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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
Bachelor of Education Program in Early Childhood Education

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) B.Ed. (Early Childhood Education)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

ปรัชญา
สรางครูปฐมวัยมืออาชีพ  เปนครูดี  มีจรรยาบรรณ พรอมพรั่งทักษะและปญญา

วัตถุประสงคของหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556 มีวัตถุประสงคของหลักสูตร ดังนี้

1. มีความรู  ความเขาใจและทักษะทางดานการศึกษาปฐมวัย
2. มีความใฝรูและเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูทางการศึกษาปฐมวัยอยางครูมืออาชีพ
3. มีเจตคติ รักและศรัทธาในวิชาชีพครูปฐมวัย มีจรรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพครู

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 170 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร
2.1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต

(1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต
(2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
(3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต

2.2) หมวดวิชาเฉพาะดาน 134 หนวยกิต
(1) วิชาชีพครู 56 หนวยกิต

(1.1) วิชาแกน 6 หนวยกิต
(1.2) วิชาบังคับ 34 หนวยกิต
(1.3) ฝกประสบการณวิชาชีพ 16 หนวยกิต

(2) วิชาเอก 78 หนวยกิต
(2.1) วิชาเอกบังคับ 68 หนวยกิต
(2.2) วิชาการสอนวิชาเอก 6 หนวยกิต
(2.3) วิชาเลือกวิชาเอกหรือวิชา

การสอนวิชาเอก
4 หนวยกิต

2.3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกติ

(1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมาย 3(3-0)

Thai Language for Communication
1500111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู 3(3-0)

English for Communication and Study Skills
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1500112 ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0)
Language  and Culture

(2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต 3(3-0)

Truth and Development of Life
2500114 สุนทรียภาพเพ่ือการพัฒนาตน 3(3-0)

Aesthetics for Self Development
2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก 3(3-0)

Thai Living to Global Society
2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0)

Laws in Daily Life
(3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต

4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต 3(2-2)
Sciences and Equilibrium of Life

4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0)
Integrated Problem Solving

4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(3-0)
Technology  and Development

2) หมวดวิชาเฉพาะ 13 หนวยกิต
(1) วิชาชีพครู 56 หนวยกิต

(1.1) วิชาแกน 6 หนวยกิต
1541503 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู 3(2-2)

Thai  Language  and  Culture  for Teachers
1553514 ภาษาอังกฤษสําหรับครู 3(2-2)

English for Teachers
(1.2) วิชาบังคับ 34 หนวยกิต

1011101 ความเปนครู 3(3-0)
Teachers Characterization

1011504 ปรัชญาการศึกษา 3(3-0)
Philosophy of Education

1023102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2)
Curriculum  Development

1051104 จิตวิทยาสําหรับครู 2(1-2)
Psychology  for  Teachers

1051107 จิตวิทยาใหคําปรึกษาและแนะแนว 2(1-2)
Counseling Psychology and Guidance

1023401 การจัดการเรียนรู 3(2-2)
Learning  Management
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1061104 การจัดการชั้นเรียน 2(2-0)
Classroom  Management

1032105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2)
Innovation  and Information Technology in Education

1042105 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(2-2)
Educational  Measurement  and  Evaluation

1043423 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2)
Educational  Research

1063305 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2)
Educational Quality Assurance

1051106 การเสริมสรางจิตสาธารณะ 2(1-2)
Public  Spirit  Formulation

4081410 ผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีข้ันความรูเบื้องตน 2(1-2)
Basic  Unit  Leader  Training  Course (B.T.C)
(1.3) ฝกประสบการณวิชาชีพ 16 หนวยกิต

1002501 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 2(90)
Practicum 1

1002502 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 2(90)
Practicum 2

1004502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(550)
School  Internship 1

1005502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(550)
School  Internship 2

(2) วิชาเอก 78 หนวยกิต
(2.1) วิชาเอกบังคับ 68 หนวยกิต

1071103 พ้ืนฐานทางการศึกษาปฐมวัย 3(2-2)
Foundations of Early Childhood Education

1071104 จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(2-2)
Psychological Development in Early Childhood

1071301 ศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)
Creative Arts for Early Childhood

1071302 ศิลปะสําหรับครูปฐมวัย 2(1-2)
Arts for Early Childhood Teachers

1072102 สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)
Health care and Safety for Early Childhood

1072103 การอบรมเลี้ยงดูเด็กตามแนววิถีไทย 2(1-2)
Child Rearing Practices in Thai Culture
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1072203 กิจกรรมกลางแจงสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)
Outdoor Activities for Early Childhood

1072204 เกมการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2)
Didactic Games  for Early Childhood

1072309 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)
Rhythm and Movement  Activities  in Early  Childhood

1072311 การเลนและสื่อสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2)
Play and Creative Media for Early Childhood

1072312 การพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)
Developing Social Skills in Early Childhood

1072313 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)
Emotional Quotient Development for  Early  Childhood

1072314 การพัฒนาทักษะทางภาษาและการรูหนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)
Developing Language and Literacy Skills in Early Childhood

1072315 การจัดสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)
Designing Learning Environment for Early Childhood

1072403 กิจกรรมเพลง และดนตรี สําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)
Song and Music  Activities  for  Early Childhood

1073101 ความคิดสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)
Creative Thinking for Early Childhood

1073203 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 3(2-2)
Curriculum Framework for Early Childhood Education

1073205 การจัดโปรแกรมพัฒนาเด็กบริบาล 2(1-2)
Infant and Toddler Development Program

1073207 ภาษาอังกฤษสําหรับครูปฐมวัย 3(2-2)
English for Early Childhood Teachers

1073307 การสงเสริมศักยภาพทางการคิดของเด็กปฐมวัย 2(1-2)
Promoting Thinking Potential for Early Childhood

1073308 การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)
Developing  Science  Skills in  Early  Childhood

1073309 การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)
Developing  Mathematics Skills in  Early Childhood

1073405 วรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)
Early Childhood Literature

1073502 การเสริมสรางสมรรถภาพครูปฐมวัย 2(1-2)
Building Competencies of Early Childhood Teachers

1073503 ผูปกครอง ชุมชนและทองถ่ินกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 2(1-2)
Parenthood and Local Community for Early Childhood Development
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1073601 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(2-2)
Assessment in Early Childhood Development

