
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการประถมศึกษา 
 (หลักสูตรปรับปรุงใหม) ฉบับป พ.ศ. 2547 
คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  
1. ชื่อหลักสูตร  

1.1   ภาษาไทย                      :       หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการประถมศึกษา 
1.2 ภาษาอังกฤษ                 :       Bachelor of Education Program in Elementary Education 
 

2. ชื่อปริญญา 
2.1   ช่ือเต็มภาษาไทย           :   ศึกษาศาสตรบัณฑิต  (การประถมศึกษา) 

        ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ      :   Bachelor of Education (Elementary Education) 
2.2   ช่ือยอภาษาไทย             :  ศษ.บ. (การประถมศึกษา) 
        ช่ือยอภาษาอังกฤษ       :   B.Ed. (Elementary Education) 
 

3. หนวยงานรับผิดชอบ    
3.1  สาขาวิชาการประถมศึกษา  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
3.2  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
4.    ปณิธาน ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร    
          4.1      ปณิธานของคณะศึกษาศาสตร 
   คณะศึกษาศาสตรมุงผลิตบัณฑิตใหเปนผูรอบรูและลึกซ้ึงในศิลปวิทยาการ มีทักษะและสามารถ
ประยุกตศิลปวิทยาการสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จรรยา และศรัทธาในอาชีพ ในฐานะผูท่ีจะเปน
บุคลากรทางการศึกษาและสมาชิกท่ีดีของสังคมไทย 
 
 4.2    ปรัชญาของหลักสูตร 
  สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มุงผลิตบุคลากรทางการสอน
ระดับประถมศึกษา ท่ีมีความรูดานวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะการสอน         มีเจตคติและบุคลิกภาพดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ รักการแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
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4.3    วัตถุประสงค 
  4.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษาใหเปนผูมีความรู ความสามารถ      มีเจตคติ 
คุณธรรม และจริยธรรมในการเปนครูระดับประถมศึกษา 
  4.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีตระหนักถึงความสําคัญและบทบาทหนาท่ีของการประถมศึกษาตอการ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ การแกปญหาและพัฒนาสังคม 
  4.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีรูเทาทันความเปล่ียนแปลงทางการศึกษา    และความ 
กาวหนาทางวิทยาการ โดยสามารถนําเทคนิควิธีวิทยาการท่ีกาวหนา ตลอดจนนวัตกรรมการสอนมาปรับปรุงการ
ประถมศึกษาใหดียิ่งข้ึน 
  4.3.4  เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีรูจักพัฒนาตนเอง ท้ังดานวิชาการที่เนนการฝกปฏิบัติจริงในวิชาชีพ และ
การศึกษาตอในระดับสูง 
 

5.  กําหนดการเปดสอน    
ภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา 2547 
 

6.   คุณสมบัตขิองผูเขาศึกษา   
6.1  เปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเทา 
6.2  เปนผูท่ีมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด 

 

7.    การคัดเลือกผูเขาศึกษา   
7.1 คัดเลือกจากผูสมัครผานระบบการสอบคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของ 
         สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยใชคะแนนสอบวดัความรูและการสัมภาษณ 
7.2    คัดเลือกจากผูสมัครสอบโควตาพิเศษของมหาวิทยาลัยศิลปากร      

 

8.    ระบบการศึกษา   
8.1 การจัดการศึกษาใชระบบทวิภาค 
8.2 การคิดหนวยกิต 

8.2.1  รายวิชาบรรยาย   1  หนวยกิต  เทากบั  1  คาบตอสัปดาห 
8.2.2  รายวิชาฝกหรือปฏิบัติการ  1  หนวยกิต  เทากับ 2 หรือ 3  คาบตอสัปดาห 
8.2.3 รายวิชาฝกงาน 1 หนวยกิต เทากับ 3-6 คาบตอสัปดาห       
         ในแตละรายวิชากําหนดเกณฑในการคํานวณหนวยกิตจากจํานวนคาบ 

บรรยาย (บ)  คาบปฏิบัติ (ป)   และคาบท่ีนักศึกษาตองศึกษาดวยตนเองนอกเวลาเรียน (น)  ตอสัปดาห แลวหารดวย 3 
ซ่ึงมีวิธีคิด ดังนี้ 
    จํานวนหนวยกิต        =         
   

  บ + ป + น 
         3 
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การเขียนหนวยกิตในรายวิชาตาง ๆ ประกอบดวยตัวเลขส่ีตัวคือ   
1. เลขตัวแรกอยูนอกวงเล็บ     เปนจํานวนหนวยกิตของรายวิชานัน้    
2. เลขตัวท่ีสอง  สาม  และส่ี     อยูในวงเล็บ 

2.1    ตัวท่ีสองบอกจํานวนคาบบรรยายตอสัปดาห  
2.2    ตัวท่ีสามบอกจํานวนคาบปฏิบัติ ตอสัปดาห  
2.3    ตัวท่ีส่ีบอกจํานวนคาบศึกษานอกเวลาตอสัปดาห  

                     อนึ่งสําหรับรายวิชาสัมมนา เลขตัวท่ีสอง หมายถึง การบรรยาย/อภิปรายตอสัปดาห 
 

9.    ระยะเวลาการศึกษา  
9.1 ระยะเวลาการศึกษาตามปกติหลักสูตร  5  ปการศึกษา 
9.2 ระยะเวลาท่ีใหศึกษาไดอยางมากไมเกนิ 10  ปการศึกษา 

 
10. การลงทะเบียนเรียน  
  การลงทะเบียนเรียนใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร    วาดวยการศกึษาระดับปริญญาบัณฑิต   
พ.ศ. 2537  และ / หรือ ท่ีมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงภายหลัง  โดยนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา 12  หนวย
กิต  และไมเกนิ  22  หนวยกิต  ในภาคการศึกษาปกติ  สวนในภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอนลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน  
9 หนวยกิต  ยกเวนกรณีท่ีนกัศึกษาเหลือจาํนวนหนวยกติตามหลักสูตรนอยกวา  12  หนวยกิตใหลงทะเบียนเรียนได
ตามจํานวนหนวยกิต 
ท่ีเหลือ 
 
11.   การวัดผล  และการสําเร็จการศึกษา 
 11.1  การวัดผลการศึกษา 
      ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2537   
และ / หรือท่ีมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงภายหลัง 
 11.2 การสําเร็จการศึกษา 

 ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการประถมศึกษาตองสอบไดหนวย
กิตสะสมไมนอยกวา  174  หนวยกิต    และไดคาระดับเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 2.00    
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12.   อาจารยผูสอน     
 12.1  อาจารยประจํา 
 

ชื่อ – ชื่อสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอนเฉล่ีย (ชั่วโมง 
/ สัปดาห / ปการศึกษา )  
ปจจุบัน หลักสูตร

ใหม 

อาจารย ดร. กรภัสสร  
อินทรบํารุง 

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 
วิโรฒ ประสานมิตร 
Ph.D. (Development 
Education) Central Luzon 
State University, Philippines. 

บทความ 
- แนวคิดใหมในการพัฒนาความคิดสรางสรรค
ของเด็ก.  ราชภัฏเพชรบูรณสาร, 2542. 

- 10  

อาจารยกาญจนา 
สุจิต 

ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
เกียรตินิยม 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
ศษ.ม. (การสอน
ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร 
 

งานวิจัย 
- การติดตามผลและแนวทางการพฒันา 
หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน 
ระดับบัณฑติศึกษา.  มหาวิทยาลัยศลิปากร, 
2545 

3  3  

ผูชวยศาสตราจารย 
กฤษณทรรศน 
บุญมี 

ศศ.บ. (ศิลปกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตเพาะชาง  

ตํารา 
เทคนิคงานกราฟกสําหรับส่ือการสอน. 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538. 
 

2  2  

รองศาสตราจารย 
คณิต  เขียววิชัย 

ค.บ. (ประถมศึกษา) 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
ค.ม. (พลศึกษา) 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

งานวิจัย 
- ปญหาสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนในเขตภูมิภาคตะวันตก. สถาบันวิจัย 
มหาวิทยาลัยศลิปากร,2530. 
- ปจจัยคัดสรรทางสังคม เศรษฐกิจที่มีผลตอ
การเขารวมกิจกรรมนันทนาการ ชมุชนของคน
ในเขตภูมิภาคตะวันตก.  สถาบันวจัิย  
มหาวิทยาลัยศลิปากร,2546. 
ตํารา 
หลักนันทนาการ นครปฐม : คณะศกึษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2530. 
 

2  2  

 
 
 



 5

 
ชื่อ – ชื่อสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอนเฉล่ีย (ชั่วโมง 
/ สัปดาห / ปการศึกษา )  
ปจจุบัน หลักสูตร

ใหม 

อาจารยณัฐวุฒิ 
กิจรุงเรือง 

กศ.บ. (การประถมศึกษา) 
เกียรตินิยม  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ค.ม. (ประถมศึกษา)  
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

บทความ 
- A Comparative Study on Elementary 
Student’s Learning Styles Between Schools 
Under the Jurisdiction of the Bangkok 
Metropolitan Administration and Schools 
Under the Fukuoka  Prefecture, Japan. 
Chulalongkorn Educational Review, 2000. 
- แบบการเรียน : ปจจัยที่ควรคํานึงถึงเพื่อ
เลือกใชวิธีการสอนที่เหมาะสม.  วารสาร 
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทกัษิณ, 2545. 

10  10  

  งานวิจัย 
- การศึกษาปจจัยพื้นฐานที่เอือ้ตอการพัฒนา
สมรรถภาพความเปนครู.  คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยทกัษณิ, 2545 (ผูวิจัยรวม) 
ตํารา 
- ผูเรียนเปนสําคัญและการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรูของครูมืออาชพี.  สํานักพิมพ
สถาพรบุคส , 2545. 
- แผนการจัดการเรียนรูและแนวการสอน
คณิตศาสตรระดบัประถมศึกษา.  สํานักพิมพ
สถาพรบุคส, 2546. 
 

  

ผูชวยศาสตราจารย 
ฐาปนีย  ธรรมเมธา 

ศศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
เกียรตินิยม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ค.ม. (โสตทัศนศกึษา), 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

งานวิจัย 
-  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความพงึพอใจ 
การเรียนของนักศกึษาโดยชุดฝกทกัษะ 
ดวยตนเองเร่ืองการประดษิฐตัวอักษร. 
นครปฐม : คณะศกึษาศาสตร, 2545.  
(ผูวิจัยรวม) 
-  การพัฒนากระบวนการเรียนรูเร่ือง 
สมุนไพรชุมชนปลักไมลาย อาํเภอกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม.  พ.ศ. 2545.  
ตํารา 
-  ส่ือการศึกษาเบือ้งตน.  นครปฐม : 
โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541. 

2  2  
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ชื่อ – ชื่อสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอนเฉล่ีย (ชั่วโมง 
/ สัปดาห / ปการศึกษา )  
ปจจุบัน หลักสูตร

ใหม 

อาจารยฐานิศร 
เหมศาสตร 
 
 
 
 
 

กศ.บ. (ศิลปศึกษา)  
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
M.F.A.(Painting  
Visa Bharati University,   
INDIA 

บทความ 
ศิลปะกับชีวิต/หนังสือพิมพ 
ประชาวิจารณ พ.ศ. 2543-2546 
- โรงเรียนสอนศิลปะเด็ก 
- หนูวาดรูปไมเปน ทําอยางไรดี 
- การประกวดศิลปะเด็กกับดาบสองคม 
ที่นาคิด 

2  2  

ผูชวยศาสตราจารย  
ดร.โรม 
วงศประเสริฐ 

กศ.บ. (พลศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 
วิโรฒ พลศึกษา 
ค.ม. (พลศึกษา) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ค.ด. (พลศึกษา) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

บทความ 
- “การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ.” 
วารสารพัฒนาชุมชน, มี.ค. 2537. 
- “ยานรก ยาบา ในสถานศึกษา ตํารวจ ครู 
หรือใครควรรับผิดชอบ.”  วารสารทบัแกว, 
2539. 
ตํารา 
- เอกสารการสอนวิทยาศาสตรการกีฬา. 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545. 
- การจัดการเรียนรูดวยกิจกรรม.   
กรุงเทพฯ : สถาพรบุคส จํากัด, 2545. 
- การออกกําลังกายอยางไรจึงจะลดนํ้าหนัก. 
กรุงเทพฯ : สถาพรบุคส จํากัด, 2546. 

3  3  
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ชื่อ – ชื่อสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอนเฉล่ีย (ชั่วโมง 
/ สัปดาห / ปการศึกษา )  
ปจจุบัน หลักสูตร

ใหม 

ผูชวยศาสตราจารย 
ศิลป  ภาคสุวรรณ 

ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
Cert. Teaching English 
University of Stirling 
M.A. (Adult Education) 
University of Tsukuba, 
Japan 

บทความ 
- “การฝกหัดครูภาษาอังกฤษในประเทศญ่ีปุน.” 
วารสารตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร 
- “เปรียบเทียบการฝกหัดครูในประเทศไทย
และญ่ีปุน.”  สารพัฒนาหลกัสูตร 
งานวิจัย 
การติดตามผลบณัฑิตสาขาวิชาการสอน 
ภาษาอังกฤษ   คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร, 2538. 

3  3  

  เอกสารคําสอน 
- 466 221  English Language Laboratory I.   
นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2545. 
- English for graduate Students in  
Education.  นครปฐม : โรงพิมพ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545. 

  

ผูชวยศาสตราจารย 
สมพร  รวมสุข 

กศ.บ. (ภาษาไทย) 
เกียรตินิยม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 
วิโรฒ (บางเขน)  
กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดี 
ไทย) มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
(ประสานมิตร) 

บทความ 
- “สารานุกรมไทยสําหรับ 
เยาวชนโดยพระราชประสงคใน 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว.” 
วารสารทับแกว.  คณะศึกษา- 
ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
นครปฐม, 2543. 
- “ขามสีทันดร.”  วารสารทับแกว. 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร, นครปฐม, 2543. 

3  3  
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ชื่อ – ชื่อสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอนเฉล่ีย (ชั่วโมง 
/ สัปดาห / ปการศึกษา )  
ปจจุบัน หลักสูตร

ใหม 

  งานวิจัย 
- การศึกษาการจัดสภาพแวดลอม 
ที่เอื้อตอการเรียนรูและความใฝรู 
ของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร. (ผูวิจัยรวม) 
นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545. 
ตํารา 
ภาษากับการสื่อสาร (ผูแตงรวม) 
นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัย 
ศิลปากร, 2540. 

3  3  

  เอกสารการสอน 
- การวิจารณวรรณคดีไทย. 
นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543. 

  

อาจารยสุทธิลักษณ  
ศิลลา 

คศ.บ. (คหกรรมศาสตรศึกษา 
อาหารและโภชนาการ)  
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 2  2  

อาจารยสุนิดา 
กิตติศรีธนานันท 

ค.บ. (มัธยมศึกษา) 
(วิทยาศาสตรทั่วไป-คณิตศาสตร) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ศษ.ม. (การวัดและประเมินผล 
การศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแกน 

งานวิจัย 
- การศึกษาความเปนไปไดของ 
การกําหนดแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว 12 ป (พ.ศ. 2545-พ.ศ. 
2557) ศึกษาเฉพาะเปาหมายท่ี 2 
ดานการวิจัย.  ทบวงมหาวิทยาลัย, 
2545. 
ตํารา 
- การวัดและประเมินผลการศึกษา 
สําหรับโครงการศึกษาไรพรมแดน. 
นครราชสีมา : มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีสุรนารี, 2543. 

3  3  
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ชื่อ – ชื่อสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอนเฉล่ีย (ชั่วโมง 
/ สัปดาห / ปการศึกษา )  
ปจจุบัน หลักสูตร

ใหม 

อาจารยดวงนภา   
ศรีนันทวงศ 

ค.บ. (นาฏศิลป) 
สถาบันราชภัฏนครปฐม 
 

- เปนตัวแทนของประเทศไทย  
ไปรวมงานเผยแพรวัฒนธรรม 
พ้ืนบานในงานวัฒนธรรมพ้ืนบาน
นานาชาติ (The Inter national 
Folklore Festival) ณ ประเทศ 
โปแลนด,2543. 
- เปนตัวแทนประเทศไทยไป
รวมงานมหกรรมวัฒนธรรมพ้ืนบาน
นานาชาติ “WORLD FET 2001”  
ณ มลรัฐมิสซูรี ประเทศ
สหรัฐอเมริกา, 2544. 
- เขารวมเผยแพรวัฒนธรรมพ้ืนบาน
ไทยในงาน ANDONG 
INTERNATIONAL  MASK 
DANCE FESTIVAL 2003  
ณ ANDONG CITY ประเทศ 
สาธารณรัฐเกาหลี, 2546. 

2  2  

ผูชวยศาสตราจารย 
อนงคพร สมานชาติ 

กศ.บ. (ภูมิศาสตร) 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา 
ประสานมิตร 
M.S. (Secondary Education) 
Long Island University, U.S.A. 

