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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรทั่วไป (5 ป)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
คณะครุศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรทั่วไป
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Teaching General Science
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตรทั่วไป)
ชื่อยอ (ไทย) : ค.บ. (การสอนวิทยาศาสตรทั่วไป)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Teaching General Science)
ชื่อยอ (อังกฤษ) : B.Ed. (Teaching General Science)
3. วิชาเอก (ถามี)
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 169 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยในการสื่อสารไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตรทั่วไป)
6. อาชีพทีสามารถประกอบได้ หลังสําเร็จการศึกษา
6.1 ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร
6.2 บุคลากรทางการศึกษา
6.3 นักวิชาการทางดานวิทยาศาสตร
6.4 ประกอบวิชาชีพอื่นๆ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
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โครงสร้ างหลักสู ตร
1) หมวดวิชาศึกษาทัวไป 30 หน่ วยกิต
1.1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
9
1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
6
1.3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
6
1.4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9
2) หมวดวิชาเฉพาะด้ าน 133 หน่ วยกิต
2.1) กลุม วิชาชีพครู 50 หนวยกิต
2.1.1 กลุมวิชาชีพครูบังคับ
44
2.1.2 กลุมวิชาชีพครูเลือก
6
2.2) กลุมวิชาเอก
83
2.2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ
71
2.2.2 กลุมวิชาการสอนวิชาเอก
6
2.2.3 กลุมวิชาเอกเลือก
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร โดยไมซ้ํา
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ
การสําเร็จการศึกษา
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คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
AGE111

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคน
3(3-0-6)
Thai for Communication and Information Retrieval
ศึกษาใหเห็นความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือสื่อสาร สามารถจับใจความ
สําคัญ วิ เ คราะห ตีความ และประเมิน คุณคาได ทําให เ ห็นถึง ความสํา คัญ ของสารสนเทศ ประเภทของ
ทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือและวิธีการสืบคนสารสนเทศ การนําเสนอสารสนเทศ ทางวิชาการ และให
ตระหนักในคุณคาคุณธรรมจริยธรรม
AGE112

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ฝกใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันโดยใชบทสนทนา การถาม-ตอบ และการแสดงบทบาท
สมมุติในชั้นเรียนตลอดจนศึกษาโครงสรางไวยากรณ
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AGE113

ภาษาอังกฤษสําหรับทักษะการเรียน
3(3-0-6)
English for Study Skills
พัฒนาผูเรียนใหมีเทคนิคในการอานภาษาอังกฤษ เชน การอานเพื่อระบุใจความสําคัญและ
ระบุรายละเอียด ตลอดจนการสรุปความ และใหมีทักษะการสืบคนขอมูล
AGE214

ภาษาอังกฤษเพื่อการอานและเขียนทั่วไป
3(3-0-6)
English for General Reading and Writing
พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการอานสื่อในรูปแบบตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ ปายประกาศ ฉลาก
สัญลักษณ แผนภูมิ และโฆษณา รวมทั้งเว็บไซต ตลอดจนการเขียนโตตอบจดหมาย และอีเมล กรอกขอมูล
เชน ใบสมัครงาน
AGE215

ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคทางวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
ศึกษาภาษาอังกฤษในบริบททางวิชาการ โดยเนนความเขาใจ การเขียนสรุป และการนําเสนอ

จากสิ่งที่อาน
AGE216

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
สําหรับผูเรียนที่ไมมีพื้นฐานความรูภาษาญี่ปุนมากอน
ฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ โดยฝกทักษะการฟง การออกเสียงและการพูดขั้นพื้นฐาน
ที่ใชในชีวิตประจําวัน ฝกทักษะการเขียนประโยคงายๆ ฝก ทัก ษะการอานขอความสั้น ๆ และศัพทที่ใชใน
ชี วิ ตป ระ จํ า วั น รวมทั้ งศึ กษา และ ฝ ก ฝน ตั ว อั กษรฮิ รา งา นะ คา ตะ คา นะ แล ะตั วอั กษรคั น จิ
เบื้องตน ประมาณ 80 ตัว
AGE121

ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
Meaning of life
ศึกษาสาระสําคัญแหงความจริงของชีวิต ความหมาย ความมุงหมาย พัฒนาการและคุณคา
ศีลธรรมของชีวิต คุณธรรม จริยธรรม สภาพป ญ หาของสังคมไทย ปญหาที่เกี่ยวกับ การดําเนินชีวิต และ
แนวทางการแกไข การมองความจริงของชีวิตตามหลักหลักศาสนาธรรม การคิดวิเคราะหเพื่อนอมนํามาเปน
แนวทางในการดําเนินชีวิตตามหลักศาสนธรรมใหเหมาะสมกับสติปญญาและความเชื่อ นําชีวิตไปสูสันติสุขและ
สันติภาพแหงสังคม
AGE122

สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ศึกษาและจําแนกขอแตกตางในศาสตรท างความงาม ความหมายของสุนทรียศาสตรเชิง
ความคิดกับ สุนทรียศาสตรเ ชิง พฤติกรรมโดยสังเขป ความสําคัญของการรับรูกับความเปนมาของศาสตร
ทางการเห็น ศาสตรทางการไดยิน และศาสตรทางดานการเคลื่อนไหว สูทัศนศิล ป ศิล ปะดนตรี และ
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ศิลปะการแสดง ผานขั้นตอนการเรียนรูเชิงคุณคา จาก 1. ระดับการรําลึก 2. ผานขั้นตอนความคุนเคย และ
3. นําเขาสูความซาบซึ้ง เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ
AGE123

จิตวิทยากับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Psychology and Self Development
ศึกษาความเปนมาของจิตวิทยา หลักการและแนวคิดทางจิตวิทยา การนํากระบวนการทาง
จิตวิทยามาประยุกตใชในการพัฒนาตน การสรางมนุษยสัมพันธ เพื่อการทํางาน การอยูรวมกันอยางมีคุณภาพ
และมีความสุข
AGE131

เหตุการณโลกปจจุบัน
3(3-0-6)
Contemporary World Affairs
ศึกษาความขัดแยงและความรุนแรงที่เ กิดขึ้นในสังคมโลกหลัง เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้ง
ทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งศึกษาวิกฤตการณและการแกไขปญหาตางๆ ความรวมมือระหวาง
ประเทศ การแสวงหาสันติภาพ การจัดระเบียบโลกใหม ทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในโลก
ปจจุบัน ตลอดจนการปรับตัวของไทย ทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพื่อใหสอดคลองกับการจัด
ระเบียบโลกใหม และแนวโนมของสังคมโลกปจจุบัน
AGE132

วิถีไทย
3(3-0-6)
Thai Living
ศึกษาธรรมชาติของมนุษย หนาที่ของสังคมมนุษย โครงสรางสังคม ความเปนมาของสังคมไทย
ความรูเกี่ยวกับสังคมโลก วิวัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สภาพปญหาสังคม แนวทางการแกไขปญหาสังคมไทย ศึกษา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภูมิปญญาทองถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง วิสัยทัศนการพัฒนาประเทศ
AGE233

มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Human and Environment
ศึก ษา ความหมาย ความสําคัญ ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอม ลัก ษณะทาง
ภูมิศาสตรที่มีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตของมนุษย และการใชทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาที่เกิดจากการใช
ทรัพยากร โดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ปญหาที่เกิดจากสภาวะโลกร อน
รวมทั้งแนวทางแกไขปญหาโดยเนนสิ่งแวดลอมในประเทศไทย
AGE234

บางปะกงศึกษา
3(3-0-6)
Bangpakong Studies
ศึกษาสภาพภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ประชากร การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
ศาสนา การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สภาพปญหาในอดีตและปจจุบัน แนวทางการพัฒนาและแกปญหาใน
พื้นที่ลุมน้ําบางปะกง
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AGE235

เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และวิวัฒนาการของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดและหลัก
เศรษฐกิจ พอเพียง เศรษฐกิจ พอเพียงกับทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ การนําเศรษฐกิจ พอเพียงไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันและในการทํางาน
AGE141

วิทยาศาสตรพัฒนาชีวิต
3(2-2-5)
Science and Life Development
ศึกษาความสําคัญของการพัฒนาและความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร ไดแก กระบวนการ
แสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร การแกปญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร แนวคิดทางดานสุขภาพ ยาที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน การคุมครองผูบริโ ภค อาหารและโภชนาการ การสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต และ
อนามั ยการเจริ ญ พั นธุ โดยตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบของความก า วหนา ทางวิ ท ยาศาสตร ที่ มี ผ ลตอ มนุ ษ ย
สภาพแวดลอม สังคม การเมืองและวัฒนธรรม
AGE142

คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Mathematics and Statistics for Daily Life
กระบวนการแกปญหาโดยใชคณิตศาสตรและสถิติ การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ความนาจะ
เปน การใหเหตุผลและการตัดสินใจ กําหนดการเชิงเสน ดอกเบี้ย และการประยุกตใชในกิจกรรมทางธุรกิจและ
ในชีวิตประจําวัน
AGE143

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Information Technology for Life
ศึกษาระบบคอมพิวเตอร ระบบโทรคมนาคม ระบบการจัดการสารสนเทศ การประมวลผล
ขอมูล การใชงานโปรแกรมระบบ โปรแกรมสําเร็จรูป การบริการตาง ๆ บนระบบเครือขายคอมพิวเตอร และ
อินเทอรเน็ต เพื่อการศึกษาคนควา การทํารายงาน การนําเสนอผลงาน และประยุกตใชงานในชีวิตประจําวัน
อยางมีประสิทธิภาพ โดยเคารพในสิทธิทางปญญาจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน และอนาคตได
AGE244

วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย
3(2-2-5)
Sport and Exercise Sciences
ศึกษาหลักการทางวิทยาศาสตรเชิง ประยุกตที่เ กี่ยวของกับกายวิภาค สรีรวิทยาการออก
กําลังกาย เวชศาสตรการกีฬา โภชนาศาสตร วิธีการเลือกและหลักการออกกําลังกายที่ถูกตองเหมาะสม การ
ปองกันการปฐมพยาบาล การรักษาการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายและทางการกีฬาเพื่อใหมีประสิทธิภาพ
ความปลอดภัยตอสุขภาพ การประเมินผลทางสมรรถภาพทางกายโดยหลักการทางวิทยาศาสตร มีความรู
เกี่ยวกับการใชเครื่องมือทดสอบสมรรถภาพที่ทันสมัยโดยการนําขบวนการวิจัยมาประเมินผล และวิธีการเขียน
โครงการพัฒนาสุขภาพของบุคลากรในองคกรและทองถิ่น แลวนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวันและอนาคตใหเกิดประโยชนสูงสุดไดอยางถูกตองและปลอดภัย
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คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชาหมวดเฉพาะดาน กลุมวิชาชีพครู
วิชาชีพครูบังคับ 44 หนวยกิต
ECI201

หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum and Curriculum Development
ทฤษฎีห ลัก สูตร องค ป ระกอบหลักสูตร รูป แบบของหลัก สูตรที่สําคัญ ความหมายและ
ความสําคัญของหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก หลักการ จุดหมาย โครงสรางการจัดการ
เรียน สาระและมาตรฐานการเรียนรู การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง พื้นฐานการ
สรางและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร หลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ECI301

หลักการจัดการเรียนรู
3(2-2-5)
Principles of Learning Management
ความหมายและความสําคัญของการเรียนรู ระบบการเรียนการสอน กระบวนการจัดการ
เรียนรู การจัดการเรียนรูเพื่อจุดประสงคเฉพาะอยาง รูปแบบ เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนรู กิจกรรม
การเรียนรู การจัดบรรยากาศการเรียนรู สื่อการเรียนรู การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู และการฝก
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู
EED101

ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู
3(3-0-6)
Languages and Culture for Teachers
การใช ภ าษาไทยและภาษาอั ง กฤษสํ า หรั บ สื่ อ สารในชั้ น เรี ย น การใช ภ าษาไทยและ
ภาษาอัง กฤษเพื่อการคนควา และพัฒ นาองคความรู การศึก ษารากฐานทางวัฒ นธรรมที่อยูในภาษา
วัฒนธรรมในการใชภาษา ความแตกตางระหวางวัฒนธรรมของทั้งสองภาษา การสื่อสารดวยภาษาโดย
คํานึงถึงวัฒนธรรมเพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาสูการเขาสูประชาคมอาเซียน
EED301

การศึกษาสังเกตและมีสวนรวม
1(0-2-1)
Teaching Observation and Participation
การศึก ษาทั้ ง ในชั้นเรี ยนและในสถานศึก ษา เกี่ยวกับ พฤติก รรมการสอน งานในหนา ที่
ครูผูส อน หนาที่ครูป ระจําชั้น การบริห ารงานของสถานศึกษา มีสวนรวมในการพัฒ นาและปรับ ปรุง
หลักสูตร รวมทั้งการนําหลักสูตรไปใช การวางแผนการศึกษาผูเรียนโดยการสังเกต สัมภาษณ รวบรวม
ขอมูล นําเสนอผลการศึกษา
EED401