1074502 สิทธิและการคุมครองเด็กปฐมวัย 2(1-2)
Right and Protection in Early Childhood

1074701 การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย 2(1-2)
Early Childhood Education Administration

1074904 การวิจัยดานการศึกษาปฐมวัย 3(2-2)
Research in Early Childhood Education

1074905 การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย 2(1-2)
Seminar on Early Childhood Education
(2.2) วิชาการสอนวิชาเอก 6 หนวยกิต

1074301 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2)
Skills and Techniques in Learning Management for Early Childhood

1001501 บูรณาการการจัดการเรียนรูและฝกปฏิบัติงานระดับปฐมวัย 3(2-2)
Integrated Learning and Practice in Early Childhood Education
(2.3) วิชาเลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก 4 หนวยกิต

1071405 หุนสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)
Puppets  for Early Childhood

1071406 สารนิทัศนและระบบสารสนเทศสําหรับครูปฐมวัย 2(1-2)
Documentation and Management Information System for
Early Childhood Teachers

1072104 การพัฒนาบุคลิกภาพเด็กปฐมวัย 2(1-2)
Early Childhood Personality Development

1073206 การจัดการแสดงสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)
Performing Arts for Early Childhood

1074203 การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิถีพุทธสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)
Learning Provision Based on Buddhism principles for Early Childhood

1074401 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับครูปฐมวัย 2(1-2)
Information and Communication Technology for Early
Childhood Teacher

1074403 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 2(2-0)
Innovation for Early Childhood Education

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาท่ีเคยเรียน

มาแลวและตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
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คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต

1.1 กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย 3(3-0)

Thai Language  for Communication
ความสําคัญของภาษาไทย การใชภาษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตองและเหมาะสม

การใชทักษะทางภาษาท่ีสัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ การสรุปความ
การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูด และการเขียน
อยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการดวย ลายลักษณอักษร วาจา
และสื่อประสม
1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู 3(3-0)

English for Communication and Study Skills
Oral communication skills and listening comprehension skills to gain

confidence and fluency in interpersonal and presentational communication.   Basic study
skills: reading, writing and those required for vocabulary development and information
retrieval used for undertaking basic research.
1500112 ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0)

Language  and Culture
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรม  เพ่ือการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพ

การกระทบทางวัฒนธรรมกับภาษาท่ีมีตอกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมที่ มีตอวิวัฒนาการของ
ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุม
อาเซียน ภาษาถิ่น เ พ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ   ความเจริญของภาษา การใชภาษาใน
วรรณกรรมอยางมีศิลปะ

1.2 กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต 3(3-0)

Truth and Development of Life
ทฤษฎีตางๆ เก่ียวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร  ดานศาสนา ดาน

สังคม จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิต การใหคุณคา
ของชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมีจิตสํานึก
หรือความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน 3(3-0)

Aesthetics for Self Development
การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย

ดานความเชื่อ ศาสนา สังคม บนพ้ืนฐานแหงการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหวท่ีแสดงถึง
ความสามารถในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะท่ี
นําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
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2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก 3(3-0)
Thai Living to Global Society

ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวมกิจกรรม
สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถ่ิน การวิเคราะหประเด็นเก่ียวกับวิวัฒนาการ
ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชนระดับประเทศและ
ระหวางประเทศ
2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0)

Laws in Daily Life
กฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวกับสิทธิและหนาท่ีของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพง    และ

พาณิชย กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน
เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก  พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
พระราชบัญญัติเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน

1.3 กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต 3(2-2)

Science and Equilibrium of Life
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยน แปลงท่ีมีผลกระทบ

ตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรม
สุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑทาง
ธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติ   แบบ
แผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันท่ีมีความพอดี และการฝกปฏิบัติออกกําลังกาย  เพ่ือ
พัฒนาดุลยภาพของชีวิต
4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0)

Integrated  Problem  Solving
การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตาง ๆ ของมนุษย

ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การ
คิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพ่ือแกปญหาในโลกสมัยใหม สําหรับ
การดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(3-0)

Technology and Development
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม การนํา

เทคโนโลยีมาประยุกตใชในดานตาง ๆ ไดแก การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และการสื่อสาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีท่ีมีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
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2. หมวดวิชาเฉพาะดาน 134 หนวยกิต
2.1) วิชาชีพครู 56 หนวยกิต

2.1.1 วิชาแกน 6 หนวยกิต
1541503 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู 3(2-2)

Thai Language and Culture for Teachers
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมไทยกับการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพครู

อิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีตอภาษาไทย  วัฒนธรรมกับการใชภาษาไทยเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ
หลักการและฝกทักษะในการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาไทย  การคิดอยางเปนระบบเพ่ือ
พัฒนาการสอนและการสื่อความหมาย ทักษะการจับใจความสําคัญ สรุปความยอความ วิเคราะหและวินิจ
สาร หลักการพูดในโอกาสตาง ๆ การสื่อสารในองคกร  การสื่อสารเพ่ือสรางความสัมพันธกับนักเรียน
ผูปกครอง ชุมชน การเขียนรายงานและนําเสนองานทางวิชาการ
1553513 ภาษาอังกฤษสําหรับครู 3(2-2)

English for Teachers
English language used in teaching and learning school subjects and the

essential functional  classroom English language with particular attention to starting
lessons in English, organizing the classroom, giving instructions, introducing new
vocabulary, explaining and demonstrating, using classroom language, eliciting questions
and answers, and giving compliments. Exploring cultures in the native English-speaking
countries and ASEAN countries. Developing communicative competence with emphasis on
interpersonal and presentational communication aiming at becoming effective
communicators in teaching profession.

