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) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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
(2.1) วิชาเอกบังคับ
(2.2) วิชาการสอนวิชาเอก
(2.3) วิชาเลือกวิชาเอกหรือวิชา
การสอนวิชาเอก
2.3) หมวดวิชาเลือกเสรี
การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
(1) กลุมภาษา
9
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
Thai Language for Communication
1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills
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78 หนวยกิต
68 หนวยกิต
6 หนวยกิต
4 หนวยกิต
6 หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3(3-0)
3(3-0)

หนา 1

1500112

ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture
(2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
Truth and Development of Life
2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development
2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society
2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life
(3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
Sciences and Equilibrium of Life
4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving
4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development
2) หมวดวิชาเฉพาะ
(1) วิชาชีพครู
(1.1) วิชาแกน
1541503 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู
Thai Language and Culture for Teachers
1553514 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
English for Teachers
(1.2) วิชาบังคับ
1011101 ความเปนครู
Teachers Characterization
1011504 ปรัชญาการศึกษา
Philosophy of Education
1023102 การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
1051104 จิตวิทยาสําหรับครู
Psychology for Teachers
1051107 จิตวิทยาใหคําปรึกษาและแนะแนว
Counseling Psychology and Guidance
1023401 การจัดการเรียนรู
Learning Management
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3(3-0)
12 หนวยกิต

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

9 หนวยกิต

3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)

13 หนวยกิต
56 หนวยกิต
6 หนวยกิต

3(2-2)
3(2-2)

34 หนวยกิต

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

หนา 2

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 ผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรูเบื้องตน
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 พื้นฐานทางการศึกษาปฐมวัย
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
1072204
1072309
1072311
1072312
1072313
1072314
1072315
1072403
1073101
1073203
1073205
1073207
1073307
1073308
1073309
1073405
1073502
1073503

กิจกรรมกลางแจงสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Outdoor Activities for Early Childhood
เกมการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2)
Didactic Games for Early Childhood
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Rhythm and Movement Activities in Early Childhood
การเลนและสื่อสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2)
Play and Creative Media for Early Childhood
การพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Developing Social Skills in Early Childhood
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Emotional Quotient Development for Early Childhood
การพัฒนาทักษะทางภาษาและการรูหนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Developing Language and Literacy Skills in Early Childhood
การจัดสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Designing Learning Environment for Early Childhood
กิจกรรมเพลง และดนตรี สําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Song and Music Activities for Early Childhood
ความคิดสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Creative Thinking for Early Childhood
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
3(2-2)
Curriculum Framework for Early Childhood Education
การจัดโปรแกรมพัฒนาเด็กบริบาล
2(1-2)
Infant and Toddler Development Program
ภาษาอังกฤษสําหรับครูปฐมวัย
3(2-2)
English for Early Childhood Teachers
การสงเสริมศักยภาพทางการคิดของเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Promoting Thinking Potential for Early Childhood
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Developing Science Skills in Early Childhood
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Developing Mathematics Skills in Early Childhood
วรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Early Childhood Literature
การเสริมสรางสมรรถภาพครูปฐมวัย
2(1-2)
Building Competencies of Early Childhood Teachers
ผูปกครอง ชุมชนและทองถิ่นกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
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
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
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คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1.1 กลุมภาษา
9 หนวยกิต
1500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Communication
ความสําคัญของภาษาไทย การใชภาษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตองและเหมาะสม
การใชทักษะทางภาษาที่สัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ 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 เพื่อการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพ
การกระทบทางวั ฒ นธรรมกั บ ภาษาที่ มี ต อ กั น อิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมที่ มี ต อ วิ วั ฒ นาการของ
ภาษา ขนบธรรมเนี ย มประเพณี แ ละศิ ล ปวั ฒ นธรรม วั ฒ นธรรมกั บ การใช ภ าษาในกลุ ม
อาเซี ย น ภาษาถิ่ น เพื่ อ การอยู ร ว มกั น อย า งสั น ติ ความเจริ ญ ของภาษา การใช ภ าษาใน
วรรณกรรมอยางมีศิลปะ
1.2 กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12 หนวยกิต
2500113
ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Truth and Development of Life
ทฤษฎีตางๆ เกี่ย วกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร ดานศาสนา ดาน
สังคม จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิต การใหคุณคา
ของชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมีจิตสํานึก
หรือความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
2500114
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetics for Self Development
การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย
ดานความเชื่อ ศาสนา สังคม บนพื้นฐานแหงการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหวที่แสดงถึง
ความสามารถในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะที่
นําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น 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 และทองถิ่น การวิเคราะหประเด็นเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชนระดับประเทศและ
ระหวางประเทศ
2500116
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Laws in Daily Life
กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพง และ
พาณิชย กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน
1.3 กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9 หนวยกิต
4000115
วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
3(2-2)
Science and Equilibrium of Life
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยน แปลงที่มีผลกระทบ
ตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรม
สุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑทาง
ธรรมชาติที่มีผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติ แบบ
แผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันที่มีความพอดี และการฝกปฏิบัติออกกําลังกาย เพื่อ
พัฒนาดุลยภาพของชีวิต
4000116
การแกปญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0)
Integrated Problem Solving
การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตาง ๆ ของมนุษย
ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การ
คิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพื่อแกปญหาในโลกสมัยใหม สําหรับ
การดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
4000117
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0)
Technology and Development
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม การนํา
เทคโนโลยี ม าประยุ ก ต ใ ช ใ นด า นต า ง ๆ ได แ ก การศึ ก ษา ศาสนา วั ฒ นธรรม อาชี พ และการสื่ อ สาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีที่มีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
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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
อิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมที่ มี ต อ ภาษาไทย วัฒ นธรรมกับ การใชภ าษาไทยเพื่อ การอยู รว มกั น อยา งสั น ติ
หลั ก การและฝ ก ทั ก ษะในการฟ ง การพู ด การอ า น การเขี ย นภาษาไทย การคิ ด อยา งเป น ระบบเพื่ อ
พัฒนาการสอนและการสื่อความหมาย ทักษะการจับใจความสําคัญ สรุปความยอความ วิเคราะหและวินิจ
สาร หลักการพูดในโอกาสต าง ๆ การสื่ อสารในองคกร การสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธกับนักเรีย น
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
ปรั ช ญา แนวคิ ด และทฤษฎีก ารศึ กษา ศาสนา เศรษฐกิจ สัง คม วัฒ นธรรม และการ
ประยุ กต ใชเ พื่ อพั ฒ นาสถานศึ กษา แนวคิด กลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
กฎหมายการศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวของ การประยุกตใชเพื่อพัฒนาสถานศึกษา และการวิเคราะห
เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
1011101
ความเปนครู
3(3-0)
Teachers Characterization
สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู การพัฒนาและการปลูกฝงจิตวิญญาณ
ความเปนครู กฎหมายที่เกี่ยวของกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครู การสราง
ความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง มีความรอบรูในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธการสอนเพื่อ
วิเคราะห สังเคราะห สรางสรรคสิ่งใหม ๆ ได การแสวงหาและเลือกใชขอมูลขาวสารความรูเพื่อใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลง ความตระหนักในหลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมของ
วิชาชีพครู ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด เพื่อเปนแบบอยางที่ดี มี
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จิตสํานึกสาธารณะและเสียสละใหสังคมและมีปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียน
1023102

การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2)
Curriculum Development
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ ประเภทของหลักสูตร หลักการ แนวคิดในการ
จัด ทํ าหลั กสูต ร รูป แบบของการพั ฒนาหลักสูตร ปจ จัย พื้น ฐานที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาหลักสูตร การ
วิเคราะหหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
ทองถิ่น การนําหลักสูตรไปใช ฝกปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา
หลักสูตรปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร
1051104
จิตวิทยาสําหรับครู
2(1-2)
Psychology for Teachers
จิตวิทยาพัฒนาการผูเรียนในแตละระดับชั้นและวัยของผูเรียน การประยุกตใชจิตวิทยา
พื้นฐานที่เกี่ยวของกับพัฒนาการมนุษยในการจัดการเรียนการสอน จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
โดยเนนความเขาใจความแตกตางของผูเรียนทั้งดานบุคลิกภาพและรูปแบบการ
เรียนรูของผูเรียน การพัฒนาผูเรียนโดยใชสมองเปนฐาน การจัดปจจัยและสภาพแวดลอมที่สงเสริมการ
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 เครื่องมือและแบบทดสอบเบื้องตนเพื่อการให
คําปรึกษา การใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาความถนัด ความสามารถและศักยภาพของผูเรียน เทคนิคการให
คําปรึกษาดานการศึกษาและสวนตัวของผูเรียน หลักและจรรยาบรรณของผูใหคําปรึกษา กรณีศึกษา ฝก
ปฏิบัติการจัดบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษาชวยเหลือผูเรียนไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1023401
การจัดการเรียนรู
3(2-2)
Learning Management
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบการจัดการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรู รูปแบบการ
จัดการเรียนรู
เทคนิค วิทยาการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสรางสรรคและคิด
แกปญหา การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยบูรณาการเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรู การบูรณา
การการเรียนรูแบบเรียนรวม การใชและการผลิตสื่อ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู การประเมินผลการ
เรียนรู ฝกปฏิบัติการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง ทดลองจัดการเรียนรูใน
สถานการณจําลองและสถานการณจริงเพื่อนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลจริง
1061104
การจัดการชั้นเรียน
2(2-0)
Classroom Management
สภาพ และปญหาที่เกี่ยวของกับการจัดการชั้นเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู แนวคิด หลักการ
เทคนิคการจัดการชั้นเรียน บทบาทหนาที่ของครูในการจัดการชั้นเรียน การปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน การ
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พัฒนาวินัยในชั้นเรียน การสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในการจัดการชั้นเรียนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
และการพัฒนาศูนยการเรียนในสถานศึกษา
1032105