งานวิจัย 
- การพัฒนารูปแบบการฝก 
ประสบการณวิชาชีพครูภาคสนาม 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร.  นครปฐม : สถาบันวิจัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543. 
(ผูวิจัยรวม) 

3  3  
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ชื่อ – ชื่อสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอนเฉล่ีย (ชั่วโมง 
/ สัปดาห / ปการศึกษา )  
ปจจุบัน หลักสูตร

ใหม 

  ตํารา 
- การมัธยมศึกษา.  นครปฐม : 
โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2522. 
- วิธีสอนภูมิศาสตรในโรงเรียน 
มัธยม.  นครปฐม : โรงพิมพ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2522. 
- สารศึกษาประชากร.  นครปฐม : 
โครงการตําราและคําสอน 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร, 2526. 
- มนุษยกับสิ่งแวดลอม. 
นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัย 
ศิลปากร, 2528.  (ผูแตงรวม) 

3  3  

   
12.2  อาจารยพิเศษ 

 

ชื่อ – ชื่อสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิและสาขาวิชา ผลงานทางวิชาการ 

ดร. กิรินทร  สหเสวียนต ศษ.บ. (การประถมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ค.ม. (การประถมศึกษา) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

บทความ 
“Portfolio as a factor for teacher 
Professional development in Thailand : 
English teachers in elementary school, 
The Chiangmai case.”  Hong Kong : 
The Hong Kong Institute of  Education, 
2000 
งานวิจัย 
การประเมินผลโครงการเครือขาย 
คอมพิวเตอรเพ่ือโรงเรียนไทย 
(School Net Thailand).  ศูนยเทคโนโลยี 
อิเลคทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
(NECTEC), 2546.  (ผูวิจัยรวม) 
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ชื่อ – ชื่อสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิและสาขาวิชา ผลงานทางวิชาการ 

ดร.วัชนีย เชาวนดํารงค ศศ.บ. (ประวัติศาสตร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
น.บ. (นิติศาสตร) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมมาธิราช 
ค.ม. (อุดมศึกษา) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ค.ด. (อุดมศึกษา) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

งานวิจัย 

-  การปฏิรูปการศึกษาของประเทศเวียดนาม.
กรุงเทพ ฯ   :  ที.พี .พริ้นท., 2540. (ผูวิจัยรวม) 
- การพัฒนารูปแบบการฝกประสบการณ 
วิชาชีพครูภาคสนาม คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร.  นครปฐม : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2543.   (ผูวิจัยรวม) 
 -  กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ 
ประเทศไทย . กรุงเทพฯ : ทบวงหาวิทยาลัย, 
2546  (ผูรวมวิจัย)  
ตํารา 

-  ผูเรียนเปนสําคัญและการเขียนแผนจัดการ
เรียนรูของครูมืออาชีพ. (กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพสถาพรบุคส , 2545. (ผูแตงรวม) 

นางสาววรรณภา  แสงวัฒนะกุล วท.บ. (ศึกษาศาสตร) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ค.ม. (อุดมศึกษา) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

งานวิจัย 
-  การใชคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษาของ 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร.   
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545. 
-  การพัฒนากระบวนการเรียนรูเก่ียวกับ
สมุนไพรในชุมชนปลักไมลาย  ตําบลทุงขวาง 
อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม. 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
2546. (ผูวิจัยรวม) 
-  การศึกษาการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรูและความพรอมในการเรียนรูดวยตนเอง
ของนักศึกษา  คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย
ศิลปากร.  คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2546. (ผูวิจัยรวม) 
 

 
 
 
 
 
 



 12

ชื่อ – ชื่อสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิและสาขาวิชา ผลงานทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย ดร. เยาวพา 
เดชะคุปต 

ค.บ. (ประถมศึกษา) เกียรตินิยม 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
Cert.of Kindergarden Teaching and 
Supervision, Isarel 
 
ค.ม. (ประถมศึกษา)  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
Ed.D. (Curriculum and Instruction) 
Illinois State University, USA. 
 

งานวิจัย 
ความสัมพันธระหวางความสามารถทาง 
สติปญญากับความคิดสรางสรรคของ 
นักเรียนช้ันเด็กเล็กของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร ฝายประถม.  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ, 2538. 
ตํารา 
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย. 
สํานักพิมพแม็ค, 2538. 
 

อาจารย มล.สรสริิ  วรวรรณ ค.บ. (ประถมศึกษา) เกียรตินิยม 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ค.ม. (ประถมศึกษา) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

งานวิจัย 
ปญหาการอานออกเสียงภาษาไทยของ 
นักเรียนระดับ 1 และ 2 โครงการสอน 
ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย แกเด็กไทย 
ในสหรัฐอเมริกา.   คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539. 

ผูชวยศาสตราจารยสุธน   
เสถียรยานนท 

กศ.บ. (เคมี-คณิตศาสตร) 
เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประกาศนียบัตรช้ันสูง 
วิชาเฉพาะ (นิวเคลียรเทคโนโลยี) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
กศ.ม. (เคมี) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
 

บทความ 
1.  “การคํานวณหาอายุวัตถุโบราณ.” 
วารสารวิทยาศาสตร, 2545. 
2.  “การทําสมการรีดอกซใหสมดุล.” 
วารสารวิทยาศาสตร, 2545. 
ตํารา 
เคมีเชิงฟสิกส 1.  สถาบันราชภัฏบานสมเด็จ 
เจาพระยา, 2540. 
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13.   จํานวนนกัศึกษา  
 

ช้ันปท่ี 
จํานวนนักศึกษา ( คน ) 

ป 2547 ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 
ช้ันปท่ี 1 40 40 40 40 40 
ช้ันปท่ี 2 - 40 40 40 40 
ช้ันปท่ี 3 - - 40 40 40 
ช้ันปท่ี 4 - - - 40 40 
ช้ันปท่ี 5 - - - - 40 

รวม 40 80 120 160 200 
จํานวนท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - - 40 
 
14.     สถานท่ีและอุปกรณการสอน  

14.1 สถานท่ี 
           ใชอาคารคณะศึกษาศาสตร  อาคารเรียนรวม อาคาร 50 ป   โรงเรียนสาธิต 

คณะศึกษาศาสตร  และโครงการจัดต้ังศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย  
14.2 อุปกรณการสอน 

                    ครุภัณฑของคณะศึกษาศาสตร โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร และสวนกลาง  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
15.    หองสมุด     
 สํานักหอสมุดกลาง มหาวทิยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร มีหนังสือดานการสอนระดับ
ประถมศึกษา จํานวนประมาณ 681 เลม (ภาษาไทย 602 เลม และภาษาอังกฤษ        79 เลม) และมีวารสารทางดาน
การสอนระดบัประถมศึกษา จํานวนประมาณ 3 รายการ (วารสารภาษาไทย  2 รายการ และวารสารภาษาอังกฤษ 1 
รายการ)    
 นอกจากนี้มีฐานขอมูลท่ีสามารถสืบคนได ไดแก ฐานขอมูล JSTOR ฐานขอมูลของ H.W.Wilson และ
ฐานขอมูลทบวงมหาวิทยาลัยรวมกับ ThaiLIS จํานวน 2 ฐานขอมูล 
 
16.    งบประมาณ   

16.1 ใชงบประมาณของคณะศึกษาศาสตร 
16.2      คาใชจายในการผลิตบัณฑิต 1 คน   เปนจํานวนประมาณ  75,000 บาทตอหลักสูตร 
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17.    หลักสูตร 
 17.1    จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไมนอยกวา  174   หนวยกติ 

17.2 โครงสรางหลักสูตร 
   1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   จํานวนไมนอยกวา   33   หนวยกิต 
        1.1  กลุมวชิามนุษยศาสตร  จํานวน      6  หนวยกิต 
        1.2  กลุมวชิาสังคมศาสตร  จํานวน      6 หนวยกิต 
        1.3  กลุมวชิาคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตร   จํานวน     6 หนวยกิต 
        1.4  กลุมวชิาภาษา    จํานวน    15 หนวยกิต 
   2.  หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวนไมนอยกวา 131 หนวยกิต 
        2.1 วิชาชีพครู   จํานวนไมนอยกวา   53 หนวยกิต 
    วิชาชีพครูบังคับ  จํานวน     45 หนวยกิต 
    วิชาชีพครูเลือก  จํานวนไมนอยกวา     8 หนวยกิต 
        2.2  วิชาเอก   จํานวนไมนอยกวา   78 หนวยกิต 
    วิชาเอกบังคับ  จํานวน     58 หนวยกิต 
    วิชาเอกเลือก  จํานวนไมนอยกวา   20 หนวยกิต 
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวนไมนอยกวา    10 หนวยกิต 
 
        17.3    รายวิชา    
 รหัสวิชากําหนดไวเปนเลข 6 หลัก  โดยแบงเลขออกเปนสองกลุม   กลุมละสามหลัก   
 1. เลขสามหลักแรกเปนเลขประจําหนวยงานท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ 
  รหัส 080 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  รหัส 451  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร คณะศึกษาศาสตร 
  รหัส 455  สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร คณะศึกษาศาสตร 
  รหัส 461  ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
  รหัส 462  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
       คณะศึกษาศาสตร 
  รหัส 463  ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร 
  รหัส 464  ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
  รหัส 465  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
        คณะศึกษาศาสตร 
  รหัส 466  สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
       คณะศึกษาศาสตร 
  รหัส 467  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
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       คณะศึกษาศาสตร 
  รหัส 468  ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
  รหัส 469  ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน คณะศึกษาศาสตร 
  รหัส 470  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร 
  รหัส 471  สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
             รหัส 554   คณะเภสัชศาสตร 
 2. เลขสามหลักหลังเปนเลขบอกรหัสรายวิชาในสาขาวิชาการประถมศึกษาดังนี้ 
  ตัวแรก หมายถึง ระดับช้ันปท่ีนักศึกษาปกติควรเรียนได คือ 
   1 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปท่ี 1  
   2 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ช้ันปท่ี 2  
   3 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ช้ันปท่ี 3  
   4 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ช้ันปท่ี 4    
   5 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ช้ันปท่ี 5 หรือระดับบัณฑิตศึกษา 
  ตัวท่ีสอง และตัวท่ีสาม หมายถึง ลําดับท่ีของรายวิชา 
 
รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
 
       กลุมวิชามนุษยศาสตร  จํานวน  6  หนวยกิต 
   080  103   ตรรกวิทยาเบ้ืองตน            2(2-0-4) 
       (Introduction to Logic) 
  467  261   จริยธรรมสําหรับครู            2(2-0-4)  
         (Ethics for Teachers) 
           ใหเลือก 1 รายวิชาจากรายวิชาตอไปนี ้
  080  101 มนุษยกับการสรางสรรค                                                            3(3-0-6) 
   (Man and Creativity)  
  080  102   ปญหาทางปรัชญา                                                                    2(2-0-4) 
   (Problems in Philosophy) 
  080  105  ปรัชญาพุทธศาสนา                                                                   2(2-0-4) 
   (Buddhis in Philosophy) 
  080  106    พุทธศาสนาในสังคมไทยในปจจุบัน                                         2(2-0-4) 
   (Buddhism in the Present Thai Society) 
   080  107   ดนตรีวิจักษ             2(2-0-4) 
                                            (Music Appreciation)                                                                                               
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   080  114   ศิลปวิจักษ             2(2-0-4) 
   (Art  Appreciation) 
  080  115    ศิลปะตะวันออก                                                                        2(2-0-4) 
   (Eastern Art) 
  080  116  ศิลปะตะวนัตก                                                                          2(2-0-4) 
   (Western Art) 
  080  117  วรรณคดวีิจักษ                                                                           2(2-0-4) 
   (Literary Appeciation) 
  080  118  วรรณกรรมไทยรวมสมัย                                                            2(2-0-4) 
   (Contemporary Thai Literature) 
  080  119 อารยธรรมตะวันออก                                                                 2(2-0-4) 
   (Eastern Civilization) 
  080  121 อารยธรรมตะวันตก                                                                    2(2-0-4) 
   (Western Civilization) 
  080  124  ไทยศึกษา                                                                                    3(3-0-6) 
   (Thai Studies) 
  080  125  สุนทรียศาสตร                                                                            3(3-0-6) 
   (Aesthetics) 
 
      กลุมวิชาสังคมศาสตร   จํานวน 6  หนวยกิต 
  080 127 จิตวิทยาเบื้องตน                                                                        2(2-0-4) 
   (Introduction to Psychology) 
           ใหเลือกจากรายวิชาตอไปน้ี  ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 
  080 126 มนุษยกับส่ิงแวดลอม                                                                 3(3-0-6) 
   (Man and His Environment) 
  080  128   จิตวิทยาพัฒนาการ                                                                     2(2-0-4) 
   (Developmental Psychology) 
  080 129 สังคมวิทยาเบ้ืองตน                                                                    2(2-0-4) 
   (Introduction to Sociology) 
  080 130 มานุษยวิทยาเบ้ืองตน                                                                 2(2-0-4) 
   (Introduction to Anthropology) 
  080 133   เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน                                                  2(2-0-4) 
   (Economics in Everyday Life) 
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  080 134  โครงสรางทางเศรษฐกิจของไทย                                               2(2-0-4) 
   (Structure of Thai Economy) 
 080  135  กฏหมายกับสังคม                                                                      2(2-0-4) 
  (Law and Society) 
 080  138  ภูมิศาสตรประเทศไทย                                                               3(3-0-6) 
  (Geography of Thailand) 
   080  139   พลศึกษา             1(0-2-1) 
   (Physical Education) 
 080  140 กีฬาศึกษา                                                                                   2(1-2-3) 
  (Sport Education) 
 080  141  หลักนันทนาการ                                                                         1(1-0-2) 
  (Principles of Recreation) 
 080  142   การอยูคายพกัแรม                                                                      1(1-0-2) 
  (Camping) 
 
      กลุมวิชาคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตร   จํานวน 6  หนวยกิต 
   451  106   คณติศาสตรในชีวติประจําวนั           3(3-0-6) 
       (Mathematics in Everyday Life) 
           ใหเลือก 1 รายวิชาจากรายวิชาตอไปนี ้
 080  151  มนุษยกับวิทยาศาสตร                                                                3(3-0-6) 
  (Man and Science) 
 080  152 คณิตศาสตรท่ัวไป                                                                      3(3-0-6) 
  (General Mathematics) 
 080  153 วิทยาศาสตรกบัชีวิตประจําวนั                                                   3(3-0-6) 
  (Science and Everyday Life) 
   080  156   มลพิษส่ิงแวดลอม            3(3-0-6) 
       (Environmental Pollution) 
   516  272   การอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม      3(3-0-6) 
       (Natural Environment and Cultural Heritage Conservation) 
   554  101   สมุนไพรพื้นฐาน            3(3-0-6) 
       (Herbal Medicines) 
 554  102 ความรูเร่ืองยา                                                                             3(3-0-6) 
        (Drug Education) 
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   554  104   อาหารเพื่อสุขภาพ            3(3-0-6) 
       (Food for Health) 
 
 กลุมวิชาภาษา  จํานวน 15  หนวยกิต 
   080   176 ภาษากับการส่ือสาร    3(3-0-6) 
     (Language and Communication) 
   080   177 ภาษาอังกฤษ 1     3(2-2-5) 
     (English I) 
   080   178 ภาษาอังกฤษ 2      3(2-2-5) 
     (English II) 
   466   221 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1   3(3-0-6) 
     (English for Academic Purposes I) 
   466   222 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2   3(3-0-6) 
     (English for Academic Purposes II) 
 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวนไมนอยกวา 131 หนวยกิต 
     2.1  กลุมวิชาชพีครู   จํานวนไมนอยกวา 53 หนวยกติ 
 2.1.1  วิชาชีพครูบังคับ จํานวน  45  หนวยกิต 
        1) วิชาพื้นฐานการศึกษา หลักการศึกษา และปรัชญาการศึกษา (5 หนวยกิต) 
   461   101        หลักและระบบการจัดการศึกษา   2(2-0-4) 
             (Principles and Systems of Educational Management) 
   464   211        ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา   3(3-0-6) 
              (Philosophy and Concepts in Education) 

        2)  วิชาหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (3 หนวยกิต) 
   462   201        การพัฒนาหลักสูตร     3(2-2-5) 
             (Curriculum Development) 

        3)  วิชาวิธีสอน ศาสตรการสอน และการฝกประสบการณวิชาชีพ  (18 หนวยกิต) 
   462   200        การฝกประสบการณวิชาชีพครู   2(1-2-3) 
             (Experience for Teachers) 
   462   202        วิธีสอนท่ัวไป     2(2-0-4) 
              (Methods of Teaching) 
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   465   251         วาทการสําหรับครู     2(1-2-3) 
              (Speech for Teachers) 
   471   501        การฝกปฏิบัติการสอนระดบัประถมศึกษา 1  6(0-12-6) 
             (Elementary Education Teaching Practice I) 
   471   502        การฝกปฏิบัติการสอนระดบัประถมศึกษา 2  6(0-12-6) 
             (Elementary Education Teaching Practice II) 

        4)  วิชาจิตวิทยา  (7 หนวยกิต) 
   463   101         จิตวิทยาการศึกษา     3(3-0-6) 
              (Educational Psychology) 
   463   201         การแนะแนวเบ้ืองตน    2(2-0-4) 
              (Introduction to Guidance) 
   463   202        การศึกษาพิเศษเบ้ืองตน     2(2-0-4) 
              (Introduction to Special Education) 