2.1.2 วิชาบังคับ 34 หนวยกิต
1011504 ปรัชญาการศึกษา 3(3-0)

Philosophy of  Education
ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการ

ประยุกตใชเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา  แนวคิด  กลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน
กฎหมายการศึกษา และกฎหมายท่ีเก่ียวของ การประยุกตใชเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา และการวิเคราะห
เก่ียวกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน
1011101 ความเปนครู 3(3-0)

Teachers Characterization
สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู การพัฒนาและการปลูกฝงจิตวิญญาณ

ความเปนครู กฎหมายท่ีเก่ียวของกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรูเก่ียวกับวิชาชีพครู การสราง
ความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง มีความรอบรูในเนื้อหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธการสอนเพ่ือ
วิเคราะห สังเคราะห  สรางสรรคสิ่งใหม ๆ ได การแสวงหาและเลือกใชขอมูลขาวสารความรูเพ่ือใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลง  ความตระหนักในหลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมของ
วิชาชีพครู  ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภากําหนด  เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดี  มี
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จิตสํานึกสาธารณะและเสียสละใหสังคมและมีปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนท่ีสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียน

1023102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2)
Curriculum Development
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ ประเภทของหลักสูตร หลักการ แนวคิดในการ

จัดทําหลักสูตร รูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร ปจจัยพ้ืนฐานท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาหลักสูตร การ
วิเคราะหหลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
ทองถ่ิน การนําหลักสูตรไปใช  ฝกปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา
หลักสูตรปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร
1051104 จิตวิทยาสําหรับครู 2(1-2)

Psychology for Teachers
จิตวิทยาพัฒนาการผูเรียนในแตละระดับชั้นและวัยของผูเรียน การประยุกตใชจิตวิทยา

พ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับพัฒนาการมนุษยในการจัดการเรียนการสอน จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนความเขาใจความแตกตางของผูเรียนท้ังดานบุคลิกภาพและรูปแบบการ
เรียนรูของผูเรียน การพัฒนาผูเรียนโดยใชสมองเปนฐาน การจัดปจจัยและสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมการ
เรียนรู การพัฒนาสติปญญา การพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การเสริมสราง
มนุษยสัมพันธสําหรับครู บทบาทของครูในการสรางมนุษยสัมพันธในโรงเรียนและชุมชน  ฝกปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลิกภาพและการสรางมนุษยสัมพันธ
1051107 จิตวิทยาใหคําปรึกษาและแนะแนว

Counseling Psychology and Guidance 2(1-2)
ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญา หลักการแนะแนว  การบริหารจัดการบริการและแนะ

แนวในสถานศึกษา เทคนิคในการใหบริการแนะแนว เครื่องมือและแบบทดสอบเบื้องตนเพ่ือการให
คําปรึกษา การใหคําปรึกษาเพ่ือพัฒนาความถนัด ความสามารถและศักยภาพของผูเรียน เทคนิคการให
คําปรึกษาดานการศึกษาและสวนตัวของผูเรียน หลักและจรรยาบรรณของผูใหคําปรึกษา กรณีศึกษา ฝก
ปฏิบัติการจัดบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษาชวยเหลือผูเรียนไดมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
1023401 การจัดการเรียนรู 3(2-2)

Learning Management
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบการจัดการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรู  รูปแบบการ

จัดการเรียนรู  เทคนิค วิทยาการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสรางสรรคและคิด
แกปญหา  การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยบูรณาการเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรู การบูรณา
การการเรียนรูแบบเรียนรวม  การใชและการผลิตสื่อ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู การประเมินผลการ
เรียนรู ฝกปฏิบัติการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง ทดลองจัดการเรียนรูใน
สถานการณจําลองและสถานการณจริงเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลจริง
1061104 การจัดการช้ันเรียน 2(2-0)

Classroom  Management
สภาพ และปญหาท่ีเก่ียวของกับการจัดการชั้นเรียนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู แนวคิด  หลักการ

เทคนิคการจัดการชั้นเรียน บทบาทหนาท่ีของครูในการจัดการชั้นเรียน การปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน การ
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พัฒนาวินัยในชั้นเรียน การสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในการจัดการชั้นเรียนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
และการพัฒนาศูนยการเรียนในสถานศึกษา

1032105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2)
Innovation and Information Technology in  Education
ความสําคัญ  ความสัมพันธระหวางจิตสาธารณะกับจิตอาสา  คุณธรรมพ้ืนฐานท่ีสงเสริม

การมีจิตสาธารณะ  จิตลักษณะ  และทักษะสําคัญในการปฏิบัติงาน  คุณลักษณะของผูมีจิตสาธารณะท่ี
เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผูเรียน  การวัดและการประเมินจิตลักษณะและทักษะการปฏิบัติงาน
การศึกษาดูงานในหนวยงานท่ีเก่ียวของ ฝกปฏิบัติดําเนินโครงการจิตสาธารณะ  หรืออาสาเขารวมงานกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของกับจิตสาธารณะ
1042105 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(2-2)

Educational Measurement and Evaluation
หลักการ  แนวคิดเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา  การวัดและประเมินผลการ

เรียนรู  การประเมินผลตามสภาพจริง  การประเมินภาคปฏิบัติ  การประเมินจากแฟมสะสมงาน  การ
ประเมินผลแบบยอยและแบบรวม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูวัดและประเมิน  แนวปฏิบัติ
ในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามหลักสูตร  การนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา
ผูเรียนและการเรียนการสอน  ฝกปฏิบัติการออกแบบทดสอบ การสราง การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
วัดผลการเรียนรู  การสอบภาคปฏิบัติ  การตรวจขอสอบ  การใหคะแนน  และการตัดสินผลการเรียน
1043423 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2)

Educational Research
หลักการ แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยทางการศึกษา แนวปฏิบัติในการวิจัย  รูปแบบการวิจัย

การวิเคราะหปญหาการเรียนรู การคนควา การศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู การ
ใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหาและพัฒนาการเรียนรู การออกแบบการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณนักวิจัย การฝกปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
การอานและวิเคราะหรายงานผลการวิจัย การนําผลงานวิจัยมาใชในการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาผูเรียน
1063305 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2)

Educational  Quality  Assurance
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ

การศึกษา   บทบาทของครู และผูเก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา ฝกปฏิบัติการประเมินตาม
มาตรฐานการศึกษา  และตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา  การจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางตอเนื่อง
1051106 การเสริมสรางจิตสาธารณะ 2(1-2)

Public  Spirit  Formulation
ความสําคัญ  ความสัมพันธระหวางจิตสาธารณะกับจิตอาสา คุณธรรมพ้ืนฐานท่ีสงเสริม