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2)
Innovation and Information Technology in Education
ความสําคัญ ความสัมพันธระหวางจิตสาธารณะกับจิตอาสา คุณธรรมพื้นฐานที่สงเสริม
การมีจิตสาธารณะ จิตลักษณะ และทักษะสําคัญในการปฏิบัติงาน คุณลักษณะของผูมีจิตสาธารณะที่
เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผูเรียน การวัดและการประเมินจิตลักษณะและทักษะการปฏิบัติงาน
การศึกษาดูงานในหนวยงานที่เกี่ยวของ ฝกปฏิบัติดําเนินโครงการจิตสาธารณะ หรืออาสาเขารวมงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับจิตสาธารณะ
1042105
การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(2-2)
Educational Measurement and Evaluation
หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา 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 แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา แนวปฏิบัติในการวิจัย รูปแบบการวิจัย
การวิเคราะหปญหาการเรียนรู การคนควา การศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู การ
ใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหาและพัฒนาการเรียนรู การออกแบบการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณนักวิจัย การฝกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
การอานและวิเคราะหรายงานผลการวิจัย การนําผลงานวิจัยมาใชในการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาผูเรียน
1063305
การประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2)
Educational Quality Assurance
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา บทบาทของครู และผูเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา ฝกปฏิบัติการประเมินตาม
มาตรฐานการศึกษา และตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางตอเนื่อง
1051106
การเสริมสรางจิตสาธารณะ
2(1-2)
Public Spirit Formulation
ความสําคัญ ความสัมพันธระหวางจิตสาธารณะกับจิตอาสา คุณธรรมพื้นฐานที่สงเสริม
การมีจิตสาธารณะและเสียสละใหสังคม จิตลักษณะ และทักษะสําคัญในการปฏิบัติงาน คุณลักษณะของผูมี
จิตสาธารณะที่เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผูเรียน การวัดและการประเมินจิตลักษณะและทักษะการ
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ปฏิบัติงาน การศึกษาดูงานในหนวยงานที่เกี่ยวของ ฝกปฏิบัติดําเนินโครงการจิตสาธารณะ หรืออาสาเขา
รวมงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับจิตสาธารณะ
4081410

ผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรูเบื้องตน
2(1-2)
Basic Unit Leader Training Course (B.T.C.)
หลักการ สาระสําคัญของกิจการลูกเสือและเนตรนารี กิจกรรมขององคการลูกเสือโลก
ประวัติโครงสรางลูกเสือโลกและลูกเสือไทย ประเภทของลูกเสือและเนตรนารี หลักสูตรและแนวการ
ฝกอบรมลูกเสือและเนตรนารี ฝกปฏิ บัติการฝกอบรมหลักสูตรผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรู
เบื้องตน
2.1.3 ฝกประสบการณวิชาชีพ
16
หนวยกิต
1002501
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1
2(90)
Practicum 1
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพระหวางเรียนเพื่อพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ การสังเกตการ
จัดการเรียนรูในสถานศึกษาที่เปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ภายใตการดูแลและนิเทศของอาจารยนิเทศกจากมหาวิทยาลัยตนสังกัดและครูพี่
เลี้ยง/อาจารยนิเทศกของสถานศึกษาเครือขายที่มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากําหนด การสังเกตปญหาของ
ผูเรียนเพื่อสรุปเปนสารสนเทศสําหรับการวิจัย การฝกออกแบบทดสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือวัดผลที่
หลากหลายทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ การนําเสนอผลการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 โดยใชกิจกรรมสัมมนา
การศึกษา
1002502
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2
2(90)
Practicum 2
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพระหวางเรียนเพื่อพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ
การจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูเพื่อจุดประสงคการสอนที่หลากหลาย การทดลองสอนในสถานการณจําลอง การ
ทดลองสอนในสถานศึกษาที่เปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครูภายใตการดูแลและนิเทศของอาจารย
นิเทศกจากมหาวิทยาลัยตนสังกัดและครูพี่เลี้ยง/อาจารยนิเทศกของสถานศึกษาเครือขายที่มีคุณสมบัติ
ตามที่คุรุสภาพกําหนด การฝกปฏิบัติออกขอสอบ การตรวจขอสอบ การใหคะแนนและตัดสินผลการเรียน
ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ การศึกษาผูเรียนรายกรณี (case study) เพื่อนําไปสูการวิจัยแกปญหาผูเรียน
การนําเสนอผลการทดลองสอนในสถานศึกษาลักษณะเชิงวิเคราะห ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทาง
แกปญหาอยางครูมืออาชีพโดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา
1004502

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(550)
School Internship 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่เปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพ เนนการบูรณา
การความรูมาใชปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาภายใตการนิเทศของอาจารยนิเทศกจากมหาวิทยาลัยตน
สังกัดและครูพี่เลี้ยง/อาจารยนิเทศกของสถานศึกษาเครือขายที่มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากําหนด
การ
ปฏิบัติงานครูในดานตาง ๆ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง การเลือกใช
และผลิตสื่อนวัตกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล และนําผลไปใชในการ
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พัฒนาผูเรียน การจัดทําโครงรางการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู จัดทํารายงานผลการจัดการเรียนรูและ
พัฒนาผูเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการปฏิบัติการสอนใoสถานศึกษาลักษณะเชิงวิเคราะห
ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางแกปญหาอยางครูมืออาชีพโดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา
1005502

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(550)
School Internship 2
การปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะดานในสถานศึกษาที่เปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพ
(ตอเนื่อง)
โดยนําผลจากการวัดและประเมินผูเรียนมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับ
ผูเรียน การปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู (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 ความสํ า คัญของการศึกษาปฐมวั ย ปรั ช ญา แนวคิด และทฤษฎีของนั ก
การศึกษาที่มีอิทธิพลตอการศึกษาปฐมวัย นโยบายหลักการและแนวคิดในจัดการศึกษาปฐมวัย วิวัฒนาการ
ของการจั ด การศึ กษาปฐมวั ย ในประเทศไทยและตา งประเทศ การศึก ษาและวิ เ คราะหป ญ หาการจั ด
การศึกษาปฐมวัยทั้งในอดีตและในปจจุบันรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวั ยของไทยและประเทศในกลุม
อาเซียนการศึกษาปฐมวัยเปรียบเทียบ กระบวนทัศนใหมทางการศึกษาปฐมวัย
1071104
จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย
3(2-2)
Psychological Development in Early Childhood
ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของเด็กปฐมวัย การเจริญเติบโต พัฒนาการและการเรียนรู
ของเด็กปฐมวัยในชวงอายุตางๆ แนวคิด ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู การสังเกตพฤติกรรม
เด็ก ศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพัฒนาการเด็ก การวิเคราะหพัฒนาการเด็ก เทคนิคการเก็บรวบรวม
ขอมูลในการศึกษาพฤติกรรมเด็ก บทบาทของครอบครัวและสังคมที่มีตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย การจัด
กิจกรรมและสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
1071301
ศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Creative Arts for Early Childhood
วั ต ถุ ป ระสงค ขอบข า ย และความสํ า คั ญ ของศิ ล ปะสร า งสรรค สํ า หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย
พัฒ นาการทางศิ ล ปะสร างสรรคสํ าหรั บเด็กปฐมวัย หลักการจัดกิจ กรรมศิล ปะสรางสรรคเพื่อสงเสริม
พัฒนาการและความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย การนําภูมิปญญาและวัสดุทองถิ่นมาใชในงานศิลปะการ
จัดแสดงผลงานทางศิลปะสรางสรรค บทบาทของครูและผูปกครองในการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค
เพื่อใหเกิดสุนทรียภาพทางศิลปะสรางสรรค
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1071302