       5)  วิชาเทคโนโลยีการศึกษา  (5 หนวยกติ) 
   468   101        ส่ือการศึกษาเบ้ืองตน    3(2-2-5) 
             (Introduction to Educational Media) 
   468   102        คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา    2(1-2-3) 
              (Computer in Education) 
 

        6)  วิชาการวัดและประเมินผล  (3 หนวยกิต) 
   464   230        การวัดและประเมินผลการศึกษา   3(3-0-6) 
             (Educational Measurement and Evaluation) 
 

        7)  วิชาการวิจัย  (4 หนวยกิต) 
   464   340        สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา   2(2-0-4) 
             (Statistics for Research in Education) 
   464   350        การวิจัยในช้ันเรียน     2(2-0-4) 
             (Classroom Research) 
 
           2.1.2  วชิาชีพครูเลือก จํานวน  8  หนวยกิต 
    ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ใหไดรวมกนัไมนอยกวา 8 หนวยกิต 
  461   201     โครงสรางการบริหารการศึกษาไทย   2(2-0-4) 
          (Thai Educational Administrative Structure) 
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461   202      ระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ    2(2-0-4) 
               (Official Regulations and Practice) 
  461   207       มนุษยสัมพันธในการบริหาร    2(2-0-4) 
                (Human Relations in Administration) 
  461   301      การนิเทศการศึกษา     2(2-0-4) 
          (Educational Supervision) 
  461   304      กฎหมายและระเบียบในการบริหารโรงเรียน  2(2-0-4) 
           (Laws and Regulations for School Administration) 
  462   104      การมัธยมศึกษา     2(2-0-4) 
          (Secondary  Education) 
                           462   303      ฝกปฏิบัติการสอนในหองทดลอง   2(1-2-3) 
          (Laboratory ExperienceTeaching Practice) 
  463   218     ความบกพรองในการเรียนรู    3(3-0-6) 
                       (Learning Disabilities) 
  464   111      การศึกษาเบ้ืองตน     2(2-0-4) 
          (Introduction to Education) 
  464   112      การศึกษาไทย                                       2(2-0-4)  
                          (Thai Education) 
  464   113      การศึกษาเปรียบเทียบ                                2(2-0-4)  
         (Comparative Education)  
  464   236     การประเมินตามสภาพจริง    3(3-0-6) 
         (Authentic Assessment) 
  464   237     การประเมินคุณภาพการศกึษา    3(3-0-6) 
         (Educational Quality Assessment) 
  464   240     การประยุกตใชไมโครคอมพิวเตอรในการรายงานผล 2(1-2-3) 
         การศึกษา 
         (Microcomputer Applications in Educational Reports) 
  464   241    ฐานขอมูลทางการศึกษา    3(2-2-5) 
        (Educational Data Base) 
  464   351    การวิจัยเบ้ืองตนทางการศึกษา    2(1-2-3) 
        (Introduction to Educational Research)        
  467   216    การศึกษากับส่ิงแวดลอม                               2(2-0-4)  
        (Education and Environment) 
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  469   101    การศึกษานอกระบบ     2(2-0-4) 
                       (Nonformal Education) 
  469    106    การศึกษาตามอัธยาศัย    2(2-0-4) 
                       (Informal Education) 
  469   107    ภมิูปญญาทองถ่ินเพื่อการศึกษา   2(2-0-4) 
                     (Local Wisdom for Education) 
  470   101    การศึกษาปฐมวัย     2(2-0-4) 
        (Early Childhood Education) 
 
       2.2  กลุมวิชาเอก   จํานวน 78 หนวยกติ 
  2.2.1  วิชาเอกบังคับ   จํานวน  58  หนวยกติ 

463 106 จิตวิทยาเดก็ 3(3-0-6) 
 (Child Psychology)  
465 118 ลักษณะภาษาไทย 

(Characteristics of  the Thai Language) 
3(3-0-6) 

467 463 การปลูกฝงคานิยมและจริยธรรม 
(Cultivation of Values and Morality) 

3(3-0-6) 

471 101 การประถมศึกษา 
(Elementary Education) 

2(2-0-4) 

471 201 การเสริมสรางสมรรถภาพครูและนักวิชาการระดับ
ประถมศึกษา 
(Enhancement of Elementary School Teachers and 
Educators’ Competency) 

2(1-2-3) 

471 202 วรรณกรรมสําหรับเด็ก 
(Literature for Children) 

2(1-2-3) 

471 203 การพัฒนาทักษะการอานและเขียนระดับ 
ประถมศึกษา 
(Reading and Writing Skills Development in the 
Elementary Level) 

3(3-0-6) 

471 204 การจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน 
(School Environment Management) 

2(2-0-4) 

471 301 คอมพิวเตอรในการสอนระดับประถมศึกษา 
(Computer for the Elementary Teaching) 

2(1-2-3) 
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471 302 สุขอนามัยในโรงเรียนประถมศึกษา 
(Health Education in the Elementary School) 

2(2-0-4) 

471 303 โภชนาการสําหรับครูประถมศึกษา 
(Nutrition for Elementary School Teachers) 

2(1-2-3) 

471 304 การสอนศิลปะระดับประถมศึกษา 
(Teaching of Arts at in Elementary Education) 

3(2-2-5) 

471 305 การสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา 
(Teaching of Thai in Elementary Education) 

3(3-0-6) 

471 306 การสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา 
(Teaching of Mathematics in Elementary 
Education) 

3(3-0-6) 

471 401 การสอนวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา 
(Teaching of Science in Elementary Education) 

3(3-0-6) 

471 402 การสอนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา 
(Teaching of Social Studies in Elementary  
Education) 

3(3-0-6) 

471 403 การสอนสุขศึกษาและพลศึกษาระดับประถมศึกษา 
(Teaching of Health and Physical Education in 
Elementary Education) 

2(1-2-3) 

471 404 การสอนการงานและอาชีพระดับประถมศึกษา 
(Teaching of  Work and Occupation in Elementary  
Education) 

2(1-2-3) 

471 405 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 
(Teaching of English in Elementary Education) 

3(3-0-6) 

471 406 การจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 
(Management in Student Development Activities) 

2(1-2-3) 

471 407 การพัฒนากระบวนการคิด 
(Development of Thinking Processes) 

2(2-0-4) 

471 408 โรงเรียนกับการพัฒนาชุมชน 
(Schools and Community Development) 
 
 
 

2(2-0-4) 
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471 409 หลักสูตรและการบูรณาการการสอนระดบั 
ประถมศึกษา 
(Curriculum and Integration in Elementary 
Teaching) 

2(1-2-3) 

471 410 สัมมนาการประถมศึกษา 
(Seminar in Elementary Education) 

2(1-2-3) 

 
2.2.2  วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา 20 หนวยกิต 

466 252 สัทศาสตรภาษาอังกฤษและการออกเสียง 
(English Phonetics and Pronunciation) 

2(2-0-4) 

467 342 การปลูกฝงทางวัฒนธรรม 
(Cultivation of Culture) 

3(3-0-6) 

468 213 การผลิตส่ือการศึกษาเชิงสรางสรรค 
(Production of Creative Educational Media) 

3(3-0-6) 

470 102 การละเลนของเด็กไทย 
(Plays of Thai Children) 

2(2-0-4) 

470 103 การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 
(First Aid) 

2(2-0-4) 

470 206 นิทานและการเลานิทานสําหรับเด็ก 
(Tales and Story Telling for Children) 

2(1-2-3) 

471 102 เทคนิคการสงเสริมความคิดสรางสรรค 
(Techniques in Promoting Creative Thinking) 

2(2-0-4) 

471 103 กิจกรรมพัฒนาเชาวนปญญาและอารมณ 
(Intelligent and Emotional Development Activities) 

2(1-2-3) 

471 205 ศิลปะสําหรับเด็ก 
(Art for Children) 

2(1-2-3) 

471 206 นาฏศิลปเบ้ืองตน 
(Introduction to Drama) 

2(1-2-3) 

471 207 ดนตรีและเพลงสําหรับเด็ก 
(Music and Songs for Children) 

2(1-2-3) 

471 208 งานเกษตร 
(Agricultural Work) 
 

2(1-2-3) 
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471 209 โครงการนันทนาการในโรงเรียนประถมศกึษา 
(Recreation Program in the Elementary School) 

2(2-0-4) 

471 307 งานบาน 
(Household Work) 

2(1-2-3) 

471 308 งานประดิษฐและงานชาง 
(Handicrafts) 

2(1-2-3) 

471 309 การสรางแบบเรียนและแบบฝกเสริมทักษะ 
สําหรับเด็ก 
(Development of Textbooks and Workbooks for 
Children) 

2(1-2-3) 

471 310 นวัตกรรมการศึกษาระดับประถมศึกษา 
(Educational Innovation at the Elementary School 
Level) 

2(2-0-4) 

471 311 เทคนิคการสอนซอมเสริมในโรงเรียนประถมศึกษา 
(Remedial Teaching Techniques in the Elementary 
School) 

2(2-0-4) 

471 312 การจัดการช้ันเรียนประถมศกึษา 
(Elementary Classroom Management) 

2(2-0-4) 

471 411 การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมครูประถมศึกษา 
(Curriculum Development for Elementary School 
Teachers Training) 

2(2-0-4) 

471 412 การศึกษารายบุคคลสาขาการประถมศึกษา 
(Independent Study in Elementary Education) 

2(2-0-4) 

 

 

3.   หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
        ใหนกัศึกษาเลือกเรียนรายวิชาตาง ๆ  ท่ีเปดสอนในมหาวทิยาลัยศิลปากรไดตามความ 
สนใจ ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
       คณะศึกษาศาสตรมีรายวิชาเลือกเสรีใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรตามความ   
สนใจ ดังตอไปนี้ 
 

  463 110  การพัฒนาตน      2(2-0-4) 
    (Self Development) 
  463 220  ขอสนเทศทางการศึกษาและอาชีพ   2(2-0-4) 
   (Educational and Occupational Information) 
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  463 221  การศึกษาเฉพาะกรณี     2(1-2-3) 
    (Case Study) 
  463 222  อาชีพศึกษาเบ้ืองตน     2(2-0-4) 
    (Introduction to Career Education) 

464 102  โภชนาการ      2 (2-0-4) 
     (Nutrition) 

464 103  ศิลปประดิษฐ      2(1-2-3)  
    (Utilitarian Arts)  

464 104  อัตลักษณศึกษา      3(3-0-6)  
                (Identity Studies) 
  464 201  ประเด็นและแนวโนมทางการศึกษา   2 (2-0-4) 
   (Issues and Trends in Education) 
  464 216  การฝกจิตเพื่อพัฒนาปญญา    2(1-2-3) 
               (Meditation for Wisdom) 

465 257  การพูดโอกาสตาง ๆ     2 (2-0-4) 
                (Speech for Specific Purposes) 

465 258  การเขียนเพื่อการส่ือสาร     2(2-0-4) 
                (Writing for Communication) 

466 100  ภาษาอังกฤษเพ่ือนนัทนาการ      2(2-0-4) 
     (English for Recreation)  

466 205  ภาษาอังกฤษในส่ือสารมวลชน    2(2-0-4) 
                      (English in Mass Media) 

466 231  การอานภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ    2(2-0-4) 
                 (English Reading for Academic Purposes) 

466 320  การเสนอผลงานภาษาอังกฤษ    2(2-0-4)      
(English Presentation) 

466 386  ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมสอบและการสมัครงาน  2(2-0-4) 
                       (English for Examination Preparation and Job Applications) 

467 253  ชุมชนศึกษา      3(2-2-5) 
                 (Community Studies) 

467 264  ธรรมปฏิบัติ      2(1-2-3) 
                (Dharma Practice) 
 



 26

 17.4    แผนการศึกษา      
 

ปท่ี 1   ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกติ 
080  103 
080 127 
080  176 
080  177 

ตรรกวิทยาเบ้ืองตน 
จิตวิทยาเบ้ืองตน 
ภาษากับการส่ือสาร 
ภาษาอังกฤษ 1 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 

468  102 คอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา 2(1-2-3) 
465 118 ลักษณะภาษาไทย 3(3-0-6) 
…..  ….. เลือกจากหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชามนุษยศาสตร 2 
…..  ….. เลือกจากหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาสังคมศาสตร 2 
…..  ….. เลือกจากกลุมวชิาชีพครูเลือก 2 

   
 รวมหนวยกิต 21 

 

 
ปท่ี 1   ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกติ 
080  178 ภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5) 
451  106 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
463  101 จิตวิทยาการศึกษา 3(3-0-6) 
471  101 การประถมศึกษา 2(2-0-4) 
…..  ….. เลือกจากหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาสังคมศาสตร 2 
…..  ….. เลือกจากหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาคณิตศาสตร 

กับวิทยาศาสตร 
3 

…..  ….. เลือกจากกลุมวชิาชีพครูเลือก 2 
…..  ….. เลือกจากกกลุมวิชาเอกเลือก 2 

   
 รวมหนวยกิต 20 
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ปท่ี 2   ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกติ 
461  101 หลักและระบบการจัดการศึกษา 2(2-0-4) 
462  202 วิธีสอนท่ัวไป 2(2-0-4) 
463  106 จิตวิทยาเด็ก 3(3-0-6) 
463  201 การแนะแนวเบ้ืองตน 2(2-0-4) 
466  221 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1 3(3-0-6) 
468  101 สื่อการศึกษาเบ้ืองตน 3(2-2-5) 
471  201 การเสริมสรางสมรรถภาพครแูละนักวิชาการระดับ 

ประถมศึกษา 
2(1-2-3) 

…..  ….. เลือกจากกลุมวชิาชีพครูเลือก 2 
…..  ….. เลือกจากกลุมวชิาเอกเลือก 2 

   
 รวมหนวยกิต 21 

 

 
ปท่ี 2   ภาคการศึกษาท่ี 2 

 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกติ 
463  202 การศึกษาพิเศษเบ้ืองตน 2(2-0-4) 
466  222 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2 3(3-0-6) 
467  261 จริยธรรมสําหรับครู 2(2-0-4) 
471  202 วรรณกรรมสําหรับเด็ก 2(1-2-3) 
471  203 การพัฒนาทักษะการอานและเขียนระดับ 

ประถมศึกษา 
3(3-0-6) 

471 204 การจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน 2(2-0-4) 
…..  ….. เลือกจากกลุมวิชาชีพครูเลือก 2 
…..  ….. เลือกจากกลุมวชิาเอกเลือก 4 

   
 รวมหนวยกิต 20 
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ปท่ี 3   ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกติ 
462  200 
464  211 

การฝกประสบการณวิชาชีพคร ู
ปรัชญาและแนวคิดเชิงการศึกษา 

2(1-2-3) 
3(3-0-6) 

464  340 สถิติเพ่ือการวจิยัทางการศึกษา 2(2-0-4) 
471  301 คอมพิวเตอรในการสอนระดับประถมศึกษา 2(1-2-3) 
471  302 สุขอนามัยในโรงเรยีนประถมศึกษา 2(2-0-4) 
471  303 โภชนาการสําหรับครูประถมศึกษา 2(1-2-3) 
…..  ….. เลือกจากกลุมวชิาเอกเลือก 4 
…..  ….. เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสร ี 4 

 รวมหนวยกิต 21 
 

 
ปท่ี 3   ภาคการศึกษาท่ี 2 

 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกติ 
462  201 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
464  230 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(3-0-6) 
471  304 การสอนศิลปะระดับประถมศึกษา 3(2-2-5) 
471  305 การสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา 3(3-0-6) 
471  306 การสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา 3(3-0-6) 
…..  ….. เลือกจากกลุมวชิาเอกเลือก 4 
…..  ….. เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสร ี 2 

   
 รวมหนวยกิต 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29

ปท่ี 4   ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกติ 
465  251 วาทการสําหรบัครู 2(1-2-3) 
471  401 การสอนวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา 3(3-0-6) 
471  402 การสอนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา 3(3-0-6) 
471  403 การสอนและการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 

และพลานามัยระดับประถมศึกษา 
2(1-2-3) 

471  404 การสอนและการจัดกิจกรรมการงานและอาชีพ 
ระดับประถมศึกษา 

2(1-2-3) 

471  406 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2(1-2-3) 
…..  ….. เลือกจากกลุมวชิาเอกเลือก 4 
…..  ….. เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสร ี 2 

   
 รวมหนวยกิต 20 

 
 
 

ปท่ี 4   ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 
464  350 การวิจัยในช้ันเรียน 2(2-0-4) 
467  463 การปลูกฝงคานิยมและจริยธรรม 3(3-0-6) 
471  405 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 3(3-0-6) 
471  407 การพัฒนากระบวนการคิด 2(2-0-4) 
471  408 โรงเรียนกับการพัฒนาชุมชน 2(2-0-4) 
471  409 หลักสูตรและการบูรณาการการสอนระดับประถมศึกษา 2(1-2-3) 
471  410 สัมมนาการประถมศึกษา 2(1-2-3) 
…..  ….. เลือกจากหมวดวิชาเลือกเสร ี 2 

   
 รวมหนวยกิต 18 
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ปท่ี 5   ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 
471  501   การฝกปฏิบัติการสอนระดบัประถมศึกษา 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

6(0-12-6) 

 รวมหนวยกิต 6 
 
 

ปท่ี 5   ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 
471  502 การฝกปฏิบัติการสอนระดบัประถมศึกษา 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6(0-12-6) 

