การเก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอขอมูลและการ
แกปญหาในการดํารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอน
3) สามารถใชภาษาพูด ภาษาเขีย น เทคโนโลยีส ารสนเทศ และสถิติเ พื่อ
การวิจัย เพื่อ สื่อสารการเรียนรู การเก็บรวบรวมและการนําเสนอขอมูล และการแกไขปญหาในการ
ดํารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4) สามารถบู ร ณาการข อ มู ล เพื่ อ การสื่ อ สารอย า งเป น ระบบด ว ยสื่ อ และ
เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารนเทศ
1) การติดตามวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษา
จากขาวหรือแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2) การสื บ ค น และนํ า เสนอรายงานประเด็ น สํ า คั ญ ด า นการศึ ก ษาโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3) จัดใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติการใชสถิติพื้นฐานและสถิติเพื่อการวิจัย การใช
ภาษาพูด เขียนและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการใหขอมูลปอนกลับและการใหความชวยเหลือ
4) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
1.5.3 กลยุ ท ธ ก ารประเมิน ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็น
สําคัญดานการศึกษา
2) วัดและประเมินจากผลการสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดาน
การศึกษาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) วัดและประเมินจากความสามารถในการเทคนิคการนําเสนอรายงาน หรือ
ทํางานวิจัยโดยใชทฤษฎี หรืองานวิจัยที่เกี่ยวของรองรับ การเลือกใชสถิติวิเคราะหในการทํางานวิจัย
4) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอด
หลักสูตร

1.6. ทักษะการจัดการเรียนรู
1.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่
เปนทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยาง
สรางสรรค
2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่หลากหลาย ทั้งผูเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผูเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางมี
นวัตกรรม
3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอกการประถมศึกษาที่จะสอน
อยางบูรณาการ
1.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
1) การฝกประสบการณวิชาชีพครูกอนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2) การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา (Field based learning through action)
3) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
1.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
1) วัดและประเมินจากผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูกอนปฏิบัติการสอน
2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา

3) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอด
หลักสูตร
2. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู
รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพครูและกลุมวิชาเอก
ผลการเรียนรูในตารางในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพครูและกลุมวิชาเอก
มี
ความหมายดังนี้
2.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) มีความกลาหาญทางจริยธรรมกลาแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมดวยความ
เขาใจในผูอื่น เขาใจโลกและมีจิตสาธารณะ
4) มีความเสียสละ และเปนแบบอยางที่ดี
5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
6) สามารถจัดการและแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูเชิงสัมพัทธโดยใชดุลยพินิจทางคานิยม ความรูสึกของผูอื่น และประโยชนของสังคมสวนรวม
2.2 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีความรอบรูในดานความรูทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาเอกประถมศึกษาอยาง
กวางขวางลึกซึ้ง และเปนระบบ
2) มีความตระหนักรูหลักการและทฤษฎีในองคความรูที่เกี่ยวของอยางบูรณา
การ ทั้งการบูรณาการขามศาสตร และบูรณาการกับโลกแหงความเปนจริง
3) มีความเขาใจความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชาที่จะสอน
อยางลึกซึ้ง ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการตอยอดความรู
4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาองคความรู
และสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ
2.3 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลสารสนเทศ
และแนวคิดจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เพื่อใชในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แกปญหา และทําการ
วิจัยเพื่อพัฒนางานและพัฒนาองคความรูไดดวยตนเอง
2) สามารถคิดแกปญหาที่มีความสลับซับซอน เสนอทางออก และนําไปสูการ
แกไขไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ และผลกระทบ
จากการตัดสินใจ