ศิลปะสําหรับครูปฐมวัย
2(1-2)
Arts for Early Childhood Teachers
ความรู พื้น ฐานทางศิ ลปะ เทคนิคและวิธีการสรางสรรคงานทางศิล ปะ การนําเสนอ
ผลงานทางศิลปะรูปแบบตางๆ การใชวัสดุอุปกรณในทองถิ่นและการนําวัสดุเหลือใชมาประยุกตใชกับงาน
ศิลปะ การใชกิจกรรมศิลปะเพื่อผลิตสื่อ การจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนเพื่อพัฒนา
เด็กปฐมวัย
1072102

สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Health care and Safety for Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญ และวัตถุประสงคของงานอนามัยมารดาและเด็ก อาหารและ
โภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย ปญหาสุขภาพอนามัยและการใหบริการ การแกไขปญหาสําหรับมารดาและ
เด็ก ความรูเกี่ยวกับการเลือกคูครอง ความรูพื้นฐานดานพันธุกรรมและโรคทางพันธุกรรมที่มีอิทธิพลตอ
พัฒนาการเด็ก การวางแผนครอบครัว ยาและสารเคมีที่ เปนอันตรายตอมารดาและเด็ก การกระตุน
พัฒนาการ การปองกันโรค หลักการปฐมพยาบาลเบื้องตน การจัดการสรางเสริมความปลอดภัย การ
ปองกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในเด็ก
1072103
การอบรมเลี้ยงดูเด็กตามแนววิถีไทย
2(1-2)
Child Rearing Practices in Thai Culture
แนวคิ ด และหลั ก การอบรมเลี้ ย งดู เ ด็ ก ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ข องพ อ แม แ ละสมาชิ ก ใน
ครอบครัว รูปแบบของการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการเด็ก วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม วัฒนธรรม และประเพณีไทยทั้งในเมืองและชนบท ศึกษาสภาพปญหาและหาแนวทางใน
การแก ป ญ หาของสั งคมไทย แนวทางและวิ ธีก ารอบรมเลี้ ย งดูเ ด็ก ตามสภาพแวดลอ มของสัง คมและ
วัฒนธรรมไทย การจัดกิจกรรมตามแนววิถีไทยเพื่อปลูกฝงนิสัยและสงเสริมใหเด็กสามารถปรับตัวอยูรวมใน
สังคมไดอยางมีความสุข บทบาทของครูและผูปกครองในการจัดสภาพแวดลอมเพื่อสรางเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมสําหรับเด็ก
1072203
กิจกรรมกลางแจงสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Outdoor Activities for Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเกมและกิจกรรมกลางแจง
สําหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการ ความพรอมทางกายและทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องตน ประเภทของเกม
และการเล น เทคนิคการจั ด เกมและกิ จกรรมกลางแจงสําหรับเด็กปฐมวัย การจัดสภาพแวดลอมเพื่อ
สงเสริมกิจกรรมกลางแจง การใชเกม การละเลนและสื่อพื้นบานของไทยเพื่อการอนุรักษ การสรางและการ
พัฒนากิจกรรมกลางแจงสําหรับเด็กปฐมวัย บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมเกมและกิจกรรมกลางแจงเพื่อ
สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและเสริมสรางเจตคติที่ดีตอการออกกําลังกาย
1072204
เกมการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2 )
Didactic Games for Early Childhood
ความหมาย ความสํ าคั ญ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ย วของกับเกมการศึกษาสําหรับเด็ก
ปฐมวัย ทักษะพื้ นฐานทางการคิดและความคิดสรางสรรค 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 และพัฒนาการที่เกี่ยวของกับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
สําหรับเด็กปฐมวัย ปจจัยที่สงเสริมการจัดการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ การแสดงลีลาสําหรับ
เด็กปฐมวัย ประเภทของการเคลื่อนไหวและจังหวะที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย เครื่องประกอบจังหวะ
สํ า หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย การประยุ ก ต ใ ช วั ส ดุ ท อ งถิ่ น ภู มิ ป ญ ญาไทยในการจั ด สภาพแวดล อ มและ
ประสบการณการเคลื่อนไหวและจังหวะเพื่อใหเกิดสุนทรียภาพทางดนตรี
1072311