 รวมหนวยกิต 6 
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  17.5     คําอธิบายรายวิชา  
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

080  101    มนุษยกับการสรางสรรค      3(3-0-6) 
              (Man and Creativity) 

ศึกษาหลักความคิดเกี่ยวกับความสํานึกในตน อันเกิดจากการพิจารณาเอกภาพของโลก ความสัมพันธ
ระหวางปจเจกบุคคลกับเพื่อนมนุษย ระหวางปจเจกบุคคลกับส่ิงแวดลอม การดํารงอยูของจักรวาล โลก
และมวลมนุษยอันเปนปจจัยกอใหเกิดแรงสรางสรรคตอบุคคล และพลังรวมในการจรรโลงความเปน
มนุษยท้ังท่ีเปนในรูปของปรัชญา ศาสนา และความเช่ือ สภาวะทางจิต สภาวะทางธรรมชาติและสังคมท่ี
เอ้ือตอการสรางสรรคทางศิลปะ  ตลอดจนการประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท้ังนี้ ให
ศึกษาตัวอยางท่ีสําคัญจากกิจกรรมสรางสรรคของมนุษยท้ังในอดีตและปจจุบัน รวมท้ังขอขัดของและ
อุปสรรคท่ีมีตอการสรางสรรค 
   

080  102 ปญหาทางปรัชญา       2(2-0-4) 
          (Problems in Philosophy) 

ศึกษาปญหาทางปรัชญาท่ีนักปรัชญาท้ังตะวันตกและตะวันออกแตละสมัยสนใจ  เชน ปญหาเร่ือง  ตัวตน  
จิต  สสาร  ปญหาเกี่ยวกับเสรีภาพ ความสัมพันธระหวางความจริงกบัความรู บทบาทของประสบการณ
และเหตุผลในการหาความรู ปญหาความหมายและจุดหมายของชีวติ ปญหาการตัดสินความดี ความงาม  
ความยุติธรรม  เปนตน 

 
080  103 ตรรกวิทยาเบ้ืองตน       2(2-0-4) 
   (Introduction to Logic) 

ศึกษาความหมายและขอบขายของตรรกวิทยา หลักการและวิธีการทางตรรกวิทยา ท้ังนิรนัยและอุปนัย
รวมถึงวิธีการกึ่งอุปนัยประเภทตาง ๆ  ลักษณะของขอความผิดพลาดแบบตาง ๆ ในการใชเหตุผลใน
ชีวิตประจําวัน 

 

080  105 ปรัชญาพุทธศาสนา       2(2-0-4) 
   (Buddhist Philosophy) 

ศึกษาเปรียบเทียบทัศนะเร่ืองโลก ชีวิต ความสัมพันธระหวางโลกกับมนุษย และทัศนะทางจริยศาสตร
ของพุทธศาสนานิกายเถรวาทและอาจาริยวาท 
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080  106 พุทธศาสนาในสังคมไทยปจจุบัน     2(2-0-4) 
   (Buddhism in the Present Thai Society) 
   ศึกษาพุทธศาสนาในสังคมไทยปจจุบัน  โดยเนนถึงแนวคิดและการสอนพุทธศาสนาใน 
   สํานักตาง ๆ ตลอดถึงอิทธิพลท่ีมีตอสังคมไทย 
 
080 107 ดนตรีวจิักษ         2(2-0-4) 
         (Music Appreciation) 
                    ศึกษาองคประกอบของดนตรี เคร่ืองดนตรีไทยและตางชาติ         ผลงานของคีตกวีไทย 
   และตางประเทศท่ีสําคัญ       เปรียบเทียบลักษณะของดนตรีชาติตาง ๆ       รวมท้ังดนตรี 
   พื้นบาน ลักษณะเฉพาะของดนตรีประจําชาติไทย        ความสัมพนัธระหวางคีตศิลปกับ 
   ศิลปะแขนงอ่ืน     ท้ังนี้โดยใหนกัศึกษาไดฟงดนตรีไทย   และตางชาติใหมากท่ีสุดเทาท่ี 
   จะมากได  
 
080 114 ศิลปวิจักษ         2(2-0-4) 
             (Art Appreciation) 

ศึกษาลักษณะและความสําคัญของทัศนศิลป โดยมุงสรางรสนิยม ความช่ืนชม และความสํานึกในคุณคา
ของงานสรางสรรคทางศิลปะ จากตัวอยางศิลปกรรมท้ังในอดีตและปจจุบัน บทบาท ของทัศนศิลปใน
วัฒนธรรมของมนุษยชาติ ท้ังตะวนัออกและตะวนัตกโดยเฉพาะอยางยิ่งในการแสดงออก ท้ังนีใ้หเห็น
อิทธิพลโดยตรงของทัศนศิลปท่ีมีตอการดํารงชีวิตของคนไทย 

 
080 115 ศิลปะตะวนัออก       2(2-0-4) 
             (Eastern Art) 

 ศึกษาแนวความคิดหลักของศิลปะตะวนัออกโดยเนนความสัมพันธระหวางการ     แสดงออกทางศิลปะ
กับพื้นฐานทางวัฒนธรรมของคนตะวันออก วเิคราะหศิลปกรรมท่ีสําคัญ ๆ ท้ังท่ีเปนศิลปกรรมบริสุทธ์ิ 
และศิลปกรรมประยุกต ท้ังในสวนท่ีสะทอนใหเหน็เอกลักษณของคนตะวันออกและลักษณะรวมของ
มนุษยชาติ ศึกษาบทบาท และววิัฒนาการของศิลปะไทยในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของศิลปะตะวนัออก 

 
080 116 ศิลปะตะวนัตก       2(2-0-4) 
             (Western Art) 

ศึกษาแนวความคิดหลักของศิลปะตะวนัตก โดยเนนความสัมพันธระหวางการแสดงออกทางศิลปะกับ
พื้นฐานทางวฒันธรรมของคนตะวันตก บทบาทของเทคโนโลยีในวิวัฒนาการของศิลปะตะวนัตก 
วิเคราะหศิลปกรรมท่ีสําคัญ ๆ ท้ังท่ีเปนแนวบริสุทธ์ิและแนวประยุกต ท้ังในสวนท่ีสะทอนใหเห็น
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เอกลักษณของคนตะวนัตกและลักษณะรวมของมนุษยชาติ ศึกษาแรงกระตุนของศิลปะตะวนัตกที่มีตอ
ศิลปะไทยยุคใหม และลักษณะอันเปนสากลของศิลปกรรมไทยในปจจุบัน 

 
080 117 วรรณคดีจกัษ        2(2-0-4) 
              (Literary Appreciation) 

ฝกการอานวรรณคดี โดยศึกษาวรรณกรรมท่ีดีเดน ท้ังท่ีเปนวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมแปล โดยมุง
สรางรสนิยม ความช่ืนชม และความสํานกึในคุณคาของงานสรางสรรคทางวรรณศิลปโดยท่ัวไป ศึกษา
คุณลักษณะของวรรณคดีท้ังในสวนท่ีเปนสากล และในสวนท่ีเปนเอกลักษณของชาติ ท้ังนี้ใหสามารถ
แสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณเกีย่วกับวรรณกรรมท่ีอานและสามารถวิเคราะหวรรณกรรมเหลานั้น ท้ังใน
ฐานะท่ีเปนการแสดงออกซ่ึงอัจฉริยภาพสวนบุคคล และท่ีเปนปรากฏการณทาง 
วัฒนธรรม 

080 118 วรรณกรรมไทยรวมสมัย      2(2-0-4) 
             (Contemporary Thai Literature) 

ศึกษาวรรณกรรมบางเร่ือง ท่ีแสดงออกถึงเอกลักษณของสังคมไทยปจจุบัน โดยเนนลักษณะท่ีเปนการ
สืบทอด และลักษณะท่ีเปนนวกรรมในทางวรรณศิลป ศึกษาความสัมพันธระหวางการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมกับวิวัฒนาการของวรรณคดีความสํานึกรวมของคนรวมสมยัท่ีแสดงออกดวยวรรณศิลปโดย
เทียบเคียงกับศิลปะแขนงอ่ืนและ      บทบาทของวรรณกรรมในการเสริมสรางความเจริญงอกงามทาง
ปญญาของบุคคลในสังคมรวมสมัย 

 
080 119 อารยธรรมตะวันออก       2(2-0-4) 
              (Eastern Civilization) 

 ศึกษาพัฒนาการของอายรธรรมจีน อินเดียและอิสลามซ่ึงมีสวนสําคัญในการหลอหลอม                  อารย
ธรรมในเอเชียตะวนัออก เอเชียใต และเอเชียตะวันออกเฉียงใต การถายทอดและการผสมผสานระหวาง
อารยธรรมจีน อินเดีย อิสลามกับวัฒนธรรมทองถ่ิน อันกอใหเกิดลักษณะรวมกันและแตกตางกันไปตาม
สภาวะแหงพฒันาการทางประวัติศาสตรของแตละภูมิภาค เนนศึกษาการเปล่ียนแปลงทางดานภูมิปญญา 
ลัทธิความเช่ือทางศาสนา วทิยาการ การสรางสรรคทางศิลปะ การเมือง การปกครอง เศรษฐกจิและสังคม
จนถึงปจจุบัน 

 
080 121 อารยธรรมตะวันตก       2(2-0-4) 
             (Western Civilization) 

ศึกษารากฐานอารยธรรมตะวันตกท่ีนําไปสูสมัยฟนฟูศิลปวิทยาการ การเปล่ียนแปลงระบบสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองการปกครองจากสมัยกลางจนถึงสมัยใหม การขยายอิทธิพลของชาติตะวนัตกไปสู
ดินแดนตางๆ ท่ัวโลก การปฏิบัติทางวิทยาศาสตรและการปฏิบัติทางภูมิปญญา ยุคเคร่ืองจกัร และ
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ความกาวหนาทางอุตสหกรรมและเทคโนโลยี ความขัดแยงทางความคิดและการเปล่ียนแปลงของอารย
ธรรมตะวันตกในสังคมรวมสมัย ตลอดจนอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกตอโลกปจจุบัน 

 
080 124      ไทยศึกษา          3(3-0-6) 
   (Thai Studies) 

ศึกษาวิวัฒนาการของสังคมไทยดานการตั้งถ่ินฐาน การปกครอง เศรษฐกิจ ระบบ    ความเช่ือ คานิยม  
แบบแผนการดําเนินชีวิต การสรางสรรคท้ังทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและศิลปะ ตลอดจนศึกษาดาน
ภูมิศาสตรและทรัพยากรของประเทศ ให     นักศึกษาเห็นภาพรวมของสังคมไทยต้ังแตอดีตจนกระท่ัง
ปจจุบันใหเขาใจปจจัยและเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีมีผลตอชีวิตและสังคมไทย 

 
080 125     สุนทรียศาสตร       3(3-0-6) 
   (Aesthetics) 

ศึกษาขอบเขตและความหมายของสุนทรียศาสตร ทฤษฏีวาดวยความงาม ประวัติ      แนวคิดและทัศนคติ
ของมนุษยตอความงามแตละยุคสมัย เพื่อเปนพื้นฐานความคิด และความเขาใจของนักศึกษาในดานความ
งาม อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนารสนิยม และวิจารณญาณในการประเมินคุณคาทางสุนทรียศาสตร 

 
080 126 มนุษยกับส่ิงแวดลอม       3(3-0-6)  
             (Man and His Environment) 

 ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม ซ่ึงอาจจําแนกเปนส่ิงแวดลอมท่ีเปนตัวมนุษย    
ส่ิงแวดลอมท่ีเปนผลงานของมนุษย และส่ิงแวดลอมธรรมชาติ โดยพิจารณาอิทธิพลของส่ิงแวดลอมท้ัง
สามประเภทท่ีมีตอการปรับตัว  วิวัฒนาการ และวัฒนธรรมของมนุษยอิทธิพลท่ีมนุษยมีตอส่ิงแวดลอม 
ซ่ึงกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง ท้ังในทางสรางสรรคและทําลาย ท้ังท่ีต้ังใจ และไมต้ังใจหรือ
รูเทาไมถึงการณ ตลอดจนพิจารณาหาแนวปฏิบัติท่ีจะชวยยกระดับคุณภาพของชวีิตมนุษยใหสามารถ
ดํารงอยูในสภาพ แวดลอม ท้ังในปจจุบันและอนาคตไดอยางเหมาะสม ท้ังนี้ใหเนนการยกตัวอยางจาก
สังคมไทย การประยุกตความรูตาง ๆ ไปใชกับสังคมไทย การไปศึกษาจากของจริงและการอภิปรายกลุม
ยอย 
 

080 127 จิตวิทยาเบื้องตน       2(2-0-4) 
             (Introduction to Psychology) 

ศึกษาพื้นฐานของวิชาจิตวิทยา ความหมาย ประวัติ และขอบขายของวิชาจิตวิทยา     พฤติกรรมและ  การ
กอใหเกิดพฤตกิรรมของมนุษยในสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ  การจูงใจการรับรู บุคลิกภาพ ความ
ขัดแยง การปรับตัว สุขภาพจติ และการนําวชิา       จิตวิทยาไปใชใหเปนประโยชนในดานตาง ๆ 
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080 128   จิตวทิยาพัฒนาการ       2(2-0-4) 
          (Developmental Psychology) 

ศึกษาพัฒนาการของมนุษย ลักษณะพัฒนาการโดยทั่วไป ต้ังแตระยะกอนเกิดจนถึงวัยสูงอายุ เนน
ความสําคัญของพันธุกรรมและส่ิงแวดลอม ซ่ึงมีผลตอพัฒนาการของมนุษย ศึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึนในทุก
ข้ันพัฒนาการตลอดจนแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาเหลานั้นและการสงเสริมใหบรรลุผล
พัฒนาการท่ีสมบูรณในทุก ๆ ดาน 
 

080 129   สังคมวิทยาเบ้ืองตน       2(2-0-4) 
            (Introduction to Sociology) 

ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานของสังคมวิทยา  ไดแก  โครงสรางเบ้ืองตนของสังคม การจัดกลุมสถาบัน การ
แบงชนช้ัน อิทธิพลของส่ิงแวดลอมท่ีมีตอบุคคลและกลุม กลไกและการจัดระเบียบทางสังคมบรรทัดฐาน
ทางสังคม  ความสัมพันธทางสังคม  การเสียระเบียบทางสังคมและความเฉ่ือยทางวัฒนธรรม การ
เปล่ียนแปลงและปญหาทางสังคม  ท้ังนี้ใหเนนตัวอยางจากสังคมปจจุบัน 

 

080 130   มานุษยวิทยาเบ้ืองตน       2(2-0-4) 
                (Introduction to Anthropology) 

ศึกษาความรูเบ้ืองตนทางมานุษยวิทยาโดยเนนวิวัฒนาการของมนุษยชาติ ลักษณะพื้นฐานทางสังคม
วัฒนธรรมและเช้ือชาติของมนุษย และศึกษาถึงผลท่ีเกิดจากความแตกตางและความคลายคลึงกันใน ทาง
วัฒนธรรมของมนุษย  โดยใชขอมูลทางชาติพันธุวิทยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีเกี่ยวกับการ 
เปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

 

080 133   เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน      2(2-0-4) 
          (Economics in Everyday Life) 

ศึกษาภาพรวมของเศรษฐกิจในสังคมสมัยใหม โดยเฉพาะการทํางานของกลไกราคาในระบบตลาด และ
บทบาทของภาครัฐ ชุมชนและเอกชน เพื่อเปนพื้นฐานในการวิเคราะหปรากฏการณทางเศรษฐกิจใน
ชีวิตประจําวันภายใตกระแสการเปล่ียนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง และพัฒนาการรวมสมัยอ่ืน ๆ  
 

080 134     โครงสรางทางเศรษฐกิจของไทย                         2(2-0-4) 
         (Structure of  Thai Economy) 

 ศึกษาลักษณะและโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศ  ท้ังในลักษณะทางดานภูมิศาสตร ท่ีมี
ความสัมพันธกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เชน ลักษณะทรัพยากร ประชากร ท่ีดิน  และการใชท่ีดินและดาน
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจเพื่อใหเขาใจวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจ รวมท้ังการนําขอมูลท่ีไดจากท้ัง 2 
ดาน มาประกอบการพิจารณาลักษณะโครงสรางและปญหาของระบบเศรษฐกิจในปจจุบัน 
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080 135    กฎหมายกับสังคม       2(2-0-4) 
           (Law and Society) 

ศึกษาปญหาของการรักษาระเบียบในสังคมมนุษย ความสัมพันธระหวางกฎหมายกับ   สังคม กลไก   
จุดประสงคและท่ีมาของกฎหมาย กระบวนการในการออกกฎหมายและการบังคับใชขอบเขตและประเภท
ของกฎหมาย กระบวนการยติุธรรมและระบบศาล 
 

080 138    ภูมิศาสตรประเทศไทย       3(3-0-6) 
           (Geography of Thailand)  

ศึกษาแนวคิดและวิธีการศึกษาภูมิศาสตรเชิงภูมิภาค วิเคราะหลักษณะพื้นท่ี ขนาด รูปราง โครงสรางทาง
กายภาพ ประชากร กิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทย ตลอดจนความสัมพันธและการเปล่ียนแปลงตาง ๆ 
ดังกลาว  โดยศึกษาวิเคราะหในเชิงภูมิศาสตรเปนสวนรวมท้ังประเทศ และเปนรายภูมิภาค 