3) มีค วามเปน ผูนํ า ทางป ญ ญาในการคิด พั ฒนางานอย างสรางสรรค มี
วิสัยทัศน และการพัฒนาศาสตรทางครุศาสตร รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอยางมีนวัตกรรม
4) การคิด วิเ คราะห สังเคราะห ประเมินคา และนําความรูเ กี่ย วกั บ แนวคิด
ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวของในศาสตรสาขาวิชาประถมศึกษาไปใชในการจัดการเรียนรู แกปญหา
การพัฒนาผูเรียน และการวิจัยตอยอดองคความรู มีความเปนผูนําในการปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศนใน
การพัฒนาการระดับประถมศึกษา
2.4 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเอง
และผูอื่นในการทํางานและการอยูรวมกันอยางเปนกัลยาณมิตร และในการเรียนรูพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพอยางตอเนื่อง
2) มีค วามเอาใจใสชวยเหลือและเอื้อ ตอ การแกปญ หาในกลุมและระหวาง
กลุมไดอยางสรางสรรค
3) มีภ าวะผู นํ า และผูต ามที่ดี มีค วามสั มพั น ธที่ ดีกั บ ผู เ รี ย น และมี ค วาม
รับผิดชอบตอสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
4) มีความไวในการรับรูความรูสึกของผูอื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ แ ละสั ง คม เอาใจใส ใ นการรั บ ฟ ง และพั ฒ นาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลอย า งมี ค วาม
รับผิดชอบ
2.5 ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ การใช ภ าษาพู ด ภาษาเขี ย น เทคโนโลยี
สารสนเทศและสถิติเพื่อการวิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู การเก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอขอมูล
และการแกปญหาในการดํารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2) ตระหนักถึงคุณคาของการใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสถิติ ก ารวิจัย เพื่ อ การสื่ อ สาร การเรีย นรู การเก็บ รวบรวมขอ มู ล และนํ าเสนอข อ มูล และการ
แกปญหาในการดํารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอน
3) สามารถใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติเพื่อการ
วิจัยเพื่อการสื่อสารการเรียนรู การเก็บรวบรวมและการนําเสนอขอมูล และการแกไขปญหาในการ
ดํารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4) สามารถบู รณาการขอ มูลเพื่อ การสื่อ สารอยางเปน ระบบดว ยสื่อ และ
เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ

2.6 ผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่
เปนทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยาง
สรางสรรค
2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่หลากหลาย ทั้งผูเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผูเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางมี
นวัตกรรม
3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอกการประถมศึกษาที่จะสอน
อยางบูรณาการ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพครูและกลุมวิชาเอก
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม – จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

รายวิชา
1
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาชีพครู
1004803 เตรียมฝกประสบการณ
วิชาชีพ
1005808 การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1
1005809 การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2
1011107 หลักการศึกษาและปรัชญา
การศึกษา
1011202 วิชาชีพครูและจริยธรรมใน
วิชาชีพ

2

3

4

5

6

1

2

3

4

1

2

3

4

4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและ
ตัวเลข การสื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
1
2
3
4

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู
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1. คุณธรรม – จริยธรรม

รายวิชา

1012203 การจัดการชั้นเรียนและ
สิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู
1022201 การออกแบบและการ
พัฒนาหลักสูตร
1023307 การออกแบบและการ
จัดการเรียนรู
1031206 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
1031207 ภาษาและการสื่อสาร
สําหรับครู
1042105 การวัดและประเมินผล
การศึกษา
1044402 การวิจัยทางการศึกษา
1052202 จิตวิทยาพัฒนาการและ
จิตวิทยาการศึกษา

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
6. ทักษะการ
ระหวางบุคคลและ
ตัวเลข การสื่อสารและ
จัดการเรียนรู
ความรับผิดชอบ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4
1 2 3 4
1
2
3
4
1
2
3
                        
                 

 











                 

 











                 

 











                 

 











                 

 











                   
                   
















1. คุณธรรม – จริยธรรม

รายวิชา

1062301 การบริหารการศึกษาและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
1082105 การศึกษาพิเศษ
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาเอกบังคับ
1091101 หลักการและแนวคิดทาง
ประถมศึกษา
1091201 สังคมและวัฒนธรรมไทย
1091401 ศิลปะสําหรับครู
ประถมศึกษา
1092101 พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก
ประถมศึกษา
1092201 ทักษะการเขียนสําหรับครู
1092301 ทักษะการอานสําหรับครู
1092701 กลวิธกี ารอานภาษาอังกฤษ
1092702 การเขียนภาษาอังกฤษตาม
รูปแบบ

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
6. ทักษะการ
ระหวางบุคคลและ
ตัวเลข การสื่อสารและ
จัดการเรียนรู
ความรับผิดชอบ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4
1 2 3 4
1
2
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4
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3
                        
                  













                  













                  
                  



















                  










































































































