การมีจิตสาธารณะและเสียสละใหสังคม  จิตลักษณะ และทักษะสําคัญในการปฏิบัติงาน คุณลักษณะของผูมี
จิตสาธารณะท่ีเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผูเรียน  การวัดและการประเมินจิตลักษณะและทักษะการ
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ปฏิบัติงาน  การศึกษาดูงานในหนวยงานท่ีเก่ียวของ ฝกปฏิบัติดําเนินโครงการจิตสาธารณะ หรืออาสาเขา
รวมงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับจิตสาธารณะ

4081410 ผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีข้ันความรูเบ้ืองตน 2(1-2)
Basic Unit Leader Training Course (B.T.C.)
หลักการ  สาระสําคัญของกิจการลูกเสือและเนตรนารี  กิจกรรมขององคการลูกเสือโลก

ประวัติโครงสรางลูกเสือโลกและลูกเสือไทย  ประเภทของลูกเสือและเนตรนารี  หลักสูตรและแนวการ
ฝกอบรมลูกเสือและเนตรนารี  ฝกปฏิบัติการฝกอบรมหลักสูตรผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีข้ันความรู
เบื้องตน

2.1.3 ฝกประสบการณวิชาชีพ 16 หนวยกิต
1002501 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 2(90)

Practicum 1
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพระหวางเรียนเพ่ือพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ  การสังเกตการ

จัดการเรียนรูในสถานศึกษาท่ีเปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ภายใตการดูแลและนิเทศของอาจารยนิเทศกจากมหาวิทยาลัยตนสังกัดและครูพ่ี
เลี้ยง/อาจารยนิเทศกของสถานศึกษาเครือขายท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีคุรุสภากําหนด  การสังเกตปญหาของ
ผูเรียนเพ่ือสรุปเปนสารสนเทศสําหรับการวิจัย การฝกออกแบบทดสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือวัดผลท่ี
หลากหลายท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ การนําเสนอผลการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 โดยใชกิจกรรมสัมมนา
การศึกษา
1002502 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 2(90)

Practicum 2
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพระหวางเรียนเพ่ือพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ  การจัดทํา

แผนการจัดการเรียนรูเพ่ือจุดประสงคการสอนท่ีหลากหลาย การทดลองสอนในสถานการณจําลอง การ
ทดลองสอนในสถานศึกษาท่ีเปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครูภายใตการดูแลและนิเทศของอาจารย
นิเทศกจากมหาวิทยาลัยตนสังกัดและครูพ่ีเลี้ยง/อาจารยนิเทศกของสถานศึกษาเครือขายท่ีมีคุณสมบัติ
ตามท่ีคุรุสภาพกําหนด การฝกปฏิบัติออกขอสอบ การตรวจขอสอบ การใหคะแนนและตัดสินผลการเรียน
ท้ังภาคทฤษฏีและปฏิบัติ  การศึกษาผูเรียนรายกรณี (case study) เพ่ือนําไปสูการวิจัยแกปญหาผูเรียน
การนําเสนอผลการทดลองสอนในสถานศึกษาลักษณะเชิงวิเคราะห ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทาง
แกปญหาอยางครูมืออาชีพโดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา

1004502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(550)
School Internship 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาท่ีเปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพ เนนการบูรณา

การความรูมาใชปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาภายใตการนิเทศของอาจารยนิเทศกจากมหาวิทยาลัยตน
สังกัดและครูพ่ีเลี้ยง/อาจารยนิเทศกของสถานศึกษาเครือขายท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีคุรุสภากําหนด การ
ปฏิบัติงานครูในดานตาง ๆ  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง  การเลือกใช
และผลิตสื่อนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนรู  การวัดและประเมินผล และนําผลไปใชในการ
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พัฒนาผูเรียน การจัดทําโครงรางการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู จัดทํารายงานผลการจัดการเรียนรูและ
พัฒนาผูเรียน  การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการปฏิบัติการสอนใoสถานศึกษาลักษณะเชิงวิเคราะห
ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางแกปญหาอยางครูมืออาชีพโดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา

1005502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(550)
School Internship 2
การปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะดานในสถานศึกษาท่ีเปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพ

(ตอเนื่อง) โดยนําผลจากการวัดและประเมินผูเรียนมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับ
ผูเรียน  การปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู (ตอเนื่อง) การเขียนรายงานการวิจัย  และการนําเสนอ
ผลการวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาลักษณะเชิงวิเคราะห
ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางแกปญหาอยางครูมืออาชีพโดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา

2.2 วิชาเฉพาะดาน 78 หนวยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ 68 หนวยกิต

1071103 พื้นฐานทางการศึกษาปฐมวัย 3(2-2)
Foundations of Early  Childhood  Education
ความหมาย ความสําคัญของการศึกษาปฐมวัย  ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีของนัก

การศึกษาท่ีมีอิทธิพลตอการศึกษาปฐมวัย นโยบายหลักการและแนวคิดในจัดการศึกษาปฐมวัย  วิวัฒนาการ
ของการจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทยและตางประเทศ การศึกษาและวิเคราะหปญหาการจัด
การศึกษาปฐมวัยท้ังในอดีตและในปจจุบันรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยของไทยและประเทศในกลุม
อาเซียนการศึกษาปฐมวัยเปรียบเทียบ  กระบวนทัศนใหมทางการศึกษาปฐมวัย
1071104 จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(2-2)

Psychological Development in Early Childhood
ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของเด็กปฐมวัย  การเจริญเติบโต  พัฒนาการและการเรียนรู

ของเด็กปฐมวัยในชวงอายุตางๆ  แนวคิด ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู การสังเกตพฤติกรรม
เด็ก ศึกษาผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพัฒนาการเด็ก   การวิเคราะหพัฒนาการเด็ก เทคนิคการเก็บรวบรวม
ขอมูลในการศึกษาพฤติกรรมเด็ก  บทบาทของครอบครัวและสังคมท่ีมีตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย  การจัด
กิจกรรมและสภาพแวดลอมเพ่ือสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
1071301 ศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

Creative Arts for Early Childhood
วัตถุประสงค  ขอบขาย  และความสําคัญของศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย

พัฒนาการทางศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย หลักการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือสงเสริม
พัฒนาการและความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย การนําภูมิปญญาและวัสดุทองถ่ินมาใชในงานศิลปะการ
จัดแสดงผลงานทางศิลปะสรางสรรค  บทบาทของครูและผูปกครองในการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค
เพ่ือใหเกิดสุนทรียภาพทางศิลปะสรางสรรค
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1071302 ศิลปะสําหรับครูปฐมวัย 2(1-2)
Arts for Early Childhood Teachers
ความรูพ้ืนฐานทางศิลปะ   เทคนิคและวิธีการสรางสรรคงานทางศิลปะ การนําเสนอ

ผลงานทางศิลปะรูปแบบตางๆ   การใชวัสดุอุปกรณในทองถ่ินและการนําวัสดุเหลือใชมาประยุกตใชกับงาน
ศิลปะ  การใชกิจกรรมศิลปะเพ่ือผลิตสื่อ   การจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนเพ่ือพัฒนา
เด็กปฐมวัย

1072102 สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)
Health care and Safety for Early Childhood
ความหมาย  ความสําคัญ และวัตถุประสงคของงานอนามัยมารดาและเด็ก อาหารและ

โภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย  ปญหาสุขภาพอนามัยและการใหบริการ การแกไขปญหาสําหรับมารดาและ
เด็ก  ความรูเก่ียวกับการเลือกคูครอง  ความรูพ้ืนฐานดานพันธุกรรมและโรคทางพันธุกรรมท่ีมีอิทธิพลตอ
พัฒนาการเด็ก  การวางแผนครอบครัว  ยาและสารเคมีท่ีเปนอันตรายตอมารดาและเด็ก   การกระตุน
พัฒนาการ  การปองกันโรค หลักการปฐมพยาบาลเบื้องตน  การจัดการสรางเสริมความปลอดภัย  การ
ปองกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในเด็ก
1072103 การอบรมเลี้ยงดูเด็กตามแนววิถีไทย 2(1-2)

Child Rearing Practices in Thai Culture
แนวคิดและหลักการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ศึกษาความสัมพันธของพอแมและสมาชิกใน

ครอบครัว   รูปแบบของการอบรมเลี้ยงดูเด็กท่ีมีอิทธิพลตอพัฒนาการเด็ก วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม   วัฒนธรรม   และประเพณีไทยท้ังในเมืองและชนบท   ศึกษาสภาพปญหาและหาแนวทางใน
การแกปญหาของสังคมไทย  แนวทางและวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กตามสภาพแวดลอมของสังคมและ
วัฒนธรรมไทย การจัดกิจกรรมตามแนววิถีไทยเพ่ือปลูกฝงนิสัยและสงเสริมใหเด็กสามารถปรับตัวอยูรวมใน
สังคมไดอยางมีความสุข บทบาทของครูและผูปกครองในการจัดสภาพแวดลอมเพ่ือสรางเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมสําหรับเด็ก
1072203 กิจกรรมกลางแจงสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

Outdoor Activities for  Early  Childhood
ความหมาย ความสําคัญ  แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับเกมและกิจกรรมกลางแจง

สําหรับเด็กปฐมวัย  พัฒนาการ  ความพรอมทางกายและทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องตน ประเภทของเกม
และการเลน  เทคนิคการจัดเกมและกิจกรรมกลางแจงสําหรับเด็กปฐมวัย การจัดสภาพแวดลอมเพ่ือ
สงเสริมกิจกรรมกลางแจง  การใชเกม การละเลนและสื่อพ้ืนบานของไทยเพ่ือการอนุรักษ การสรางและการ
พัฒนากิจกรรมกลางแจงสําหรับเด็กปฐมวัย บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมเกมและกิจกรรมกลางแจงเพ่ือ
สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและเสริมสรางเจตคติท่ีดีตอการออกกําลังกาย
1072204 เกมการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2 )

Didactic  Games  for  Early  Childhood
ความหมาย ความสําคัญ  แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับเกมการศึกษาสําหรับเด็ก

ปฐมวัยทักษะพ้ืนฐานทางการคิดและความคิดสรางสรรค  ประเภท  ลักษณะ  ชนิดของเกมการศึกษา
เกมการศึกษากับการสงเสริมพัฒนาการดานและการเรียนรูดานตางๆของเด็กปฐมวัย บทบาทครูในการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษา  การเลือกใช การสราง ผลิตและทดลองใชเกมการศึกษาใหเหมาะกับเด็กในวัย
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1072309 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)
Rhythm and Movement Activities for Early Childhood

ความหมาย  ความสําคัญ  และพัฒนาการท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
สําหรับเด็กปฐมวัย  ปจจัยท่ีสงเสริมการจัดการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  การแสดงลีลาสําหรับ
เด็กปฐมวัย  ประเภทของการเคลื่อนไหวและจังหวะท่ีเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย  เครื่องประกอบจังหวะ
สําหรับเด็กปฐมวัย    การประยุกตใชวัสดุทองถ่ิน  ภูมิปญญาไทยในการจัดสภาพแวดลอมและ
ประสบการณการเคลื่อนไหวและจังหวะเพ่ือใหเกิดสุนทรียภาพทางดนตรี

1072311 การเลนและสื่อสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2)
Play and Creative Media in Early Childhood
ความหมาย  ความสําคัญ  และทฤษฎีการเลนและสื่อสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย

ศึกษาการเลนตามแนวคิดของนักการศึกษา  ประเภทของการเลนและสื่อสรางสรรคท่ีเหมาะกับพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย  การเลือกใช  เลือกซื้อและเทคนิคการผลิตสื่อสรางสรรคจากวัสดุในทองถ่ิน วัสดุเหลือใช และ
วัสดุประเภทตางๆ  สื่อและการเลนท่ีสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  การประเมินผลและการตรวจสอบ
คุณภาพสื่อ  บทบาทของครูและผูปกครองในการเลือกใชสื่อและจัดกิจกรรมการเลนใหเหมาะกับเด็กปฐมวัย
1072312 การพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

Developing Social Skills in Early Childhood
ความหมายความสําคัญของสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย  แนวคิดทฤษฎีทางสังคมและ