 

080 139 พลศึกษา         1(0-2-1) 
             (Physical Education) 

ศึกษาประวัติพลศึกษาและวิวัฒนาการของแนวคิดทางพลศึกษาโดยสังเขป ความ        มุงหมายและ
ขอบขายของกิจกรรมพลศึกษา หลักของการออกกําลังกาย จรรยาบรรณของผูดูและผูเลนกีฬาการ ศึกษา
กลยุทธในการเลนกีฬาจากการแขงขัน ทักษะเบ้ืองตนของกีฬา 
 

080 140 กีฬาศึกษา         2(1-2-3) 
             (Sport Education) 

 ศึกษาความเปนมาของกีฬาแตละประเภท เทคนิคและทักษะของการเลน ระเบียบและกติกาการแขงขัน  
การปองกันอุบัติเหตุทางกีฬา  เลือกศึกษากีฬาหนึ่งประเภท  เชน บาสเกตบอล วอลเลยบอล  แบดมินตัน  
ยูโด  ตะกรอ  กิจกรรมเขาจังหวะ และกีฬา    อ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสม 

 
080 141 หลักนันทนาการ       1(1-0-2) 
             (Principles of Recreation) 

ศึกษาความหมาย ประโยชน และขอบขายกิจกรรมนันทนาการ รวมทั้งแหลงนันทนาการหลักในการ
เลือก การจัด และการบริหารกิจกรรมนันทนาการ 

 

080 142      การอยูคายพกัแรม       1(1-0-2) 
              (Camping) 

ศึกษาประวัติ ความมุงหมาย ประเภท กฎ ขอบังคับ และมรรยาทของการอยูคายพักแรมหลักการจัดคาย
พักแรม  ข้ันตอนการอยูคายพักแรม  และมีการฝกปฏิบัติการอยูคาย     พักแรมแบบนันทนาการ 
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080 151 มนุษยกับวิทยาศาสตร                                                 3(3-0-6) 
             (Man and Science) 

ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานทางปรัชญา และเชิงประยุกตของวิทยาศาสตรท้ังในอดีตปจจุบันและอนาคต   
อิทธิพลของวิทยาศาสตรตอศาสตรอ่ืน  ประโยชนและโทษของการนําวิทยาศาสตรทางกายภาพและ
ชีวภาพ มาประยุกตใชใหสัมพันธกับชีวิตประจําวันและส่ิงแวดลอม 
 

080 152   คณิตศาสตรท่ัวไป       3(3-0-6) 
              (General Mathematics) 

เมทริกซ และระบบสมการเชิงเสน บทประยุกตของเมทริกซ การโปรแกรมเชิงเสน  เบ้ืองตน คณิตศาสตร
ทางการเงิน ระเบียบและวิธีการทางสถิติเบ้ืองตน ตัวแปร การวัดตัวแปร การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง 
การวัดการกระจาย ความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปน การสุมตัวอยาง การประมาณคาและการ
ทดสอบสมมติฐานของ     ประชากร การถดถอยและสหสัมพันธอยางงาย 
 

080 153     วิทยาศาสตรกับชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
 (Science and Everyday Life) 

 ศึกษาความสัมพันธของมนุษยกับส่ิงแวดลอมในแงการแปรรูปพลังงาน การปรับตัว การอยูรวมกนัของ
ส่ิงมีชีวิต  ปญหาท่ีเกิดข้ึนในสภาวะแวดลอมเน่ืองจากการเพ่ิมของประชากร การขาดแคลน
ทรัพยากรธรรมชาติ  ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ  ท้ังท่ีใหพลังงานและไมใหพลังงาน  อัตราการใช
ทรัพยากรประเภทตาง ๆ การอนุรักษและเพิ่มผลผลิต สาเหตุและการแกไขปญหาความเส่ือมโทรมของ
สภาวะแวดลอม ประโยชนและโทษของการใชสารเคมีและสารกัมมันตรังสีตาง ๆ ท่ีมีตอมนุษยและวิธี
ปองกัน  หลักการและประโยชนของการใชส่ิงมีชีวิตในการควบคุมการแพรกระจายของสัตวและพืชท่ี
เปนภยัตอเศรษฐกิจ 

 
080 156 มลพิษส่ิงแวดลอม       3(3-0-6) 
 (Environmental Pollution) 

สวนประกอบ ความสัมพันธของส่ิงตาง ๆ ในธรรมชาติ สาเหตุและลักษณะของมลพิษตาง ๆ เชน  มลพิษ
ทางน้ํา มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน ของเสียท่ีมีอันตราย แสง เสียง ความรอน รังสีและ มลพิษทาง
อาหาร การปองกันแกไขมลพิษตาง ๆ กรณีตัวอยางของปญหามลภาวะท่ีเกิดข้ึน 

 

080 176     ภาษากับการส่ือสาร       3(3-0-6) 
  (Language and Communication) 

 ศึกษาหลักเกณฑและแนวความคิดท่ีเปนพื้นฐานของการส่ือสาร และการใชภาษาเพ่ือ      การส่ือ
ความหมายไปยังผูรับใหสัมฤทธ์ิผล ใหรูจักคิดและลําดับความคิดอยางมีเหตุผล  ฝกการใชถอยคํา 
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ประโยค สํานวน โวหาร ฝกการเตรียมและรวบรวมขอมูลในการเขียนตามจุดประสงค  การใชภาษาใน
เชิงบรรยาย  พรรณนา อธิบาย อภิปราย  

 
080 177 ภาษาอังกฤษ 1       3(2-2-5) 
  (English I) 

ทบทวนทักษะและฝกการใชภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะ คือ การฟง การพูด การอาน การเขียน ซ่ึง    
นักศึกษาไดเรียนมาแลวในช้ันมัธยมศึกษา ฝกการฟงการพูดในเร่ืองท่ัวไป  เนนทักษะการอานซ่ึงจํา  เปน
ในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและฝกเขียนใหสัมพันธกับเอกสารท่ีอาน 

 

080 178 ภาษาอังกฤษ 2        3(2-2-5) 
 (English II) 
 วิชาบังคับกอน  : 080 177  ภาษาอังกฤษ 1 

ฝกการใชทักษะท้ัง 4 ในระดับท่ีสูงข้ึน และเนนทักษะการอาน  โดยฝกอานเอกสารท่ียากข้ึน 
 
451 106    คณิตศาสตรในชีวิตประจําวนั        3(3-0-6) 
                 (Mathematics in Everyday Life) 

มาตรการวัด  พื้นท่ีและปริมาตร  การจัดเรียง  การจัดหมวดหมูและความนาจะเปน การทําบัญชี รายวัน 
รายรับ-รายจาย การคํานวณภาษีเงินได  กาํไร การคํานวณอัตราดอกเบ้ียการผอนชําระรายเดือนท่ีเกีย่วของ
กับชีวิตประจําวัน 
 

466 221    ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1      3(3-0-6) 
  (English for Academic Purposes I) 

อานบทความ ตํารา ภาษาอังกฤษ ตีความและสรุปความงานวิชาการในแตละสาขาวิชาเอกนําขอมูลท่ีได
จากการอานมาอภิปราย  นําเสนอขอมูลปากเปลาอยางเปนวิชาการ 

 

466 222    ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2      3(3-0-6) 
  (English for Academic Purposes II) 
 วิชาบังคับกอน : 466 221 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ 1 

อานบทความ ตํารา ภาษาอังกฤษ ตีความและสรุปความงานวิชาการในแตละสาขา    วิชาเอกนําขอมูลท่ี
ไดจากการอานมาเขียนโครงรางและเขียนรายงาน นําเสนองานเขียนอยางเปนทางการ 

 
 
 
 



 39

467  261    จริยธรรมสําหรับครู       2(2-0-4) 
                   (Ethics for Teachers) 

ศึกษาความหมายของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณครู และการศึกษาในฐานะท่ีพัฒนาความรูคู
คุณธรรม วิชาชีพครู บทบาทหนาท่ีและความสําคัญของครู คุณสมบัติของครูท่ีพึงประสงค การปลูกฝง
ความศรัทธาในวิชาชีพครู การพัฒนาคุณธรรม        จริยธรรม อันกอใหเกิดวิญญาณครูความสําเร็จและ
ความสุขในวิชาชีพ รวมท้ัง       จรรยาบรรณครู 

 

516 272  การอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
 (Natural Environment and Cultural Heritage Conservation) 

ความหมายและความสําคัญของการอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและมรดกทาง      วัฒนธรรม ขอบเขต 
วัตถุประสงคและประโยชนของการอนุรักษ สถานการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต ปญหา การ
แกไข มาตรการปองกัน นโยบายและการวางแผนเพ่ือการอนุรักษ 

 

554 101     สมุนไพรพื้นฐาน       3(3-0-6) 
 (Herbal Medicines) 

พืชและผลิตภณัฑธรรมชาติอ่ืน ๆ ท่ีมีความสําคัญตอชีวิตประจําวนั และปจจัย 4 ของมนุษย 
 

554 102 ความรูเร่ืองยา        3(3-0-6) 
         (Drug Education) 

ยาบําบัดโรคโดยท่ัวไป โดยจะเรียนรูเกี่ยวกับคุณสมบัติท่ัวไปของยาบําบัดโรค แหลงท่ีมาของยา  การ
แพรกระจายของยา ขนาดใช ความแรง พิษ  การแบงประเภทของยา    การใชยาในทางท่ีถูกตอง การ
ปองกันการใชยาผิด ยาสามัญประจําบาน ยาท่ีรับจากรานขายยาโดยไมตองใชใบส่ังยา สารเสพติด 

กฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวของกับยาท่ีบุคคลท่ัวไปควรทราบ ลักษณะการใชยาในสังคมไทย 
 

554 104 อาหารเพื่อสุขภาพ       3(3-0-6) 
             (Food for Health) 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับความตองการอาหารของรางกาย    องคประกอบของอาหาร     สุขลักษณะของ
อาหารกับสุขภาพ อาหารท่ีไมไดสัดสวนกับโรค อุปนิสัยการ               รับประทานอาหารกับสุขภาพ 
ปญหาโภชนาการ 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
 
461 101    หลักและระบบการจัดการศึกษา         2(2-0-4) 
                  (Principles and Systems of Educational Management) 

 ศึกษาความหมาย หลักการบริหารและการจัดการศึกษา กระบวนการบริหารการศึกษา ทักษะของ    
ผูบริหาร ตลอดจนบทบาทของผูบริหารการศึกษา  การประกันคุณภาพ และกฎหมายการศึกษาที่ควร
ทราบ 

 

461 201 โครงสรางการบริหารการศึกษาไทย     2(2-0-4) 
              (Thai Educational Administrative Structure)  

ศึกษาแผนการบริหารการศึกษาของไทยในอดีตและปจจุบัน ระบบการศึกษาระดับตาง ๆ สวน     ราชการ
ท่ีบริหารงานดานการศึกษา แนวโนมการเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีข้ึนเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของไทย 
รวมท้ังปญหาการศึกษาในอดีตและปจจุบัน 

 
461 202 ระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ      2(2-0-4) 
             (Official Regulations and Practice)  

ศึกษาการจดัระบบบริหารราชการแผนดิน อํานาจและหนาท่ีในการบริหารราชการ หนาท่ีสิทธิ และ
ประโยชนตอบแทนของขาราชการพลเรือน ตลอดจนการควบคุมการปฏิบัติงานของขาราชการ 

 
461 207 มนุษยสัมพันธในการบริหาร      2(2-0-4) 
             (Human Relations in Administration) 

ศึกษาความหมายของมนุษยสัมพันธ ความตองการพื้นฐานของมนุษย การปรับตัว เจตคติของบุคคล 
เทคนิคและหลักการของมนุษยสัมพันธ ซ่ึงผูบริหารจะไดนําไปใชในการบริหาร ตลอดจน สราง
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา และชุมชน 

 
461 301 การนิเทศการศึกษา       2(2-0-4) 
             (Educational Supervision) 

ศึกษาความหมาย ทฤษฎี และหลักการนเิทศการศึกษา พัฒนาในการจัดการนิเทศการศึกษา    ภารกิจและ
คุณสมบัติของผูนิเทศ ศึกษานิเทศก การบริหารและการจัดการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดตาง ๆ ใน
ปจจุบันและแนวโนม 
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461 304     กฎหมายและระเบียบในการบริหารโรงเรียน    2(2-0-4) 
           (Laws and Regulations for School Administration) 

ศึกษาและวิเคราะหกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน การบริหารงานบุคคล  และ
การปฏิบัติงานของครูและผูบริหาร รวมท้ังกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

 
462  104  การมัธยมศึกษา       2(2-0-4) 
                (Secondary Education)      

ศึกษาหลักการมัธยมศึกษา ความมุงหมายของการมัธยมศึกษา ววิัฒนาการของการมัธยมศึกษาในประเทศ
ไทย การมัธยมศึกษาในตางประเทศ ความสัมพันธระหวางการประถมศึกษากับการมัธยมศึกษา 
ความสัมพันธระหวางการมัธยมศึกษากับอุดมศึกษา นักเรียนในโรงเรียนมัธยม หลักสูตรในโรงเรียน
มัธยมศึกษา การจัดกจิกรรมเสริมหลักสูตร การสอนในโรงเรียน การบริหารโรงเรียนมัธยม   
องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงโรงเรียนมัธยม นวัตกรรมและเทคโนโลยีโรงเรียนมัธยมกับ
ชุมชน บทบาทของโรงเรียนมัธยมในการพัฒนาประเทศ การมัธยมศึกษาในอนาคต เกณฑมาตรฐาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา 

 
462  200    การฝกประสบการณวิชาชีพครู      2(1-2-3) 
                 (Experience for Teachers) 

รวมสังเกตและรวมปฏิบัติงานกับบุคลากรของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมทั้งแลกเปล่ียน เรียนรู
ประสบการณวิชาชีพครูในการจัดการเรียนรู  งานสงเสริมการเรียนรู  งานธุรการในโรงเรียน และงาน
ปกครองและกิจกรรมนักเรียน  โดยเนนการฝกประสบการณตามสาขาวิชาเอกเปนสําคัญ 

 
462  201 การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5) 
   (Curriculum Development) 

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และองคประกอบของหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนา     หลักสูตร  ผูมีสวน
รวมในการพัฒนาหลักสูตร ทฤษฎีและการปฏิบัติในการพัฒนา     หลักสูตรหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหตรงกับความตองการของทองถ่ิน การใชหลักสูตรการ
วิเคราะหและประเมินประสิทธิภาพของ     หลักสูตร 

 
462  202    วิธีสอนท่ัวไป        2(2-0-4) 
    (Methods of Teaching) 

ศึกษาความหมายและกระบวนการของการสอน ความสัมพันธระหวางปรัชญาการศึกษากับวธีิสอน 
หลักและวิธีสอนแบบตาง ๆ วิธีสอนทักษะการคิดและการพัฒนาทักษะการคิดระดับ  ตาง ๆ เทคนคิการ
สอนใหม ๆ ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การสรางบรรยากาศการเรียนรู การปกครองช้ันเรียน วินัยและการ
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เสริมแรง การวิเคราะหสาระและมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน    พื้นฐาน การจดัทํา
หนวยการเรียนรู การจัดทําแผนการเรียนรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอน การใชส่ือและอุปกรณ
การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู การนิเทศการเรียนการสอน ตลอดจนการนิเทศ
โครงงาน และลักษณะครูท่ีด ี

 
462  303     ฝกปฏิบัติการสอนในหองทดลอง     2(1-2-3) 
                   (Laboratory Experience Teaching Practice) 
   วิชาบังคับกอน  :  462 202 วิธีสอนท่ัวไป 

 ฝกปฏิบัติดานเทคนิควิธีการสอนแบบตาง ๆ  ฝกปฏิบัติดานทักษะการสอน ฝกวิเคราะห สอนใน
สถานการณจําลอง และสถานการณจริง และฝกทดลองใชรูปแบบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

463  101    จิตวิทยาการศึกษา                                                                                3(3-0-6) 
                  (Educational  Psychology) 
   วิชาบังคับกอน :  080 127  จิตวิทยาเบ้ืองตน 

ศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยาท่ีมีผลตอการศึกษา  ทฤษฎีทางจิตวิทยากับการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรม
การเรียน การสอนท่ีสัมพันธกับวัยและพัฒนาการของผูเรียน ความแตกตางระหวางบุคคล     นักเรียนท่ีมี
ความตองการพิเศษ และอยูในภาวะเส่ียง  ทฤษฎีการเรียนรูและการประยุกตการจูงใจ  การวางแผนการ
สอน  การจัดการช้ันเรียน  แนวคิดทางจิตวิทยาในการวัดและประเมินผลการเรียนรู  การวิจัยเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน 

 
463 106  จิตวิทยาเด็ก        3(3-0-6) 
   (Child Psychology) 
 ศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมของการเปนพอแม พัฒนาการต้ังแตปฏิสนธิจนถึงชวงกอนวัยรุนใน