1. คุณธรรม – จริยธรรม

รายวิชา

1093201 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
1093301 จํานวนและการดําเนินการ
สําหรับครูระดับประถมศึกษา
1093302 มนุษยกับสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ
1093303 โลกและการเปลี่ยนแปลง
1093304 ดาราศาสตรและอวกาศ
1093401 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สําหรับครูประถมศึกษา
1094201 สุขศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา
1094401 พลศึกษาและนันทนาการสําหรับ
ครูประถมศึกษา

1094402 นาฏศิลป ลีลา และดนตรี
สําหรับครูประถมศึกษา
1094403 การใชคอมพิวเตอรและ
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อประโยชนใน
การจัดการเรียนการสอน

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
6. ทักษะการ
ระหวางบุคคลและ
ตัวเลข การสื่อสารและ
จัดการเรียนรู
ความรับผิดชอบ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4
1 2 3 4
1
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4
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1. คุณธรรม – จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

รายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาเอกเลือก
ภาษาไทย - สังคมศึกษา
1093501 หลักภาษาไทย
1093502 วรรณกรรมศึกษาสําหรับครู
1093503 ประวัติศาสตรไทย
1093504 ภูมิศาสตรกายภาพและ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร
1094501 ภาษาไทยกับสังคม
1094502 ศาสตรและศิลปะการพูด
การฟง
1094503 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
1094504 การเมืองการปกครองไทย
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4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ระหวางบุคคลและ
ตัวเลข การสื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
1
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6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู
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1. คุณธรรม – จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
6. ทักษะการ
ระหวางบุคคลและ
ตัวเลข การสื่อสารและ
จัดการเรียนรู
รายวิชา
ความรับผิดชอบ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4
1 2 3 4
1
2
3
4
1
2
3
1094505 เศรษฐศาสตรเบื้องตนสําหรับครู                         
1094506 ปรัชญาและศาสนธรรม
                        
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาเอกเลือก
คณิตศาสตร - วิทยาศาสตร
1093601 ขั้นตอนวิธกี ารพิสูจนทาง
คณิตศาสตรสําหรับครู
1093602 เรขาคณิตสําหรับครูระดับ
ประถมศึกษา
1093603 หลักเคมีเบื้องตน
1093604 นิเวศวิทยาและปญหา
สิ่งแวดลอม
1094601 ศาสตรและศิลปแหงการสอน
คณิตศาสตรระดับประถมศึกษา
1094602 แนวโนมและการเปลี่ยนแปลง
ทางคณิตศาสตรศึกษา
1094603 พีชคณิตสําหรับครูระดับ
ประถมศึกษา

             

    

 









             

    

 









             
             

    
    

 
 













                  













                  













                  

 









1. คุณธรรม – จริยธรรม

รายวิชา

1094604 ชีววิทยาของมนุษยสําหรับ
ครูประถมศึกษา
1094605 สัตววิทยา
1094606 พฤกษศาสตร
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาเอกเลือก
ภาษาอังกฤษ
1093701 สัทศาสตรภาษาอังกฤษ
สําหรับครู
1093702 ไวยากรณภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
1094701 การสนทนาภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน
1093703 วากยสัมพันธภาษาอังกฤษ
สําหรับครู

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
6. ทักษะการ
ระหวางบุคคลและ
ตัวเลข การสื่อสารและ
จัดการเรียนรู
ความรับผิดชอบ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4
1 2 3 4
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1. คุณธรรม – จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4
             

4. ทักษะความสัมพันธ 5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
6. ทักษะการ
ระหวางบุคคลและ
ตัวเลข การสื่อสารและ
จัดการเรียนรู
ความรับผิดชอบ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
1
2
3
4
1
2
3
          

             

   

รายวิชา

1093704 การอานภาษาอังกฤษเชิง
วิเคราะหสําหรับครู
1094702 การเขียนความเรียง
ภาษาอังกฤษ
1094703 กลวิธีการสอน
ภาษาอังกฤษ
1094704 การเขียนเชิงสรางสรรค
เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
1094705 การพัฒนาแบบทดสอบ
และแบบประเมินทักษะภาษาอังกฤษ
1094706 วรรณกรรมสําหรับเด็ก
เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ

 























 























 











                  
             

   

                  
             

   

