
หมูวิชาการประถมศึกษา 

(ELED) 

 

รหัสวชิา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

ELED1101 การประถมศึกษา 3(3-0-6) 

ELED1102 สมรรถนะและคุณธรรมสําหรับครูประถมศึกษา 3(3-0-6) 

ELED2104 การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นระดับประถมศึกษา 2(2-0-4) 

ELED3105 ทักษะและเทคนิคการสอนสําหรับครูประถมศึกษา 2(1-2-3) 

ELED3106 เอกสารหลักสูตรระดับประถมศึกษา 3(3-0-6) 

ELED4208 การเสริมสรางทักษะชีวิตและสุขภาพเด็ก 3(3-0-6) 

ELED4209 การจัดประสบการณภาษาไทยสําหรับครูประถมศึกษา 3(3-0-6) 

ELED4210 การจัดประสบการณภาษาอังกฤษสําหรับครูประถมศึกษา 3(3-0-6) 

ELED4211 การจัดกิจกรรมศิลปะสําหรับครูประถมศึกษา 3(3-0-6) 

ELED4212 การจัดประสบการณพลศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา 3(3-0-6) 

ELED4213 การจัดประสบการณดนตรีนาฎศิลปะสําหรับครูประถมศึกษา 3(3-0-6) 

ELED4214 การแนะแนวในโรงเรียนประถมศกึษา 3(3-0-6) 

ELED4215 กระบวนการกลุมและประชาธิปไตยระดับประถมศึกษา 3(3-0-6) 

ELED4901 สัมมนาทางการประถมศึกษา 1(0-2-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 



รหัสและคําอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา                         ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา         หนวยกิต (ท-ป-อ) 

ELED1101  การประถมศึกษา                  3(3-0-6) 

              Elementary    Education 

ศึกษาความหมาย  ปรัชญาของการประถมศึกษา  วิวัฒนาการประถม 

ศึกษา  การจัดการประถมศึกษาของไทยและตางประเทศ  ผูเรียนในระดับประถมศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษา 

 

ELED1102 สมรรถนะและคุณธรรมสําหรับครูประถมศึกษา            3(3-0-6)  

          Ethics   and  Competency  for  Elementary School  Teachers 

ศึกษาบทบาทและความสําคัญของวิชาชีพครูในการพัฒนาประเทศ  หนาที่และความ

รับผิดชอบของครูประถมศึกษา  สมรรถภาพของครูประถมศึกษาในยุคปจจุบันทั้งดาน

รางกาย  อารมณ สังคม และสติปญญา  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

เกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 

 

ELED2104 การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นระดับประถมศึกษา            2(2-0-4)  

             Local  Curriculum  Development    in   Elementary    Education 

ศึกษาความหมาย  ความสําคัญของหลักสูตรทองถิ่น  ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร

ทองถิ่น  การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นระดับประถมศึกษา  

การขออนุมัติหลักสูตรทองถิ่น  ฝกปฏิบัติการพัฒนา 

หลักสูตรทองถิ่นระดับประถมศึกษา 

 

ELED3105 ทักษะและเทคนิคการสอนสําหรับครูประถมศึกษา            2(1-2-3) 

Teaching   Skills   and  Techniques    for  Elementary  School  Teachers 

  ศึกษาความหมาย  ขอบขายและความสําคัญของทักษะและเทคนิคการ 

สอน  การฝกทักษะการสอนที่จําเปนสําหรับครูประถมศึกษาดวยการฝกทักษะ 

การสอนแบบจุลภาค  การออกแบบการสอนโดยใชเทคนิคการสอนแบบตาง ๆ   

ที่เหมาะสมกับเด็กระดับประถมศึกษา  การสอนกลุมใหญ  การสอนกลุมยอย   

การสอนรายบุคคล  การฝกปฏิบัติการสอนทักษะการสอนและเทคนิคการสอน 

ที่เหมาะสมกับเด็กระดับประถมศึกษา 



รหัสวิชา                         ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา         หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

ELED3106 เอกสารหลักสูตรระดับประถมศึกษา             3(3-0-6)  

 Curriculum  Material  in  Elementary   Education 

   ศึกษาความหมาย  ประเภท  ความสําคัญของเอกสารหลักสูตรระดับ 

ประถมศึกษา  วิเคราะหเอกสารหลักสูตร  หนังสือแบบเรียน  หนังสืออาน 

ประกอบ  วรรณกรรมสําหรับเด็กประถมศึกษา  ฝกปฏิบัติการจัดทําเอกสาร  

หลักสูตรระดับประถมศึกษา 

 

ELED4208          การเสริมสรางทักษะชีวิตและสุขภาพเด็ก              3(3-0-6) 

  Life    Skills     Development    and   Children  Health 

   ศึกษาพัฒนาการของเด็กวัยประถมศึกษา  ปจจัยที่มีอิทธิพลพัฒนาการทั้งทาง 

รางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคมและสติปญญา  วิเคราะหและประยุกตจิตวิทยา  เพื่อพัฒนา  

ทักษะชีวิตของเด็กประถมศึกษา  ศึกษาสาเหตุลักษณะและวิธีการปองกันโรคของเด็กวัย

ประถมศึกษา  การจัดโปรแกรมเพื่อสงเสริมสุขภาพของเด็กทางรางกายและจิตใจ 

 