ดานตาง ๆ ในแตละชวงวัยและทฤษฏีท่ีเกี่ยวของ บทบาทของครอบครัว โรงเรียนและครู   รวมท้ัง 
ส่ิงแวดลอมทางสังคมท่ีมีผลตอพัฒนาการของเด็กในดานตาง ๆ    รวมท้ังแนวทางการปองกัน  และแกไข
ปญหาท่ีเกี่ยวของกับเด็ก 

 
463 110 การพัฒนาตน        2(2-0-4) 
 (Self Development) 
 ศึกษาหลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน การรับรูและการตระหนักในตนการฝกความไว

การรูสึกในตน การสรางศักยภาพทางกาย สมองและสุขภาพ การพัฒนากระบวนการคิดและเสริมสราง
เชาวน การแสดงออกทางอารมณและเชาวนอารมณ การแสดงออกทางบุคลิก การพัฒนาทักษะทางสังคม 
การส่ือสารและมนุษยสัมพันธ 
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463  201  การแนะแนวเบ้ืองตน                                                                                 2(2-0-4) 
                (Introduction to Guidance) 

ศึกษาหลักเบ้ืองตนและการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน  การจดับริการที่จําเปน ซ่ึงควรจัดข้ึนใน
สถานศึกษา โดยจัดใหสอดคลองกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เนนการนาํความรูเพื่อเปนพื้นฐาน
ในการนําไปจดักระบวนการแนะแนวและการใหคําปรึกษาในโรงเรียน 

 
463  202    การศึกษาพิเศษเบ้ืองตน                                                                         2(2-0-4) 
                  (Introduction to Special Education) 

ศึกษาแนวคิด ประวัติและขอบขายของการศึกษาพิเศษ เหตุผลและความจําเปนในการจัดศึกษาพิเศษ การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการพฒันาเด็กพิเศษกลุมตาง ๆ อุปกรณการสอน และนวัตกรรม
สําหรับเด็กพิเศษ การใหการศึกษาแกผูปกครองและ  ชุมชน แนวทางการวิจยัเพือ่พัฒนาการเรียนการ
สอนเด็กพิเศษ 

 
463  218    ความบกพรองในการเรียนรู          3(3-0-6) 
                  (Learning Disabilities) 

ศึกษาถึงลักษณะและสาเหตุความบกพรองในการเรียนรูแนวความคิดทางจิตวิทยาท่ีมาประยุกตใช
หลักการเรียนรูและการฝกหดัพฤติกรรมท่ีจะชวยพัฒนาเด็กเหลานี ้ ลักษณะการเรียนการสอนท่ีควร
นํามาใชแนวทางในการชวยเหลือเด็กท่ีมีความบกพรองในการเรียนรูอันเนื่องมาจาก ความ
บกพรองของอวัยวะบางชนดิตลอดจนบทบาทของครูและ  ผูปกครองท่ีมีตอเด็กซ่ึงมีความบกพรองใน
การเรียนรู 

 
463 220 ขอสนเทศทางการศึกษาและอาชีพ         2(2-0-4) 
 (Educational and Occupational Information) 
 ศึกษาความสําคัญของขอมูลและลักษณะของขอมูลท่ีดี วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การนําเสนอขอมูลท้ัง

ดานการศึกษาและอาชีพใหสัมพันธกับพัฒนาการและความตองการของนักเรียนท้ังในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา รวมถึงศึกษาทฤษฎีตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 
463 221 การศึกษาเฉพาะกรณี           2(1-2-3) 
 (Case Study) 
 ศึกษาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการศึกษาเฉพาะกรณี กระบวนการศึกษาเฉพาะกรณี การใชเทคนิคและ

เคร่ืองมือการแนะแนว การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและแปล         ความหมายขอมูล และการเขียน
รายงานการศึกษาเฉพาะกรณี 
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463 222   อาชีพศึกษาเบ้ืองตน          2(2-0-4) 
  (Introduction to Career Education) 

ศึกษาพัฒนาการของอาชีพในสังคม ความสําคัญของอาชีพตอบุคคลและสังคม แนวคิดและทฤษฎีท่ี
เกี่ยวของ การวางแผนและตัดสินใจเลือกอาชีพใหเหมาะสมกับตนเองและตลาดแรงงาน รวมถึงการปรับตัว
ในดานตาง ๆ  
 

464 102   โภชนาการ                        2(2-0-4) 
  (Nutrition) 
  ศึกษาความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับอาหาร ความสําคัญของโภชนาการท่ีมีตอสุขภาพและสังคมหนาท่ีของ

โภชนาการ   กระบวนการยอย   การดูดซึม   การขับถาย  วิธีรับประทานอาหารท่ีถูกตอง  อาหารสําหรับ
บุคคลตาง ๆ ปญหาโภชนาการ  การจัดอาหารสําหรับตนเองและ  ครอบครัว การกําหนดรายการอาหาร
และการเลือกซ้ือ    การประกอบอาหาร    การถนอมอาหาร      การจัดครัวและระเบียบการบริโภคอาหาร      
ตลอดจนวิธีการจัดโภชนาการในโรงเรียน 

 
464 103    ศิลปะประดษิฐ                   2(1-3-2) 
 (Utilitarian Arts)  
 ศึกษาความหมายและขอบขายของศิลปะประดิษฐ   วิธีการประดิษฐโดยใชวัสดุพืน้บาน เชน  งานกระดาษ   

งานดอกไม  งานปน  แกะสลัก  งานเคร่ืองสาน ซ่ึงใชเปนอุปกรณการสอน    เคร่ืองตกแตงหองเรียน    
เคร่ืองประดับและเครื่องใชตาง ๆ   ใหผูเรียนสามารถนํา ความรูท้ังทฤษฎีและปฏิบัติไปใชประกอบการ
สอนวิชาหัตถศึกษาหรือประกอบอาชีพได 

 
464 104   อัตลักษณศึกษา                    3(3-0-6)      

(Identity Studies)  
   ศึกษาศาสตรท่ีวาดวยชีวิตมนุษย  สังคม ส่ิงแวดลอม และจักรวาล เพื่อศึกษาอัตลักษณของบุคคล ศึกษา
สังคม ส่ิงแวดลอม และจักรวาล และศึกษาความสัมพันธเชิงปฏิสัมพันธของบุคคล สังคม และจักรวาล โดย
ศึกษาผลึกความรูท้ังอดีต และปจจุบัน เพื่อนําไปสูการเขาใจตนเอง สังคม และจักรวาล อันเปนแนวทางใน
การดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสม อันกอใหเกิดผลในทางปองกัน และสรางสรรคในการดํารงชีวิตของมนุษย  

 
464  111   การศึกษาเบ้ืองตน       2(2-0-4) 
                  (Introduction to Education) 

ศึกษาพื้นฐานทางการศึกษา  ไดแก พื้นฐานทางสังคม  จิตวิทยา ปรัชญา และประวัติศาสตรซ่ึงเปน
รากฐานของวิชาชีพครู   ลักษณะของวิชาชีพครูในฐานะวิชาชีพช้ันสูง   คุณธรรมและจรรยาบรรณของครู  
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ฐานะของครูในสังคมไทย  ความกาวหนาในอาชีพ   แนวโนมของอาชีพครูในอนาคตตลอดจนบทบาท
ของครูในการพัฒนาประเทศ 

 
464  112    การศึกษาไทย       2(2-0-4) 
              (Thai Education) 

ศึกษาววิัฒนาการของการจดัการศึกษาไทย และการจัดโรงเรียนในสมยัตาง ๆ จนถึงปจจุบันการขยาย
การศึกษา  โครงการท่ีเกี่ยวกบัการศึกษา  การเมือง  การพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมท่ีสอดคลองกับแผนการ
ศึกษา การระดมสรรพกําลังเพื่อการศึกษา ปญหาทางการจัดการศึกษาและทางการแกปญหารวมท้ัง
แนวความคิดในการปฏิรูปการศึกษาในอนาคต 

 
464  113   การศึกษาเปรียบเทียบ       2(2-0-4) 
            (Comparative Education) 
            วิชาบังคับกอน :  464 111  การศึกษาเบ้ืองตน 

ศึกษาการจัดการศึกษาในประเทศตาง ๆ  เชน  มาเลเซีย  เกาหลี  ญ่ีปุน  เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา  เปน
ตน  เพื่อใหทราบถึงจุดมุงหมาย แนวนโยบายในการจัดการศึกษา ระบบโรงเรียน หลักสูตรระดับตาง ๆ 
การลงทุนการศึกษา ผลผลิตทางการศึกษา และอิทธิพลของสังคมท่ีมีตอการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา 

 
464 201 ประเด็นและแนวโนมทางการศึกษา     2(2-0-4) 
   (Issues and Trends in Education) 
   ศึกษาคนควาและสัมมนาประเด็นตาง ๆ ท่ีเปนสาระปญหาและแนวโนมทางการศึกษา 
 
464 211    ปรัชญา และแนวคิดทางการศึกษา     3(3-0-6) 
                    (Philosophy and Concepts in Education) 

ศึกษาความหมายของปรัชญา และความคิดทางการศึกษา ความคิดสําคัญของปรัชญาท่ีมีตอการบริหาร
การศึกษา การจัดหลักสูตร วิธีสอน และการแนะแนว ศึกษาปรัชญาบริสุทธ์ิตามแนวอภิปรัชญา ญาณ
วิทยา คุณวิทยา และตรรกวิทยาเพื่อนํามาประยุกตใชกับแนวคิดทางการศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพ
ปจจุบันของการศึกษา และแนวทางการดํารงชีวิตท่ีถูกตอง 

 
464 216    การฝกจิตเพื่อพัฒนาปญญา             2(1-2-3) 
                (Meditation for Wisdom) 
                 ศึกษาหลักการและประเภทของการฝกจิต  เนนการฝกจิตเพื่อกอใหเกิดปญญาตามแนวสติปฎฐานส่ีหรือ

วิปสสนากรรมฐาน   กระบวนการฝกปฏิบัติและปจจัยท่ีเกื้อหนุนการปฏิบัติปฎิจจสมุปบาทและกฎแหง
กรรม  การนําหลักการฝกปฏิบัติมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน   มีการศึกษานอกสถานท่ี 
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464 230    การวัดและประเมินผลการศึกษา     3(3-0-6) 
                 (Educational Measurement and Evaluation) 

ศึกษาปรัชญา ทฤษฎี หลักการและเทคนิคของการวัดและประเมินผลการศึกษา โดยเนนท่ีการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนการสอนในโรงเรียน การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การ
แปลความหมายคะแนน การตัดสินประเมินผลการเรียนระบบตาง ๆ ตลอดจนการประยุกตหลักการ 
เทคนิควิธีใหสอดคลองกับการปฏิบัติตามสภาพแวดลอมของระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนและ
หลักสูตรของสถานศึกษา การประเมินผลตามสภาพจริง การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวัด
และประเมินผลการศึกษา 

 
464 236    การประเมินตามสภาพจริง      3(3-0-6) 
             (Authentic Assessment) 

ศึกษาแนวคิด และหลักการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การกําหนดจุดประสงคของการเรียนรูท่ีสัมพันธ
กับระดับคุณภาพ ผลการเรียน รูปแบบการประเมินผล การเรียนตามสภาพจริง การสรางเคร่ืองมือท่ีใชใน
การประเมินคะแนน และการแปลความหมาย การนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงจัดการเรียน
การสอน 

 
464  237    การประเมินคุณภาพการศึกษา      3(3-0-6) 
                (Educational Quality Assessment) 

ศึกษาแนวคิด หลักการของการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542  การกําหนดตัวบงช้ีในการประเมิน การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา การ
ประเมินคุณภาพภายนอก และการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 

464 240    การประยุกตใชไมโครคอมพิวเตอรในการรายงานผลการศึกษา  2(1-2-3) 
   (Microcomputer Applications in Educational Reports) 

ศึกษาพื้นฐานการใชโปรแกรมสําเร็จรูปของคอมพิวเตอรท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการรายงานผล
การศึกษาของสถานศึกษา อันไดแก การจัดทําขอมูล คาสถิติ การศึกษาของสถานศึกษา ระเบียนแสดงผล
การศึกษาของผูเรียนรายบุคคล การหาคาระดับเฉล่ียสะสม การหาคะแนน  อันดับท่ีรอยละ (Percentile 
rank)  การจัดลําดับท่ี  การคัดเลือกบุคคลตามท่ีเง่ือนไขกําหนด 

 

464 241   ฐานขอมูลทางการศึกษา       3(2-2-5) 
 (Educational Data Base) 

ศึกษาขอมูลทางการศึกษา  5  ดาน  ประกอบดวยขอมูลดานบุคลากร  ผูเรียน  หลักสูตร  งบประมาณ และ
อาคารสถานท่ี การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปของไมโครคอมพิวเตอร ในการจัดทําระบบฐานขอมูล 
และดัชนีทางการศึกษาของสถานศึกษา 
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464 340 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา      2(2-0-4) 
 (Statistics for Research in Education) 

ธรรมชาติของสถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูลดวยสถิติ     เชิง
พรรณนา  การทดสอบสมมติฐานเกีย่วกับความแตกตางระหวางคาเฉล่ีย  และความแตกตางระหวางคา
สัดสวนของประชากร  การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว ความสัมพันธและการถดถอย การ
ทดสอบดวยสถิติท่ีไมอิงพารามิเตอร 

 
464 350  การวิจัยในช้ันเรียน       2(2-0-4) 
 (Classroom Research) 

แนวคิดและหลักการ รูปแบบของการวิจัยในช้ันเรียน  ข้ันตอนการวิจัยในช้ันเรียน        อันไดแกการ
วางแผน การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงาน  
รวมถึงการเขียนโครงการวิจัยในช้ันเรียน แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการวิจัยในช้ันเรียน 

 
464 351   การวิจัยเบ้ืองตนทางการศึกษา      2(1-2-3) 
 (Introduction to Educational Research) 

ศึกษาหลักการ การใชวิธีทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู ระเบียบและประเภทของการวิจัย การ
ออกแบบงานวิจัย การเขียนโครงการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะห 
การสรุปและนําเสนอผลการวิจัย 

 
465 118 ลักษณะภาษาไทย       3(3-0-6) 
 (The Characteristics of Thai Language) 
 ศึกษาลักษณะสําคัญและลักษณะยอยของภาษาไทย ระบบเสียง คํา การจําแนกคํา การสรางคํา ความหมาย 
 ของคํา การสรางประโยค ลักษณะประโยค การเรียงลําดับคํา  การใชถอยคํา ภาษาสุภาพ   ราชาศัพท    
  อักขรวิธี   การอานและการเขียนสะกดการันต    และความรูหลัก  ภาษาไทยท่ีเปนพื้นฐานสําหรับผูสอน 
 ภาษาไทยระดับประถมศึกษา 
 
465 251 วาทการสําหรับครู       2(1-2-3) 
 (Speech for Teachers) 
 ศึกษาหลักและกลวิธีการพูดแบบตาง ๆ   โดยเนนหนักการฝกพูดท่ีจะนําไปใชในวิชาชีพครู 
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465 257 การพูดในโอกาสตาง ๆ             2(2-0-4) 
 (Speech for Specific Purposes) 

 ศึกษาหลักการพูดในโอกาสตาง ๆ     เพื่อมารยาทในสังคม ฝกการสรางบุคลิกภาพและกลวิธีการพดูแบบ
ตาง ๆ    ตามจุดมุงหมาย   โดยเนนหนักการพูดท่ีจะตองนําไปใชในโอกาสท่ัว ๆ ไปในสังคม  เชน การพูด
ในฐานะโฆษก พิธีกร เปนตน 

 
465 258 การเขียนเพื่อการส่ือสาร       2(2-0-4) 
 (Writing for Communication) 

 ศึกษาหลักการใชถอยคํา   สํานวน    โวหารและมารยาทในการใชภาษาเพื่อส่ือสารในชีวิตประจําวัน   
ฝกฝนการเขียนแบบตาง ๆ   เชน   การเขียนคํารอง  คําช้ีแจง  อนุทิน   เลาเร่ือง แสดงความยินดี   แสดง
ความเสียใจ  เปนตน  และพฒันาทักษะการใชภาษาเพื่อส่ือสารในชีวิตประจําวนั 

 
466  100   ภาษาอังกฤษเพ่ือนันทนาการ                       2(2-0-4) 
                 (English for Recreation) 
 ฝกทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษโดยการจัดนันทนาการ  ฝกการเรียน โครงการคายภาษาอังกฤษเนนการ

ฝกพูด      เรียนรูกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ      ฝกการใชภาษาในคายภาษาอังกฤษ รวมท้ังฝกการจัดการคาย
ภาษาอังกฤษ 

 
466  205   ภาษาอังกฤษในส่ือสารมวลชน                    2(2-0-4) 
  (English in Mass Media) 
  ศึกษาภาษาอังกฤษท้ังในดานเสียง คําศัพท โครงสราง สํานวน  และคําศัพทเฉพาะสาขาท่ีปรากฏใน

ส่ือสารมวลชนตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ  โทรทัศน โทรทัศนดาวเทียม  เปนตน   ท้ังนี้เพื่อ
ประโยชนในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท้ัง 4 ดาน  ไดแก  ฟง  พูด  อาน และเขียน 

 
466 231   การอานภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ                2(2-0-4) 
                (English Reading for Academic Purposes) 