พัฒนาการทางสังคมของเด็กปฐมวัย สภาพสังคม  ประเพณี  วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมท้ังของไทยและ
ประชาคมอาเซียน  การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและการผลิตสื่อเพ่ือพัฒนาทักษะทาง
สังคมใหกับเด็กปฐมวัย
1072313 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

Emotional Quotient Development for  Early  Childhood
ความหมาย  ความสําคัญของความฉลาดทางอารมณ  ลักษณะของเด็กท่ีมีความฉลาดทาง

อารมณ  หลักการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ  ปจจัยท่ีมีผลตอความฉลาดทางอารมณของเด็ก
องคประกอบของความฉลาดทางอารมณ  บทบาทของครูและผูปกครองในการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณใหแกเด็กปฐมวัย
1072314 การพัฒนาทักษะทางภาษาและการรูหนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

Developing Language and Literacy Skills in Early Childhood
พัฒนาการและทฤษฎีทางภาษาของเด็กปฐมวัย  ปจจัยท่ีมีตอพัฒนาการทางภาษา การจัด

การเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย   การเลือกใชสื่อและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ
กลวิธีและการจัดโปรแกรมเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา  การจัด
สภาพแวดลอมเพ่ือสงเสริมพัฒนาการทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย   บทบาทของครูและผูปกครองในการ
สงเสริมทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย
1072315 การจัดสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

Designing Learning Environment for Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญ หลักการ และทฤษฎีเก่ียวกับการจัดสภาพแวดลอมสําหรับเด็ก

ปฐมวัย ประเภทและรูปแบบการจัดสภาพแวดลอม การจัดการชั้นเรียน  การเลือกใชแหลงวิทยาการ สื่อ
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และนวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับการจัดสภาพแวดลอม การปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม การ
ประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดสภาพแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัย บทบาทของครู  ผูปกครองและ
สถานศึกษาในการจัดสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
1072403 กิจกรรมเพลง และดนตรีสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

Song and Music Activities for Early Childhood
ความหมาย  ความสําคัญ  และหลักทฤษฎีเบื้องตนของเพลงและดนตรี  การเลือกและ

ประพันธเพลงประกอบการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย  การสรางอุปกรณและการแสดงทาทางประกอบ
เพลงและดนตรี  การจัดประสบการณเพลง  เพลงพ้ืนบาน  ดนตรีและลีลาเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยบทบาท
ของครูและผูปกครองในการสงเสริมทักษะเพลงและดนตรีเพ่ือใหเกิดสุนทรียภาพแกเด็กปฐมวัย
1073101 ความคิดสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

Creative Thinking for Early Childhood
ความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด ทฤษฎีและพัฒนาการทางความคิดสรางสรรค

หลักการสงเสริมความคิดสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย  การจัดสภาพแวดลอมและประสบการณเพ่ือพัฒนา
ความคิดสรางสรรคใหแกเด็กปฐมวัย  บทบาทครู ผูปกครองในการสงเสริมความคิดสรางสรรค การประเมิน
ความคิดสรางสรรค
1073203 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 3(2-2)

Curriculum Framework for Early  Childhood  Education
ความหมายและความสําคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  โครงสรางและองคประกอบ

ของหลักสูตร  ประเภทของหลักสูตร  การศึกษาและการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในปจจุบัน
การศึกษาหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับการศึกษาปฐมวัย การสรางและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยเนน
การมีสวนรวมชุมชน  การบริหารและการใชหลักสูตร การประเมินหลักสูตร
1073205 การจัดโปรแกรมพัฒนาเด็กบริบาล 2(1-2)

Infant and Toddler Development Program
ความหมายและความสําคัญของเด็กบริบาล  ทฤษฎีพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด - 3 ป การ

สงเสริมพัฒนาการสําหรับเด็กบริบาล การดูแลสุขภาพและสุขอนามัยสําหรับเด็กบริบาล อุบัติเหตุและการ
ปองกันแกไข  หลักการและแนวคิดในการจัดโปรแกรมเพ่ือพัฒนาเด็กบริบาล  สื่อ  อุปกรณ  ของเลนและ
การจัดสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมพัฒนาการเด็ก การสรางและการจัดโปรแกรมเพ่ือสงเสริมพัฒนาการและ
การเรียนรูสําหรับเด็กบริบาล  บทบาทของพอแม  ผูปกครอง  ครูและผูท่ีเก่ียวของ  การจัดการสถาน
บริบาลหรือศูนยพัฒนาเด็ก
1073207 ภาษาอังกฤษสําหรับครูปฐมวัย 3(2-2)

English for Early Childhood Teachers
การเตรียมความพรอมทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครู ฝกการออกเสียงภาษาอังกฤษและ

การใชภาษาในการสื่อสารเบื้องตน  ฝกการออกเสียงและการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารเบื้องตน  แนวคิดและ
ทฤษฎีในการจัดการเรียนรูทางภาษาอังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัย  เทคนิคการจัดกิจกรรมฝกทักษะการฟง พูด
การเตรียมความพรอมดานการอานและเขียนสําหรับเด็กปฐมวัย การเลือกใชสื่อประกอบการเรียนรู บทบาท
ครูในการสรางเสริมเจตคติท่ีดีในการเรียนภาษาอังกฤษ การประเมินผลการเรียนรูภาษาอังกฤษของเด็ก
ปฐมวัย
1073307 การสงเสริมศักยภาพทางการคิดของเด็กปฐมวัย 2(1-2)
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Promoting Thinking Potential for Early Childhood
ทฤษฎีเก่ียวกับการคิด  พัฒนาการและการทํางานของสมอง ทักษะและรูปแบบการคิด

กระบวนการคิด  แนวทางในการจัดประสบการณเพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิด  บทบาทของครูและ
ผูปกครองในการสงเสริมศักยภาพการคิดของเด็กปฐมวัย ความกาวหนาทางวิชาการและผลงานวิจัยทางดาน
การคิดของเด็กปฐมวัย
1073308 การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

Developing  Science  Skills in Early Childhood
ความหมาย  ความสําคัญ  ความมุงหมาย  หลักและทฤษฎีการสอนวิทยาศาสตรสําหรับ

