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4000110

การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย ตรรกศาสตรและการใชเหตุผล ความคิด
สรางสรรค ขอมูล และการวิเคราะหขอมูล กระบวนการตัดสินใจ การคิดแกป#ญหา การใช
วิจารณญาณเพื่อใหรูจักคิดเป)น และการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
Study the principles and processes of human thinking, particularly logical and
rational thinking. Students will enhance their creative thinking skills, information and data
analysis, and decisions making. Problem solving strategies and attentive thinking are employed
to encourage students to apply these principles and processes for their lives.
1500116

จริยศาสตร<
3(3-0-6)
Ethics
ศึกษาหลักการพื้นฐานจริยศาสตรและกระบวนการเสริมสรางคุณคIาทางจริยธรรม
ความดี ความชั่ว ความถูก ความผิด ความยุติธรรม คุณคIา หนาที่ และความรับผิดชอบตามแนวทาง
ของการดําเนินชีวิตที่ดีและการบูรณาการหลักปรัชญา จริยศาสตร ศาสนา เพื่อประยุกตสูIการพัฒนา
คุณธรรมที่ยั่งยืนและเสริมสรางคุณคIาชีวิตที่ดีงามในสังคม
Study the principles of ethics and the process of promoting ethics regarding
to virtue, bad, rightness, error, justice, value, obligation and responsibility according to good
living approaches. Integrated processes of philosophy, ethics and religion are included to apply
for sustainable development of morality and good life promotion in society.
1071302

บุคลิกภาพและสมรรถนะสําหรับครูปฐมวัย
3(2-2-5)
Personality and Competency for Early Childhood Teachers
ศึกษาความหมาย ความสํ าคัญของบุค ลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพครูปฐมวั ย
เทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธของครู และการสรางสมรรถนะหลักของครูปฐมวัย
Study of personality; importance, personality development for early childhood
teachers. Techniques of building human relationship and teachers’ core competency.

1073702

วิชาชีพครูปฐมวัย
3(3-0-6)
Early Childhood Teacher Profession
ศึกษาความหมาย ความสําคัญและคุณลักษณะครูปฐมวัยมืออาชีพ การสรางความ
ตระหนัก ความรัก และความศรัทธาในวิชาชีพครู หลักธรรมในการเสริมสรางความเป)นครูปฐมวัยมือ
อาชีพ การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพการพัฒนาตนตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจน
แนวทางการประเมินคุณภาพครูปฐมวัย
Study of definition, importance and characteristics of early childhood professional
teachers. Building up the awareness, love, and faith in the teaching profession. Moral scruples
about being early childhood teacher profession. The code of professional conduct, self
development in accordance with professional standards, and the approaches to the early
childhood teacher evaluation.
1012204

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
3(3-0-6)
Morals and Ethics of Teaching Profession
ศึกษาหลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตยสุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพ
ครู จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด
Study good governance, honesty and integrity; moral and teachers’
professional ethics as well as those indicated by the Teachers’ Council of Thailand.
1011203

วิชาชีพครูและความเปPนครู
3(3-0-6)
Teaching Profession and Being a Professional Teacher
ศึก ษาความหมาย ความสํ าคั ญ ของครู และวิชาชีพ ครู สภาพงานครู คุ ณ ลัก ษณะ
และมาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝ#งจิตวิญญาณความเป)นครู การสรางทัศนคติที่ดีตIอวิชาชีพครู
การมีปฏิสัมพันธระหวIางครูและผูเรียนที่สIงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ครูและวิชาชีพครู การจัดการความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครู รอบรูในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธการ
สอนที่ทําใหผูเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะห สรางสรรคสิ่งใหมIๆได แสวงหาและเลือกใชขอมูลขIาวสาร
ความรูเพื่อใหทันตIอการเปลี่ยนแปลงในการสรางความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครูอยIางตIอเนื่อง
Study definition, significance of teachers and teaching profession ; teachers’
working state, characteristics, and professional standards; establishment of teachers’ spirit, and
positive attitudes towards teaching profession; teacher-student relationship to support learners’
capacity; laws related to teachers and teaching profession; knowledge management on teaching
profession; well-rounded in content knowledge and teaching strategies that enable new
innovations, search and use the information to keep place with the changes for continuous
progress creation and professional development.