ศึกษาและฝกทักษะการอานโดยใชกลวิธีการอานแบบตาง ๆ             ในการอานแบบเรียน        บทความ   
และเอกสารทางวิชาการ   พฒันาความรูดานคําศัพท    ตลอดจนการหาใจความสําคัญจากยอหนาซ่ึงมี
โครงสรางแบบตาง ๆ       เพื่อใหสามารถอานบทความและบทอานทางวิชาการได 
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466 252 สัทศาสตรภาษาอังกฤษและการออกเสียง     2(2-0-4) 
 (English Phonetics and  Pronunciation) 
 ศึกษาเกีย่วกับเสียง โดยเนนทางดานสรีรสัทศาสตร  ฝกเสียงสระ  พยญัชนะ เสียงควบกลํ้า เสียงสูง  ตํ่า   
 หนัก  เบา  การถายทอดเสียงเหลานั้นเปนสัญลักษณทางสัทศาสตร และศึกษา ปญหาการออกเสียง 
 ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนไทย  
            

466 320     การเสนอผลงานภาษาอังกฤษ             2(2-0-4) 
                 (English Presentation) 
                 มุงพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการนําเสนอผลงานภาษาอังกฤษ  เนื้อหาประกอบดวย การอภิปราย การ 

ระดมสมองในหัวเร่ืองท่ีนาสนใจในปจจบัุน การเลือกหัวขอท่ีเหมาะสม การคนขอมูล  การเขียนโครงราง  
และขอมูล  การเตรียมการนําเสนอโดยใชคอมพิวเตอรและการนําเสนออยางเปนทางการ กลุมผูฟงและ 
บริบทท่ีเกี่ยวของกับการนําเสนอ  

 
466 386   ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบและการสมัครงาน          2(2-0-4) 
              (English for Examination Preparation and Job Applications) 
               ฝกทักษะพื้นฐานเพื่อการเตรียมสอบวัดความสามารถทางภาษา   เชน   TOEFL,  TOEIC, IELTS,   FCE    

และเตรียมภาษาเพ่ือการสมัครงาน   ฝกการทําขอสอบ  เรียนรูทักษะและองคประกอบทางภาษาในขอสอบ
วัดความสามารถตาง ๆ  ศึกษากลยุทธในการทําขอสอบภาษาอังกฤษ ฝกอานเขียนขอมูลท่ีมีประโยชนตอ
การสมัครงาน อันไดแก การอานโฆษณารับสมัครงาน  เขียนจดหมายสมัครงาน  การโทรศัพทนัดหมาย   
ตลอดจนการฝกกลยุทธในการสอบ 

 
467 216  การศึกษากับส่ิงแวดลอม       2(2-0-4) 
               (Education and Environment) 

ศึกษาบทบาทและความสัมพันธของการศึกษากับส่ิงแวดลอม อิทธิพลส่ิงแวดลอมท่ีมีตอการศึกษา และ
การศึกษาท่ีมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอมมีการศึกษานอก สถานท่ี 

 
467 342 การปลูกฝงทางวัฒนธรรม      3(3-0-6) 

 (Cultivation of Culture)  
ศึกษาขอบเขต ความหมายของวัฒนธรรม ประวัติความเปนมา ลักษณะ ประเภท ทฤษฎีและแนวคิดท่ี
เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีมีอิทธิพลตอการปลูกฝงทางวัฒนธรรม 
ตลอดจนใหรูจักกฎ ระเบียบ กติกาสังคม ความเช่ือ คานิยม และวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีจะชวยในการปลูกฝง
เจตคติท่ีดีตอการอนุรักษวัฒนธรรมของทองถ่ินของชาติ 

 มีการศึกษานอกสถานท่ี 
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467 253 ชุมชนศึกษา        3(2-2-5) 
 (Community Studies) 
 ศึกษาชุมชนในดานกายภาพ  ประวัติศาสตร  ศิลปวัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  สังคม   การเมือง    การปกครอง   
 บุคคลสําคัญ   ประชากรและส่ิงแวดลอม   ตลอดจนปญหาและการวางแผน เพื่อพัฒนาชุมชน 
 มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 
467 264   ธรรมปฏิบัติ               2(1-2-3) 
 (Dharma Practice) 
  ศึกษาหลักการและวิธีการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา      คือ     หลักศักยภาพและแนวคิดในการ 
 พัฒนาศักยภาพของมนุษย    การพัฒนาตนตามแนวไตรสิกขา     วิธีคิดตามหลักพระพุทธศาสนา    
 ตลอดจนกระบวนการฝกและประโยชน   การบริหารจิตและเจริญปญญา  คือ  ฝก  สมาธิ  และวิปสสนา 
 ตามหลักอานาปานสติ และสติปฏิฐานส่ี   ท่ีสามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 
467 463  การปลูกฝงคานิยมและจริยธรรม     3(3-0-6) 
  (Cultivation of Values and Morality) 

ศึกษาความหมาย   ลักษณะ  ขอบขาย ท่ีมา  ความสําคัญของคานิยมและจริยธรรม       องคประกอบของ
คานิยม    วิวัฒนาการของจริยธรรม   การปลูกฝงคานิยมและจริยธรรมตลอดจนออกแบบและฝกปฏิบัติ
วิธีการปลูกฝงและสรางเสริมคานิยมและจริยธรรม 

 
468 101  ส่ือการศึกษาเบ้ืองตน       3(2-2-5) 
 (Introduction to Educational Media)  

ศึกษาความหมาย   พัฒนา  บทบาทและคุณคาของส่ือการศึกษา  หลักการเบ้ืองตนในการเลือกการผลิต การ
ใชและการบํารุงรักษาส่ือการศึกษา ตลอดจนใชแหลงสนับสนุนและบริการเสริมการสอนและการ
ประเมินผลส่ือการศึกษา 

 
468 102  คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา      2(1-2-3) 
 (Computer in Education) 

ศึกษาหลักการนําคอมพิวเตอรมาใชเพื่อการศึกษา บทบาทของคอมพิวเตอรท่ีมีตอการศึกษาในรูปแบบตาง 
ๆ และบทบาทของบุคลากรทางการศึกษาในการใชคอมพิวเตอรการประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี
เกี่ยวของกับการศึกษา  เชน  โปรแกรมระบบ  โปรแกรมประมวลผลคํา  การประมวลผล   ขอมูล การ
จัดการฐานขอมูล การนําเสนอเพ่ือการเรียนการสอน การใชอินเทอรเน็ต และการ    พัฒนาเว็บไซคเพื่อ
การศึกษา 
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468 213 การผลิตส่ือการศึกษาเชิงสรางสรรค     3(3-0-6) 
 (Production of Creative Education Media) 
 ศึกษาวิธีการ  รูปแบบ   และส่ิงท่ีควรคํานึงถึงในการผลิตส่ือการศึกษาเชิงสรางสรรค   เนนการผลิตดวยวัสดุ 
 ราคาเยา    วัสดุเหลือใช     และวัสดุทองถ่ิน     เพื่อใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ    หลักการออกแบบ 
 ส่ือการศึกษา     และกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรค จนสามารถถายทอดออกมาเปนรูปธรรมได     
 การศึกษาแนวคิดและผลงานของผูเช่ียวชาญดานการผลิตส่ือสรางสรรค  มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 
469  101 การศึกษานอกระบบ       2(2-0-4)   
 (Nonformal  Education) 

ศึกษาเกีย่วกับความหมายลักษณะเฉพาะ ความสําคัญของการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย   
พัฒนาการของการศึกษานอกระบบในประเทศไทย  ประเภทวิธีการจดัและองคกรท่ีจัดการศึกษานอกระบบ 
และการประกนัคุณภาพการศึกษานอกระบบ และการเทียบโอนประสบการณการเรียนรูระหวางการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบและการจดัการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
469  106 การศึกษาตามอัธยาศัย       2(2-0-4) 
 (Informal Education) 

ศึกษาเปาหมายและวัตถุประสงคของการศึกษาตามอัธยาศัยในฐานะท่ีเปนการศึกษา      รูปแบบหนึ่ง ศึกษา
รูปแบบ ลักษณะและวิธีการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ท่ีจัดโดยองคกรตาง ๆ ท้ังของรัฐ เอกชน บุคคล  
ชุมชน  ส่ือมวลชน  และแหลงการเรียนรูตาง ๆ การเช่ือมโยงการศึกษาตามอัธยาศัยกับการศึกษาในระบบ
และการศึกษานอกระบบ รวมท้ังการวิเคราะหโครงสรางในภาพรวมตามแนวคิดการศึกษาตลอดชีวติ 
 

469  107 ภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการศึกษา      2(2-0-4) 
 (Local Wisdom for Education) 

ศึกษาลักษณะและความสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ินของไทย ขุมทรัพยภูมิปญญาทองถ่ินไทยแขนงตาง  ๆ  
การสํารวจภูมิปญญาทองถ่ิน  กระบวนการเรียนรู และการถายทอดภมิูปญญาทองถ่ินแนวความคิดในการ
นําภูมิปญญาทองถ่ินมาเปนเครือขายและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ   

 มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 

470 101   การศึกษาปฐมวัย       2(2-0-4) 
 (Early Childhood Education) 

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ หลักการ และความมุงหมายของการศึกษาปฐมวัย   ความสําคัญของการ
พัฒนาเดก็ปฐมวัย    แนวคิดและทฤษฎีของนักการศกึษาท่ีมีอิทธิพลตอการจัดการศึกษาปฐมวยั ประวัติ
ความเปนมาของการศึกษาปฐมวัย ลักษณะเฉพาะของการจัดการเรียนรูระดับปฐมวยั หนวยงานที่เกี่ยวของ
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กับการจัดการศึกษาหรือดแูลเด็กปฐมวยั สภาพปจจุบัน ปญหา และแนวทางแกปญหา และแนวโนมของ
การปฐมวยัศึกษา  
 

470 102 การละเลนของเด็กไทย       2(2-0-4) 
 (Thai Folk Plays for Children) 
 ศึกษาประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการของการละเลนของเด็กไทย ประเภทของการละเลน การละเลน

ของเด็กไทยในภูมิภาคตาง ๆ และคุณคาของการละเลนของเด็กไทย 

 
470 103   การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน      2(2-0-4) 
    (First Aid) 
    ศึกษาความหมาย      ความสําคัญ     และหลักการปฐมพยาบาล การปฐมพยาบาลเบ้ืองตนประเภทตาง ๆ  

ขอบขายของการปฐมพยาบาลระดับปฐมวัยศึกษา การเจ็บปวย  อุบัติเหตุในวัยเด็กและการปองกัน 
 
470 206   นิทานและการเลานิทานสําหรับเด็ก     2(1-2-3) 
   (Tales and Story Telling for Children) 
 ศึกษาความเปนมา ความหมาย จุดประสงคของการเลานิทาน คุณสมบัติของผูเลานิทาน การเลือกเร่ืองให

เหมาะสมกับความสนใจของเด็กวัยตาง ๆ เทคนิคการเลานิทาน การเลานิทานโดยใชส่ือประเภทตาง ๆ 
ประกอบ  หลักการแตงนิทาน ฝกแตงนิทาน และสาธิตการเลานิทานสําหรับเด็ก 

 
471  101 การประถมศึกษา           2(2-0-4) 
 (Elementary Education) 

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ หลักการ และความมุงหมายของการประถมศึกษา วิวฒันาการของการ
ประถมศึกษาของไทย พระราชบัญญัติประถมศึกษา หลักสูตรประถมศึกษาท้ังในอดีตและปจจุบัน 
ลักษณะเฉพาะของการจัดการเรียนรูระดับประถมศึกษา   การจัดการโรงเรียน หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการ
จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา เกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา องคประกอบท่ีเกีย่วของกับ
ความสําเร็จของการประถมศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและแนวทางแกปญหาของการประถมศึกษาของไทย  

 
471 102 เทคนิคการสงเสริมความคิดสรางสรรค     2(2-0-4) 
 (Techniques in Promoting Creative Thinking) 
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และองคประกอบของความคิดสรางสรรค ลักษณะของผูท่ีมีความคิด 
 สรางสรรค ความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรคกับสมอง การจัดบรรยากาศ และกิจกรรมสงเสริม 
 ความคิดสรางสรรคของเด็ก 
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471 103 กิจกรรมพัฒนาเชาวนปญญาและอารมณ     2(1-2-3) 
 (Intelligent and Emotional Development Activities) 
 ศึกษาความหมายและความสําคัญของเชาวนปญญาและเชาวนอารมณ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับ 

 เชาวนปญญาและเชาวนอารมณ   หลักการพัฒนาเชาวนปญญาและเชาวน อารมณของเด็ก กจิกรรมพัฒนา 
 เชาวนปญญาและเชาวนอารมณรูปแบบตาง ๆ 

 
471 201 การเสริมสรางสมรรถภาพครูและนักวิชาการประถมศึกษา   2(1-2-3) 
 (Enhancement of Elementary School Teachers and Educators’ Competency) 
 ศึกษาความหมาย  หลักการ  แนวคิด  เกีย่วกับสมรรถภาพ บุคลิกภาพและคุณสมบัติเฉพาะของครู  และ 
 นักวิชาการประถมศึกษา  วิสัยทัศนและทักษะทางวิชาการดานตาง ๆ   คานิยมในการทํางานและประกอบ 
 วิชาชีพ  และสืบคนผลงานของครูและนักวชิาการประถมศึกษาท่ีไดรับการยกยองมีการฝกปฏิบัติ 
 
471 202 วรรณกรรมสําหรับเด็ก       2(1-2-3) 
  (Literature for Children) 
  ศึกษาธรรมชาติ   คุณสมบัติ    และคุณคาของวรรณกรรมสําหรับเด็ก    สวนประกอบและโครงสรางของ 
 วรรณกรรมประเภทบันเทิงคดีและสารคดี   เทคนิคการเขียนเร่ืองบันเทิงคดี และสารคดีสําหรับเด็ก       การ 
 ผลิตหนังสือบันเทิงคดีหรือสารคดี   การประเมินคุณคา วรรณกรรมและการเลือกสรรวรรณกรรมให 
 เหมาะสมกับเด็ก 
 
471 203 การพัฒนาทักษะการอานและเขียนระดับประถมศึกษา   3(3-0-6) 
 (Reading and Writing Skills Development in the Elementary Level) 
 ศึกษาความหมายและความสําคัญของการอานและการเขียน   การเตรียมความพรอมในการ 

อานและการเขียนของเดก็  ทักษะการอานรูปแบบตาง ๆ   การสอนเขียนอักษรไทยแบบ ตาง ๆ ความ
บกพรองในการอานและการเขียนของเดก็   แนวทางการแกไข  การสรางนิสัยรักการอานและการเขียน
ใหแกเดก็ และการจัดโครงการสงเสริมการอานและการเขียน 

 
471 204 การจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน     2(2-0-4) 
 (School Environment Management) 
 ศึกษาความหมายและความสําคัญของการจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน         การจัดสภาพแวดลอมของ 
 โรงเรียนใหถูกสุขลักษณะ การเลือกใชส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีปลอดภัย การจัดหองเรียน หองเรียนเฉพาะ 
 วิชา อาคารสถานท่ี และการสรางบรรยากาศของโรงเรียนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
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471 205 ศิลปะสําหรับเด็ก       2(1-2-3) 
 (Art for Children) 
 ศึกษาความสําคัญของศิลปะเด็ก งานศิลปะดานตาง ๆ    ท่ีเกี่ยวของกับทฤษฎีการเขียนภาพ การใชสี การ 
 พิมพภาพ    การออกแบบ    การปนและการแกะสลัก    ศิลปะพ้ืนบาน     งานสรางสรรคและงานประดิษฐ             
 การปลูกฝงใหเด็กเห็นคุณคาและประโยชนของศิลปะธรรมชาติส่ิงแวดลอม        การรูจักนําศิลปะมา 
 ประยุกตในชีวิตประจําวันใหเกิดคุณคาและรสนิยมท่ีดี โดยเนนการฝกภาคปฏิบัติ  
 
471 206 นาฏศิลปเบ้ืองตน       2(1-2-3) 
 (Introduction to Drama) 
 ศึกษาประวัติความเปนมาและความสําคัญของนาฏศิลป หลักนาฏศิลปเบ้ืองตน  การละเลนพื้นเมืองนาฏศิลป 
 ของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน ทักษะทางนาฏศิลปของครูประถมศึกษา และฝกปฏิบัติการแสดง 
 นาฏศิลป 
 
471 207 ดนตรีและเพลงสําหรับเด็ก      2(1-2-3) 
 (Music and Songs for Children)  
 ศึกษาประวัติความเปนมาและความสําคัญของดนตรี  องคประกอบของดนตรี   ทฤษฏีโนตสากลข้ันพื้นฐาน  
 หลักคีตศิลป ดนตรีไทยและดนตรีสากล  หลักการแตงเพลงและใชเพลงประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู     
 ฝกรองเพลงไทยและเพลงสากลอยางงาย      และการปลูกฝงใหเด็กเหน็คุณคาและประโยชนของดนตรี 
 