เด็กปฐมวัย  ความสัมพันธของวิทยาศาสตรกับชีวิตประจําวัน พัฒนาการดานทักษะวิทยาศาสตรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย การจัดการเรียนรูทางวิทยาศาสตร การจัดสภาพ แวดลอมเพ่ือสรางบรรยากาศการเรียนรูท่ีสงเสริม
กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร  การใชคําถาม  การเลือกและผลิตสื่อ วัสดุอุปกรณเพ่ือการเรียนรูทาง
วิทยาศาสตร  บทบาทของครูและผูปกครองในการพัฒนาเจตคติเชิงบวกดานวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย
1073309 การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

Developing Mathematics Skills in Early Childhood
ความหมาย  ความสําคัญ  ความมุงหมาย  หลักและทฤษฎีการสอนคณิตศาสตรสําหรับ

เด็กปฐมวัย  ความสัมพันธของคณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน พัฒนาการดานทักษะคณิตศาสตรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย การจัดการเรียนรูทางคณิตศาสตร การจัดสภาพ แวดลอมเพ่ือสรางบรรยากาศการเรียนรูท่ีสงเสริม
กระบวนการคิดเชิงคณิตศาสตร  การเลือกและผลิตสื่อ วัสดุอุปกรณเพ่ือการเรียนรูทางคณิตศาสตร
บทบาทของครูและผูปกครองในการพัฒนาเจตคติเชิงบวกดานคณิตศาสตรของเด็กปฐมวยั
1073405 วรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

Early Childhood Literature
ความหมาย  ความสําคัญและประเภทของวรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย หลักการสราง

และการแตงนิทานสําหรับเด็กปฐมวัย  การเลือกนิทานและหนังสือนิทานเพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะท่ี
ตองการและแกไขปญหาพฤติกรรมเด็ก เทคนิคการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัย การเลือกใชสื่อ
ประกอบการเลานิทาน  การสงเสริมการใชและการรักหนังสือ บทบาทของครูและผูปกครองในการสงเสริม
การใชวรรณกรรมเพ่ือสงเสริมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย  ฝกปฏิบัติการสรางสื่อและหนังสือประกอบการ
เลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัย
1073502 การเสริมสรางสมรรถภาพครูปฐมวัย 2(1-2)

Building Competencies of Early Childhood Teachers
ความหมาย   ความสําคัญ   แนวคิด   หลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับสมรรถภาพครู

ปฐมวัยทางดานการสอน  ความรู เจตคติ  กระบวนการคิด คุณลักษณะของครูปฐมวัย คุณธรรมคานิยม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู   แนวทางในการพัฒนาตนเองในการทําหนาท่ีครูและการทํางานรวมกับผูอ่ืนใน
สังคมและชุมชน บทบาทของครูกับการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การประเมินตนเองเพ่ือ
เสริมสรางสมรรถภาพครูปฐมวัย
1073503 ผูปกครอง ชุมชนและทองถิ่นกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 2(1-2)

Parenthood and Local Community for Early Childhood Development
ความหมาย  ความสําคัญของการศึกษาสําหรับผูปกครองเด็กปฐมวัยความสัมพันธของ

สมาชิกในครอบครัวท่ีมีผลตอพัฒนาการเด็ก รูปแบบการใหความรูแกผูปกครอง  บทบาทของครู
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ผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาเด็ก  สาระความรูสําหรับผูปกครองในการพัฒนาเด็ก  การประสานความ
รวมมือกับองคกรในชุมชนและการจัดโครงการรวมมือระหวางบานและโรงเรียน
1073601 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(2-2)

Assessment in Early  Childhood Development
ความหมาย  ความสําคัญ  หลักการการประเมินผลเด็กปฐมวัย  พัฒนาการเด็กปฐมวัย

วิธีการประเมินแบบตางๆ  การสรางและเลือกใชเครื่องมือการประเมินผลท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนรู
ของเด็กปฐมวัย การประเมินผลตามสภาพจริง  เทคนิคการประเมินผล   การเขียนรายงานการประเมินผล
การจัดทํา สารนิทัศนเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย การรวมมือกับผูปกครองในการประเมินผลพัฒนาการและการ
สรุปรายงานผลการประเมินของเด็กแกผูปกครอง  การนําผลการประเมินไปใช
1074502 สิทธิและการคุมครองเด็กปฐมวัย 2(2-0)

Rights and Protections in Early Childhood
ประวัติความเปนมาและความสําคัญของสิทธิเด็ก   อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก   กฎหมาย

คุมครองเด็ก   สภาพสังคม   ปญหาและภาวะวิกฤติของเด็กปฐมวัย   การจัดการศึกษาบนพ้ืนฐานสิทธิเด็ก
สถาบันและองคกรของรัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของกับสิทธิเด็ก   บทบาทของครูและผูปกครองในการสราง
จิตสํานึกของการตอสูเพ่ือเด็ก
1074701 การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย 2(1-2)

Early Childhood Education Administration
ความหมาย ความสําคัญ  แนวคิด และหลักการบริหารจัดการสถานศึกษาระดับปฐมวัย

ตามระบบประกันคุณภาพ  กฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการสถานศึกษาระดับปฐมวัย  บทบาท
หนาท่ีของผูบริหาร บุคลากร และความรวมมือในชุมชนท่ีมีตอสถานศึกษาปฐมวัยหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการบริหารการศึกษา
ระดับปฐมวัย   และการประกันคุณภาพการศึกษา
1074904 การวิจัยดานการศึกษาปฐมวัย 3(2-2)

Research in Early Childhood Education
ศึกษาคนควาในหัวขอท่ีสนใจ   โดยใชกระบวนการสรางสรรคความรูจากแหลงวิทยาการท่ี

หลากหลาย  เนนการวิเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร  การวิเคราะหขอมูลเชิง
ตัวเลขแบบงาย  การเขียนรายงานการคนควาในขอบขายของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และนําเสนอ
ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยผูสอน
1074905 การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย 2(1-2)

Seminar on Early Childhood Education
รูปแบบและกระบวนการจัดการสัมมนา   วิเคราะหสภาพปจจุบันและแนวโนมของปญหา