การทดลองสอน
1(0-2-1)
Trial Teaching
การฝกปฏิบัติเขียนแผนการเรียนรู วิชาเฉพาะสําหรับการจัดการเรียนรูแตละระดับการศึกษา
และวิชาเอก การผลิตสื่อการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และการปกครองนักเรียน ทดลองการจัดการ
เรียนรูเฉพาะสาขาวิชาในสถานศึกษา การจัดทําโครงงานทางวิชาการ
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EED501

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(300)
Professional Teaching Practice in School 1
การปฏิบัติการสอนวิชาชีพในสถานศึกษา ไดแก การจัดทําแผนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปน
สําคัญ การใชเ ทคนิคและวิธีก ารในการจัดการเรีย นรูรูป แบบตางๆ สอดคลองตามสาขาวิชา การจัด
กระบวนการเรียนรู การผลิตและการใชสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู การจัดโครงการและการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน การทําวิจัยในชั้นเรียน การนํา
ผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพผูเรียน การจัดทําบันทึกและรายงานผลการ
เรียนรู การสัมมนาการศึกษา
EED502

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(300)
Professional Teaching Practice in School 2
การปฏิบัติการสอนวิชาชีพในสถานศึกษา ไดแก การจัดทําแผนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเป น
สําคัญ การใชเ ทคนิคและวิธีก ารในการจัดการเรียนรูรูป แบบตางๆ สอดคลองตามสาขาวิชา การจัด
กระบวนการเรียนรู การผลิตและการใชสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู การจัดโครงการและการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน การทําวิจัยในชั้นเรียน การนํา
ผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพผูเรียน การจัดทําบันทึกและรายงานผลการ
เรียนรู การสัมมนาการศึกษา
EET201

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Technology and Innovation
ความหมาย ขอบขายและความสําคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา วิธีระบบ การ
สื่อความหมาย ประเภทสื่อการเรียนการสอน การเลือก การจัดหา การใช การผลิต การเก็บรักษา การ
ออกแบบ และการประเมินผลสื่อการเรียนการสอน ความหมาย ความสําคัญ และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา การผลิตงานเอกสาร การคํานวณเพื่อประเมิ นผลการเรียนการสอน การผลิต
มัลติมีเดียประกอบการเรียนการสอน เชน สื่อนําเสนอ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เปนตน และการสืบคน
สารสนเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ฝกปฏิบัติผลิตสื่อพื้นฐานและสื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อการเรียนการสอน
EFA101

การศึกษาและความเปนครู
3(3-0-6)
Education and Teacher Characteristics
ปรัชญาการศึ ก ษา วิวัฒ นาการศึก ษาไทยและการศึก ษาโลก รูป แบบการจัดการศึก ษา
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาการของวิชาชีพครูและองคกรวิชาชีพครู บทบาทหนาที่ของครู
คุณลักษณะของครูที่ดี บุคลิกภาพของครู มาตรฐานวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู องคก รกลางบริห ารงานบุคคลของขา ราชการครูและบุ คลากรทางการศึก ษา กฎหมายที่
เกี่ยวของกับการศึกษา
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EFA401

การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
Administrative and Educational Quality Assurance
ทฤษฎี รูปแบบ ระบบบริ หารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา การออกแบบ
ระบบการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา การวางแผนการบริหารการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การนําแผนการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาสูการปฏิบัติ
การประเมินและปรับปรุงแผนการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
บริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
EPG201

จิตวิทยาการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Psychology
ธรรมชาติ แ ละพั ฒ นาการของผู เ รี ย น วิ ธี ก ารศึ ก ษาพั ฒ นาการ การศึ ก ษาเด็ ก พิ เ ศษ
ความหมายของการเรียนรู ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรู การประเมินผลการเรียนรู และ
การประยุกตใชหลักการเรียนรูในการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
EPG301

การแนะแนวและการใหคําปรึกษา
3(3-0-6)
Guidance and Counsecling
ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญาและหลักการแนะแนว ประเภทของการแนะแนว บริการ
และการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา ทักษะ กระบวนการ และเทคนิคการใหคําปรึกษา บทบาท
หนาที่ของผูใหคําปรึกษา คุณสมบัติและจรรยาบรรณของครูแนะแนวและผูใหคําปรึกษา
ERE301

การวัดและการประเมินผลการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Measurement and Evaluation
หลักการ บทบาท ของการวัดและการประเมินผลการศึกษา จุดมุงหมายทางการศึกษากับการ
ประเมินผล ระเบียบการประเมินผลการเรียนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน เทคนิคที่ใชในการวัดพฤติกรรมดาน
พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย สรางและใชเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา สถิติเบื้องตนในการวั ด
และประเมินผลการศึก ษา วิเ คราะหคุณภาพแบบทดสอบ ประเมินผลจากแฟมสะสมงาน ประเมินผลตาม
สภาพจริง ประเมินผลภาคปฏิบัติ ประเมินผลแบบยอยและแบบรวม และแปลความหมายของคะแนนจากการ
สอบ
ERE401

การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Research
ความหมาย ลักษณะ ประเภท ความสําคัญของการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย ขั้นตอน
เทคนิคการวิจัยสถาบันและวิจัยในชั้นเรียน ออกแบบและวางแผนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การเสนอ
โครงการเพื่อ ทําวิ จัย สรา งเครื่องมื อ ฝ ก ปฏิ บัติก ารวิ จัยเพื่อพั ฒ นาการเรียนการสอน การนํา เสนอ
ผลงานวิจัย การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหา และการวิพากยผลงานวิจัย
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วิชาชีพครูเลือก 6 หนวยกิต
EEN101

ภาษาอังกฤษสําหรับครู
3(3-0-6)
English for Teachers
การเสริ ม สร า งทั ก ษะการฟ ง การพู ด การอ า น การเขี ย นภาษาอั ง กฤษ ฝก ฝนการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อความหมายไดอยางเหมาะสม สามารถใชทักษะภาษาอังกฤษในการคนควาหาความรู
และพัฒนาวิชาชีพครู
EET216

อินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู
3(2-2-5)
Internet for Learning
ความหมาย ความสําคัญ ขอดี ขอจํากัด มารยาทในการใชระบบอินเทอรเน็ต กฎหมายการ
กระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร บริการตางๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือในการจัดการเรียนรูผาน
ระบบอินเทอรเน็ต ฝกปฏิบัติการใชอินเทอรเน็ต เพื่อการศึกษาคนควา การนําเสนอ และผลิตสื่อเพื่อการ
เรียนรู
EET316

การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Utilization of Mass Media for Education
ความสําคัญของสื่อมวลชนที่มีตอ การจัดการศึกษา หลักการ การใชวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน สิ่งพิมพ หนังสือพิมพ ภาพยนตร อินเทอรเน็ต เครือขายขอมูลสากล และสื่อสารสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาในรูปแบบอื่น การใชและเลือกรับขอมูล ขาวสารที่เปนประโยชนตอการเรียนรู การวิเคราะห
ขาวสารเพื่อการเรียนรู ฝกปฏิบัติการใชสื่อมวลชนเพื่อการจัดการศึกษา
EET317

การผลิตและการนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Production and Presentation of Multimedia for Education
ความหมาย ความสําคัญ ขอดี ขอจํากัด และประโยชนของการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพือ่
การเรียนรู ศึกษากระบวนการออกแบบ และการประเมินสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึก ษา ฝกปฏิบัติการ
ออกแบบ และสรางงานมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
EFA201

การสื่อความหมายสําหรับครู
3(3-0-6)
Communication for Teachers
หลัก การ แนวคิด เกี่ยวกับ การสื่อความหมายของมนุษย ทั ก ษะการสื่อความหมายของ
ธรรมชาติของการสื่อความหมายของบุคคลหรือหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาและการเรียนการ
สอน การสื่อความหมายของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน
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EFA302

การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Education for Community Development
ความหมายของการพัฒนา ความหมายของชุมชน ลักษณะของชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน
การศึกษาและสํารวจปญหาชุมชน การวางแผนพัฒนาชุมชน กิจกรรมการพัฒนาชุมชน การประเมินผล
การพัฒนาชุมชน ความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน การจัดโรงเรียนเพื่อเปนศูนยกลางในการพัฒนา
ชุมชน
EFA303

ประวัติการศึกษาไทย
3(3-0-6)
Thai Educational History
ประวั ติความเปน มาของการศึก ษาไทยแตล ะสมัย เริ่ม ตั้ ง แตส มัยโบราณจนถึง ป จ จุบั น
โครงสรางการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ วิวัฒนาการการศึกษาของประเทศไทยและกลุมประชาคมอาเซียน
วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง และศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบ แผนการศึกษาไทยในสมัยตางๆ
EPE401

ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญ ขั้นความรูเบื้องตน
3(3-0-6)
Senior Scout Basic Unit Leader Training Course
จุดประสงคของการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญ ขั้นความรูเบื้องตน
การเปดแกรนดฮาวลและแนวปฏิบัติหนาเสาธง การสาธิตวิชาชาวคาย คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ การ
แสดงความเคารพ การแตงกาย การบันเทิงของกองลูกเสือสามัญรุนใหญ บทบาทของผูกํากับลูกเสือ แนว
การฝกอบรมเพื่อความกาวหนาของลูกเสือ-เนตรนารีและผูบังคับบัญชาลูกเสือ หมูลูกเสือภาคปฏิบัติ การ
ฝกอบรมอยางมีความหมาย การพักแรมคางคืนโดยมีอุป กรณขนาดเบา การฝก ทักษะทางลูกเสือ การ
ฝกอบรมนายหมู การสํารวจ การบริการเยาวชน การลูกเสือนานาชาติ การวางแผนกําหนดการฝกอบรม
กิจกรรมเกี่ยวกับการผจญภัย การเดินทางไกลและการพักแรม การทําโครงการเสนอ แผนปฏิบัติงาน
สวนตัว แนวการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญ ขั้นความรูเบื้องตน การมีจิตอาสา
นอมนําเศรษฐกิจพอเพียงใชในชีวิตประจําวันของลูกเสือและผูกํากับลูกเสือ
EPG307

มนุษยสัมพันธสําหรับครู
3(3-0-6)
Human Relations for Teachers
ความหมายและความสํ า คั ญ ของมนุ ษ ยสั ม พั น ธ สํ า หรั บ ครู หลั ก การ องค ป ระกอบ
กระบวนการ เทคนิคการสร างมนุษยสัม พัน ธ ความขัดแย ง และวิธีก ารลดความขัดแยง วิธีก ารสรา ง
สัมพันธภาพระหวางบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน และบทบาทของครูในการเสริมสรางมนุษยสัมพันธใน
โรงเรียนและชุมชน
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EPG308

ความคิดสรางสรรค
3(3-0-6)
Creative Thinking
ความหมาย ขอบขาย ประเภท ประโยชนของความคิดสรางสรรค หลักจิตวิทยากับความคิด
สรางสรรค ลัก ษณะของบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค สภาพแวดลอมที่กอใหเกิดความคิดสรางสรรค
อุปสรรคของการเกิดความคิดสรางสรรค เทคนิคและทักษะสําหรับครูในการพัฒนาและสงเสริมความคิด
สรางสรรค วิธีการประเมินความคิดสรางสรรค กลวิธีในการใชความคิดสรางสรรคในชีวิตประจําวัน การจัด
กิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค
ESC201

การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Education for Sustainable Development
แนวคิดและวิธีการการจัดการกระบวนการเรียนรูแบบยั่งยืน เสริมสรางแนวคิดแบบองครวม
และความสมดุล แหง สุขภาวะ เพื่อการพัฒ นาทางสิ่ง แวดลอม เศรษฐกิจ สัง คมและขนบธรรมเนีย ม
วัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อสัมพันธกับสังคมโลก ปลูกฝงคานิยม เหตุผลเชิงจริยธรรมและการตัดสินใจ เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคม
ESC301

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Laws for Daily Life
หลักเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายไทยและการบังคับใชกฎหมาย การจัดทํากฎหมาย
ไทย และกฎหมายพื้นฐานในการปกครองประเทศ และศึกษา วิเคราะห และปฏิบัติตามกฎหมายแพงและ
พาณิชยที่สําคัญ กฎหมายแพงและพาณิชยในชีวิตประจําวัน กฎหมายอาญา กฎหมายอื่นๆ ที่ควรรูและ
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เชน กฎหมายครอบครัว สัญญาซื้อขาย พ.ร.บ. เปนตน ปญหาการใชกฎหมายใน
สังคมไทย และแนวทางการแกไข เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และตระหนั กในความสําคัญ ของการ
ปฏิบัติตนตามกฎหมาย และดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย อยางสันติ
ETH101

ภาษาไทยสําหรับครู
3(3-0-6)
Thai for Teachers
ลักษณะสําคัญและลักษณะยอยของภาษาไทย ระบบเสียง คํา การจําแนกคํา การสรางคํา
ความหมายของคํา การสรางประโยค ลักษณะประโยค การเรียงลําดับคํา การใชถอยคํา ภาษาสุภาพ ราชา
ศัพท อักขรวิธี การอานและการเขียนสะกดการันต และความรูหลักภาษาไทยที่เปนพื้นฐานสําหรับครู
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