471 208 งานเกษตร        2(1-2-3) 
 (Agricultural Work) 
 ศึกษาความสําคัญของการเกษตร    ความตองการในการบริโภคของประชาชน     สถิติและขอมูลเกี่ยวกับ 
 ผลิตผลทางการเกษตร        เคร่ืองมือใชสําหรับการเกษตรเบ้ืองตน       หลักพืชกรรม  การปลูกพืชผักสวน 
 ครัวตามฤดูกาล  การปลูกไมดอก ไมประดับ การปลูกไมผลการทําไรนาสวนผสม     ใหเหมาะสมกับสภาพ 
 ดินฟาอากาศของแตละทองถ่ิน     หลักการ เล้ียงสัตวท่ัวไป   ตลอดจนเทคโนโลยีทางการเกษตร   
 หลักเศรษฐกิจการเกษตร  การปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร ปญหาเกี่ยวกับการผลิตอาหารในประเทศไทย และ 
 แนวทางแกไข 
 
471 209 โครงการนันทนาการในโรงเรียนประถมศกึษา    2(2-0-4) 
 (Recreation Program in the Elementary School) 
 ศึกษากิจกรรมนันทนาการประเภทตาง ๆ   ท่ีชวยพัฒนาเด็กใหมีความพรอมท้ังในดานรางกาย    อารมณ     
 สังคม   และสติปญญา   หลักเบ้ืองตนของการจัดโครงการนันทนาการปจจัยตาง ๆ  ท่ีจะชวยใหการดําเนิน 
 โครงการประสบความสําเร็จ การประเมินผลโครงการนันทนาการ 
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471 209 โครงการนันทนาการในโรงเรียนประถมศกึษา    2(2-0-4) 
 (Recreation Program in the Elementary School) 
 ศึกษากิจกรรมนันทนาการประเภทตาง ๆ   ท่ีชวยพัฒนาเด็กใหมีความพรอมท้ังในดานรางกาย    อารมณ     
 สังคม   และสติปญญา   หลักเบ้ืองตนของการจัดโครงการนันทนาการปจจัยตาง ๆ  ท่ีจะชวยใหการดําเนิน 
 โครงการประสบความสําเร็จ การประเมินผลโครงการนันทนาการ 
 
471 301 คอมพิวเตอรในการสอนระดับประถมศึกษา    2(1-2-3) 
 (Computer for the Elementary Teaching) 
 ศึกษาความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร หลักสูตรและการสอนคอมพิวเตอรในโรงเรียน  
 ประถมศึกษา โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีเหมาะสม  สําหรับสอนนักเรียนระดับประถมศึกษาและเกณฑการ 
 คัดเลือกส่ือทางคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา 
 
471 302 สุขอนามัยในโรงเรียนประถมศึกษา     2(2-0-4) 
 (Health Education in the Elementary School) 

ศึกษาความหมายและขอบขายของสุขศึกษา  แหลงวิทยาการดานสุขศึกษา การจัดสุขศึกษาในระดับ 
ประถมศึกษา   ครูประถมศึกษากับความรูเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการสาธารณสุข ตลอดจนปญหา 
สุขภาพของบุคคลและชุมชนในดานตาง ๆ 

 
471 303 โภชนาการสําหรับครูประถมศึกษา     2(1-2-3) 
 (Nutrition for Elementary School Teachers) 
 ครูประถมศึกษากับความรูทางโภชนาการ  ความสําคัญของอาหารท่ีมีผลตอการพัฒนาการของเด็ก การขาด 
 สารอาหาร การเตรียมและการสงวนคุณคาทางอาหาร การกําหนดรายการอาหารสําหรับตนเอง สําหรับ 
 ครอบครัวและสําหรับโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนและฝกปฏิบัติการประกอบอาหารประเภทตาง ๆ  
 ตามหลักสุขอนามัย 
 
471 304 การสอนศิลปะระดับประถมศึกษา     3(2-2-5) 
 (Teaching of Arts in Elementary Education) 
 ศึกษาความหมาย   ความสําคัญ   และลักษณะของศิลปะ   ดนตรี   และนาฏศิลป  หลักสูตรศิลปะระดับ 
 ประถมศึกษา และเอกสารประกอบหลักสูตร สาระการเรียนรู วิธีการสอนและการจัดกิจกรรมศิลปะ     
 ดนตรีและนาฏศิลประดับประถมศึกษา ส่ือการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล การฝกปฏิบัติการสอน 
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471 305 การสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา     3(3-0-6) 
 (Teaching of Thai in Elementary Education) 
 ศึกษาพัฒนาการและการเรียนรูภาษาของเด็ก  ความหมาย   ความสําคัญ   และลักษณะของภาษาไทย  
 หลักสูตรภาษาไทยระดับประถมศึกษาและเอกสารประกอบหลักสูตร สาระการเรียนรู   รูปแบบการสอน    
 เทคนิคการสอน  และวิธีการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาส่ือการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
 และฝกปฏิบัติการสอน 
 
471 306 การสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา     3(3-0-6) 
 (Teaching of Mathematics in Elementary Education) 
 ศึกษาความหมาย    ความสําคัญ    และลักษณะของคณิตศาสตร   หลักสูตรคณิตศาสตรในระดับ 
 ประถมศึกษาและเอกสารประกอบหลักสูตร      สาระการเรียนรู      รูปแบบการสอน  เทคนิคการสอน     
 และวิธีการสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา    ส่ือการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และ 
 ฝกปฏิบัติการสอน 
 
471 307  งานบาน        2(1-2-3) 
 (Household Work) 
 ศึกษางานบานประเภทตาง ๆ    ไดแก     อาหารและโภชนาการ     การเล้ียงดูทารกและเด็ก การเลือกเส้ือผา       
 ปญหาและความเปนอยูของครอบครัวไทยปจจุบัน     การจัดทรัพยากรครอบครัว ตลอดจนการประดิษฐ 
 และตกแตงบานดวยการใชวัสดุทองถ่ิน 
 
471 308 งานประดิษฐและงานชาง      2(1-2-3) 
 (Handicrafts) 

 ศึกษาความสําคัญและความจําเปนของงานประดิษฐและงานชางในบาน หลักงานประดิษฐและงานชางใน
บาน  ประเภทและลักษณะของวัสดุและเศษวัสดุในแตละทองถ่ิน  เคร่ืองมือท่ีจําเปนสําหรับงานประดิษฐ
 และงานชางในบาน    หลักการใชเคร่ืองมือและการดูแลรักษาการออกแบบและหลักศิลปะท่ีเกี่ยวของกับ
 งานประดิษฐและงานชาง   การฝกภาคปฏิบัติแขนงงานประดิษฐเบ้ืองตน และงานชางประเภทตาง ๆ  
 

471 309 การสรางแบบเรียนและแบบฝกทักษะสําหรับเด็ก    2(1-2-3) 
 (Development of Textbooks and Workbooks for Children) 

ศึกษาความหมายและความสําคัญของแบบเรียนและแบบฝกทักษะสําหรับเด็ก  วิวัฒนาการของแบบเรียน
และแบบฝกเสริมทักษะ  หลักการ  แนวคิด  และรูปแบบการสรางแบบเรียนและแบบฝกเสริมทักษะ และฝก
สรางแบบเรียนและแบบฝกทักษะสําหรับเด็ก 
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471 310 นวัตกรรมการศึกษาระดับประถมศึกษา     2(2-0-4) 
 (Educational Innovation at the Elementary School Level) 
 ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ และบทบาทของนวัตกรรมการศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนใน 
 ระดับประถมศึกษา       นวัตกรรมการศึกษาระดับประถมศึกษาท้ังในอดีตและปจจุบัน การนํานวัตกรรม 
 การศึกษามาใชแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอน 
 
471 311 เทคนิคการสอนซอมเสริมในโรงเรียนประถมศึกษา   2(2-0-4) 
 (Remedial Teaching Techniques in the Elementary School) 
 ศึกษาจุดประสงค     หลักการและประโยชนของการสอนซอมเสริม    การสอนซอมเสริมใหแกเด็กท่ีมี 
 ความบกพรองทางดานการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุตาง ๆ     เทคนิควิธีการตาง ๆ ในการเรียนการสอน    
 เพื่อใหผูเรียนบรรลุตามจุดประสงคของการสอนซอมเสริมท่ีวางไว   ตลอดจนการผลิตอุปกรณสอนซอม 
 เสริมในวิชาตาง ๆ  และวิธีการประเมินผลการสอนซอมเสริม 
 
471 312 การจัดการช้ันเรียนประถมศึกษา      2(2-0-4) 
 (Elementary Classroom Management) 
 ศึกษาความหมายและความสําคัญของการจัดการช้ันเรียนประถมศึกษา   บทบาทของครูในการจัดการช้ัน 
 เรียน ปญหาท่ีเกิดข้ึนในช้ันเรียนประถมศึกษาและแนวทางการแกไข 
 
471 401 การสอนวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา     3(3-0-6) 
 (Teaching of Science in Elementary Education) 
 ศึกษาความหมาย   ความสําคัญ   และลักษณะของวิทยาศาสตร    หลักสูตรวิทยาศาสตรในระดับ 
 ประถมศึกษา    และเอกสารประกอบหลักสูตร    สาระการเรียนรู    รูปแบบการสอน เทคนิคการสอน และ 
 วิธีการสอน   วิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา   ส่ือการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล และฝก 
 ปฏิบัติการสอน 
 
471 402 การสอนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา     3(3-0-6) 
 (Teaching of Social Studies in Elementary Education) 
 ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  ลักษณะของสังคมศาสตรและสังคมศึกษา  หลักสูตรสังคมศึกษาในระดับ 
 ประถมศึกษา  และเอกสารประกอบหลักสูตร  สาระการเรียนรู  รูปแบบการสอน   เทคนิคการสอน   และ 
 วิธีการสอนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา   ส่ือการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และฝก 
 ปฏิบัติการสอน 
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471 403 การสอนสุขศึกษาและพลศึกษาระดับประถมศึกษา    2(1-2-3) 
 (Teaching of Health and Physical Education in Elementary Education) 
 ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ และลักษณะของสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตร สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ระดับประถมศึกษา  และเอกสารประกอบหลักสูตร  สาระการเรียนรู  วิธีการสอนและการจัดกิจกรรมสุข 
 ศึกษาและพลศึกษาระดับประถมศึกษา    ส่ือการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และฝกปฏิบัติการ 
 สอน 
 
471 404 การสอนงานและอาชีพระดับประถมศึกษา    2(1-2-3) 
 (Teaching of Work and Occupation in Elementary Education) 
 ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  และลักษณะของการงานและอาชีพ  หลักสูตรการงานและอาชีพระดับ 
 ประถมศึกษา และเอกสารประกอบหลักสูตร สาระการเรียนรู  วิธีการสอนงานอาชีพ ส่ือการเรียนการสอน  
 การวัดและประเมินผล และฝกปฏิบัติการสอน 
 
471 405 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา     3(3-0-6) 
 (Teaching of English in Elementary Education) 
 ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ และลักษณะของภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา    
 และเอกสารประกอบหลักสูตร   สาระการเรียนรู   วิธีการสอนภาษาอังกฤษ  ส่ือการเรียนการสอน การวัด 
 และประเมินผล และฝกปฏิบัติการสอน 
 
471 406 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน      2(1-2-3) 
 (Management in Student Development Activities) 
 ศึกษาความหมาย    ความสําคัญ   และลักษณะของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน    การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ตามหลักสูตร    การวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   และฝกปฏิบัติจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

471 407 การพัฒนากระบวนการคิด      2(2-0-4) 
 (Development of Thinking Processes) 
 ศึกษาความหมายและความสําคัญของการพัฒนากระบวนการคิด        ทฤษฎีและขอคนพบเกี่ยวกับ 
 พัฒนาการทางสติปญญา   สมองของมนุษยและการคิด  ลักษณะการคิดแบบตาง ๆ การพัฒนาสมรรถภาพ 
 สมองและการคิดโดยใชกิจกรรม 
 
471 408 โรงเรียนกับการพัฒนาชุมชน      2(2-0-4) 
 (Schools and Community Development) 

ศึกษาความหมาย  องคประกอบ   ประเภท   ความสําคัญ  และความสัมพันธระหวาง     โรงเรียนและชุมชน  
การพัฒนาและหลักการพัฒนาชุมชน  โรงเรียนชุมชน บทบาทของ    ผูบริหาร  ครู และบุคลากรในโรงเรียน
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ท่ีมีตอชุมชน   ตอการพัฒนาและแกปญหาชุมชน หลักการศึกษาและสํารวจชุมชน การจัดทําโครงการ
พัฒนาแกปญหาและสรางความสัมพันธกับชุมชน 

 
471 409 หลักสูตรและการบูรณาการการสอนระดับประถมศึกษา   2(1-2-3) 
 (Curriculum and Integration in Elementary Teaching) 

ศึกษาความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักสูตร ลักษณะของหลักสูตรประถมศึกษาในอดีตและปจจุบัน เอกสาร
ประกอบหลักสูตร การนําหลักสูตรมาสูการสอน การบูรณาการหลักสูตรและการสอนระดับประถมศึกษา 
และฝกปฏิบัติการสอนแบบบูรณาการ 

 
471 410 สัมมนาการประถมศึกษา      2(1-2-3) 
 (Seminar in Elementary Education) 
 ศึกษาความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการจัดการสัมมนา     วิเคราะหประเด็นและปญหาท่ีเกี่ยวของกับการจัด 
 การศึกษาระดับประถมศึกษา และหาแนวทางการแกไข 
 
471 411 การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมครูประถมศึกษา    2(2-0-4) 
 (Curriculum Development for Elementary Teachers Training) 
 ศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    ความจําเปนของการฝกอบรม 
 ครูประถมศึกษา    การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม   บทบาทและหนาท่ีของผูฝกอบรม  วิธีการฝกอบรม    
 การนําความรูทางจิตวิทยามาใชในการฝกอบรมและการประเมินผลการฝกอบรม 
 
471 412 การศึกษารายบุคคลสาขาการประถมศึกษา    2(2-0-4) 
 (Individual Study in Elementary Education) 
 ใหนักศึกษาเลือกศึกษาตามความสนใจในขอบขายของการประถมศึกษา   โดยมีอาจารยหรือผูทรงคุณวุฒิ 
 ในสาขาวิชาเปนผูใหคําปรึกษาและประเมินผล 
 
471 501 การฝกปฏิบัติการสอนระดับประถมศึกษา 1    6(0-12-6) 
 (Elementary Education Teaching Practice I) 
 วิชาบังคับกอน : รายวิชาบังคับวิชาชีพครูและวิชาเอกท่ีกําหนดไวในหลักสูตร ฝกปฏิบัติการสอนระดับ 
 ประถมศึกษาในสถานศึกษา    เปนระยะเวลา 1 ภาคเรียน   ภายใตการแนะนําและการควบคุมของอาจารยพี่ 
 เล้ียง  อาจารยนิเทศก  และบุคลากรผูเกี่ยวของในการนิเทศ  พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานสอน  งานธุรการ  
 งานกิจการนักเรียน งานพัฒนาตนเองและสังคม  จัดทําโครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพครู  และทําวิจัย 
 ในช้ันเรียน 
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471 502 การฝกปฏิบัติการสอนระดับประถมศึกษา 2    6(0-12-6) 
 (Elementary Education Teaching Practice II) 
 วิชาบังคับกอน : 471 501  การฝกปฏิบัติการสอนระดับประถมศึกษา 1 

เปนรายวิชาท่ีตอเนื่องจาก  471 501    โดยใหฝกปฏิบัติงานสอน ในสถานศึกษาตอเนื่องอีก 1 ภาคเรียน โดย
ใหมีการปฏิบัติงานสอน และปฏิบัติภาระกิจตาง ๆ ท่ีตอเนื่องจาก    รายวิชา 471 501 
 

18.  เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร 
 เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีความรูดานวิชาการ ดานการสอนระดับประถมศึกษาท่ีลึกซ้ึง และมีคุณสมบัติท่ีจะ
ไดรับใบประกอบวิชาชีพครู ตามหลักเกณฑของ พระราชบัญญัติการศึกษา แหงชาติ พุทธศักราช 2542 และตาม
แนวทางของมติสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทยในเร่ืองการพัฒนายกระดับฐานะวิชาชีพครู
ใหสูงข้ึน 
 
19.  ปการศึกษาท่ีเร่ิมใชหลักสูตรเดิมและปการศึกษาท่ีกําหนดใชหลักสูตรปรับปรุงใหม 
 19.1  หลักสูตรเดิมใชภาคการศึกษา 1 ปการศึกษา 2535 
 19.2  หลักสูตรปรับปรุงเร่ิมใชภาคการศึกษา 1 ปการศึกษา 2547 
 
20.  การเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
 การเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง   (สาขาวิชาเอกการประถมศึกษา) 

หมวดวิชา จํานวหนวยกติ จํานวนหนวยกิต 
 เกณฑทบวง เดิม ปรับปรุง ท่ีแตกตาง 
1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 30 33 + 3 
     กลุมวิชามนุษยศาสตร - -   
     กลุมวิชาสังคมศาสตร - -   
     กลุมวิชาคณิตศาสตรกับ 
            วิทยาศาสตร 

- -   

     กลุมวิชาภาษา - -   
2.  หมวดวิชาเฉพาะ 84 96 131 + 35 
     วิชาชีพครู - 36 53  + 17 
     วิชาเอก - 60 78 + 18 
      วิชาโท - -   
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 10 + 10 

จํานวนหนวยกิตรวม 120 132 174 + 42 
 