ทางการศึกษาปฐมวัยโดยบูรณาการหลักสากลเขากับวิถีชีวิตไทย และการจัดการศึกษาปฐมวัยของประเทศ
ในกลุมอาเซียนการนําเสนอผลการเขารวมสัมมนากับองคกรตางๆอยางเปนระบบ จัดสัมมนาเพ่ือนําเสนอ
แนวคิด  รูปแบบ และวิธีการใหมๆทางการศึกษาปฐมวัย
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2.2.2 การสอนวิชาเอก 6 หนวยกิต
1074301 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2)

Skills and Techniques in Learning Management for Early Childhood
ความหมาย  ความสําคัญ  ทฤษฎีการเรียนรู  ขอบขายของทักษะและเทคนิคการจัดเรียนรู

สําหรับเด็กปฐมวัย    ทักษะการนําเขาสูบทเรียน การเราความสนใจ การเสริมแรง การตั้งคําถาม การ
เตรียมเด็กใหสงบ  การใชสื่อ   การสรุปบทเรียน  รูปแบบการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมกลุมยอย กลุม
ใหญและรายบุคคล เทคนิคการจัดกิจกรรมตางๆสําหรับเด็กปฐมวัย ฝกปฏิบัติการใชทักษะและเทคนิคการ
จัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
1001501 บูรณาการการจัดการเรียนรูและฝกปฏิบัติงานระดับปฐมวัย 3(2-2)

Integrated Learning  and Practice in Early Childhood Education
ศึกษาวิเคราะหขอบขาย เนื้อหาวิชาจากหลักสูตรหรือภาระงานเฉพาะดาน  เทคนิคและการ

วางแผนการจัดการเรียนรูหรือการปฏิบัติงาน  การใชสื่อนวัตกรรม การประเมินผล ฝกปฏิบัติเขียนแผนแบบ
บูรณาการการจัดการเรียนรูและนําไปทดลองใชในระดับปฐมวัย

2.2.3 เลือกวิชาเอก 4 หนวยกิต
1071405 หุนสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

Puppets  for Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญ ประวัติความเปนมาของหุน  ประเภทของหุน  การออกแบบและ

การสรางหุนแบบตางๆ การสรางโรงหุนประเภทตางๆ  การเขียนบทเชิดหุน  หลักการเชิดและการสรางหุน
ฝกปฏิบัติการเชิดหุนและการใชหุนเพ่ือสงเสริมพัฒนาการดานตางๆของเด็กปฐมวัย
1071406 สารนิทัศนและระบบสารสนเทศสําหรับครูปฐมวัย 2(1-2)

Documentation and Management Information System for Early
Childhood Teachers

ความหมาย ความสําคัญของการเขียนสารนิทัศนสําหรับครูปฐมวัย ประเภทของการเขียน
สารนิทัศนสําหรับครูปฐมวัย   หลักและเทคนิคของการเขียนสารนิทัศนแบบตางๆ  การรวบรวมขอมูล การ
เรียบเรียงเนื้อความ การใชถอยคําท่ีมีน้ําหนัก การวิเคราะหขอมูลและจัดระบบขอมูลสารสนเทศใน
การศึกษาปฐมวัย  การใชระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู  บทบาทของครูในการใชสารนิทัศนและ
จัดระบบขอมูลสารสนเทศในสถานศึกษาระดับปฐมวัย
1072104 การพัฒนาบุคลิกภาพเด็กปฐมวัย 2(1-2)

Early Childhood Personality Development
ความหมาย  ความสําคัญแนวคิด  และทฤษฎีของบุคลิกภาพเด็ก  ความสัมพันธของ

พัฒนาการกับบุคลิกภาพ  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของเด็กปฐมวัย  สิ่งท่ีมีอิทพลตอบุคลิกภาพและการ
ปรับตัวของเด็กปฐมวัย  แนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและแกปญหาบุคลิกภาพเด็กปฐมวัย
บทบาทของครู  และผูปกครองในการจัดสภาพแวดลอมเพ่ือสงเสริมบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย



หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หนา 19

1073206 การจัดการแสดงสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)
Performing Arts for Early Childhood

ความหมาย  ความสําคัญของการแสดงและการจัดการแสดงสําหรับเด็กปฐมวัย  รูปแบบและ
เทคนิคการจัดกิจกรรมการแสดงสําหรับเด็กปฐมวัยในแตละชวงอายุ  การแสดงพ้ืนบานสําหรับเด็กปฐมวัย
การเลือกเพลงและการออกแบบทาทางประกอบเพลงตาง ๆ ของเด็ก  การใชการแสดงเพ่ือสงเสริม
พัฒนาการดานตาง ๆ การเลือกและประดิษฐชุดและเครื่องประกอบใหเหมาะสมกับการแสดงในโอกาสตาง
ๆ
1074203 การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิถีพุทธสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

Learning Provision Based on Buddhism principles for Early Childhood
หลักการและความสําคัญในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครูปฐมวัย   เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือสงเสริมคุณภาพการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย  การเลือกและการจัดโปรแกรมคอมพิวเตอร
เพ่ือเสริมสรางประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็ก การเลือกใชและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวกับสาระท่ีควรรูตามหลักสูตรและเรียนรูขอมูลประชาคมอาเซียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย   บทบาทของครูในการสรางเจตคติท่ีดีเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกเด็กปฐมวัย
1074401 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับครูปฐมวัย 2(1-2)

Information and Communication Technology for Early Childhood
Teacher

หลักการและความสําคัญในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครูปฐมวัย   เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสงเสริมคุณภาพการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย  การเลือกและการจัดโปรแกรมคอมพิวเตอร
เพ่ือเสริมสรางประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็ก การเลือกใชและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวกับสาระท่ีควรรูตามหลักสูตรและเรียนรูขอมูลประชาคมอาเซียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย   บทบาทของครูในการสรางเจตคติท่ีดีเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกเด็กปฐมวัย
1074403 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 2(2-0)

Innovation for Early Childhood Education
ความหมาย   ความสําคัญ   แนวคิด   หลักการ    และทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับนวัตกรรม

ทางการศึกษา   ประเภทและรูปแบบของนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย   วิเคราะหนวัตกรรมทาง
การศึกษาปฐมวัยแนวตาง ๆ   บทบาทของครูในการนํานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยมาประยุกตใชในการ
จัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสม
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต

เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาท่ี
เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสามารถ
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