ELED4209        การจัดประสบการณภาษาไทยสําหรับครูประถมศึกษา                        3(3-0-6)  

               Thai  Language   Experiences    for    Elementary   School   Teachers 

   ศึกษาและฝกทักษะการฟง     พูด อาน เขียน ภาษาไทยที่จําเปนสําหรับครู 

ประถมศึกษา    การจัดประสบการณภาษาไทยใหเหมาะกับนักเรียนระดับประถมศึกษา     

ศึกษาวิเคราะหหนังสือแบบเรียน  หนังสืออานประกอบและวรรณกรรมสําหรับเด็กระดับ  

ประถมศึกษา 

   

ELED4210  การจัดประสบการณภาษาอังกฤษสําหรับครูประถมศึกษา            3(3-0-6) 

            English   Language   Experiences     for  Elementary   School   Teachers 

   ศึกษาและฝกทักษะการฟง  พูด  อาน  เขียน  ภาษาอังกฤษ  ที่จําเปนสําหรับครู 

ประถมศึกษา  ศึกษาและวิเคราะหหนังสือแบบเรียน  และหนังสืออานประกอบภาษาอังกฤษ 

ระดับประถมศึกษาสําหรับผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง   ศึกษาและฝกการจัด 

ประสบการณภาษาอังกฤษที่เหมาะกับนักเรียนระดับประถมศึกษา 

 

 



รหัสวิชา                         ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา         หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

ELED4211   การจัดกิจกรรมศิลปะสําหรับครูประถมศึกษา             3(3-0-6) 

          Art   Experiences  for  Elementary   School  Teachers 

ศึกษาความรูพื้นฐานทางศิลปะ  การนําศิลปะไปใชในการสอนระดับประถมศึกษา  

การสรางสรรคงานศิลปะสําหรับครูประถมศึกษา  การจัดปายนิเทศ  การตกแตงหองเรียน  

การจัดประสบการณศิลปะสําหรับนักเรียนประถมศึกษา   โดยใชเศษวัสดุและวัสดุใน

ทองถิ่นเพื่อสรางสรรคงานศิลปะใหเหมาะสมกับเด็กระดับประถมศึกษา 

          

ELED4212  การจัดประสบการณพลศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา            3(3-0-6) 

                        Physical    Education  Experiences  for  Elementary  School  Teachers 

              ศึกษาประวัติความเปนมา  และประโยชนของการจัดวอชาพลศึกษาในสถานศึกษา   

การจัดประสบการณพลศึกษาที่เหมาะสมกับนักเรียนประถมศึกษาศึกษาและฝกปฏิบัติการ

จัดกิจกรรมการบริหารกาย  กิจกรรมเขาจังหวะ  และเกมเบ็ดเตล็ดสําหรับนักเรียน

ประถมศึกษา  ศึกษาและจัดทําโครงการสงเสริมสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา 

 

ELED4213   การจัดประสบการณดนตรีนาฏศิลปะสําหรับครูประถมศึกษา           3(3-0-6) 

             Music  and   Classical  Dances    Experiences   for  Elementary   

                          School  Teachers 

   ศึกษาจังหวะเนื้อรองและทํานองเพลงที่เหมาะสมกับเด็กประถมศึกษา  การเลือก

เพลงประกอบการสอนใหเหมาะสมกับวัยและความสนใจ  การแสดงทาประกอบเพลง  การ

เคลื่อนไหวประกอบจังหวะตาง ๆ พื้นฐานทางดานนาฏศิลปะสําหรับเด็กการจัด

ประสบการณดนตรีนาฏศิลปที่เหมาะกับนักเรียนประถมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



รหัสวิชา                         ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา         หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

ELED4214  การแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา                            3(3-0-6) 

           Guidance   in  Elementary  School 

                 ศึกษาหลักการจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษาหลักในการศึกษา  

รายกรณ ี(  case  study)  สําหรับเด็กประถมศึกษาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหงอกงาม  

ทุกดาน  หลักการจัดกิจกรรม เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูเรียน   บานและ  

โรงเรียน 

 

ELED4215     กระบวนการกลุมและประชาธิปไตยระดับประถมศึกษา              3(3-0-6) 

            Group   Process  and  Democracy  in   Elementary   Education 

   ศึกษาหลักการจัดกระบวนการกลุม    รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะ  

กระบวนการกลุม        การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนา 

ประชาธิปไตยในโรงเรียนระดับประถมศึกษา  ออกแบบและฝกปฏิบัติกิจกรรม 

กลุมสัมพันธและกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

ELED 4901  สัมมนาทางการประถมศึกษา               1(0-2-1) 

 Seminar   in   Elementary   Education 

ศึกษารวบรวมและวิเคราะหสภาพปญหา  และการจัดการหลักสูตร สาระการเรียนรู  

การจัดกระบวนการเรียนการสอน  และการวัดผลในการสอนระดับประถมศึกษา  เพื่อนํามา

เปนหัวขอในการสมัมนา 

 


	หมู่วิชาการประถมศึกษา