การเลนและสื่อสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2)
Play and Creative Media in Early Childhood
ความหมาย ความสํ าคั ญ และทฤษฎี การเล น และสื่อ สร างสรรค สํา หรั บเด็ก ปฐมวั ย
ศึกษาการเลนตามแนวคิดของนักการศึกษา ประเภทของการเลนและสื่อสรางสรรคที่เหมาะกับพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย การเลือกใช เลือกซื้อและเทคนิคการผลิตสื่อสรางสรรคจากวัสดุในทองถิ่น วัสดุเหลือใช และ
วัสดุประเภทตางๆ สื่อและการเลนที่สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย การประเมินผลและการตรวจสอบ
คุณภาพสื่อ บทบาทของครูและผูป กครองในการเลือกใชสื่อและจัดกิจกรรมการเลนใหเหมาะกับเด็กปฐมวัย
1072312
การพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Developing Social Skills in Early Childhood
ความหมายความสํ า คั ญ ของสั ง คมสํ า หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย แนวคิ ด ทฤษฎี ท างสั ง คมและ
พัฒนาการทางสังคมของเด็กปฐมวัย สภาพสังคม ประเพณี วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมทั้งของไทยและ
ประชาคมอาเซียน การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและการผลิตสื่อเพื่อพัฒนาทักษะทาง
สังคมใหกับเด็กปฐมวัย
1072313
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Emotional Quotient Development for Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญของความฉลาดทางอารมณ ลักษณะของเด็กที่มีความฉลาดทาง
อารมณ หลั ก การพั ฒ นาความฉลาดทางอารมณ ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ ความฉลาดทางอารมณ ข องเด็ ก
องคประกอบของความฉลาดทางอารมณ บทบาทของครูและผูปกครองในการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณใหแกเด็กปฐมวัย
1072314
การพัฒนาทักษะทางภาษาและการรูหนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Developing Language and Literacy Skills in Early Childhood
พัฒนาการและทฤษฎีทางภาษาของเด็กปฐมวัย ปจจัยที่มีตอพัฒนาการทางภาษา การจัด
การเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย การเลือกใชสื่อและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ
กลวิธี และการจัด โปรแกรมเพื่อพั ฒนาทักษะทางภาษา นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา การจัด
สภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมพัฒนาการทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย บทบาทของครูและผูปกครองในการ
สงเสริมทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย
1072315
การจัดสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Designing Learning Environment for Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญ หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดลอมสําหรับเด็ก
ปฐมวัย ประเภทและรูปแบบการจัดสภาพแวดลอม การจัดการชั้นเรียน การเลือกใชแหลงวิทยาการ สื่อ
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และนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดสภาพแวดลอม การปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม การ
ประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดสภาพแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัย บทบาทของครู ผูปกครองและ
สถานศึกษาในการจัดสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
1072403
กิจกรรมเพลง และดนตรีสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Song and Music Activities for Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญ และหลักทฤษฎีเบื้องตนของเพลงและดนตรี การเลือกและ
ประพันธเพลงประกอบการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย การสรางอุปกรณและการแสดงทาทางประกอบ
เพลงและดนตรี การจัดประสบการณเพลง เพลงพื้นบาน ดนตรีและลีลาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยบทบาท
ของครูและผูปกครองในการสงเสริมทักษะเพลงและดนตรีเพื่อใหเกิดสุนทรียภาพแกเด็กปฐมวัย
1073101
ความคิดสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Creative Thinking for Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด ทฤษฎีและพัฒนาการทางความคิดสรางสรรค
หลักการสงเสริมความคิดสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย การจัดสภาพแวดลอมและประสบการณเพื่อพัฒนา
ความคิดสรางสรรคใหแกเด็กปฐมวัย บทบาทครู ผูปกครองในการสงเสริมความคิดสรางสรรค การประเมิน
ความคิดสรางสรรค
1073203
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
3(2-2)
Curriculum Framework for Early Childhood Education
ความหมายและความสําคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โครงสรางและองคประกอบ
ของหลักสูตร ประเภทของหลักสูตร การศึกษาและการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในปจจุบัน
การศึกษาหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการศึกษาปฐมวัย การสรางและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยเนน
การมีสวนรวมชุมชน การบริหารและการใชหลักสูตร การประเมินหลักสูตร
1073205
การจัดโปรแกรมพัฒนาเด็กบริบาล
2(1-2)
Infant and Toddler Development Program
ความหมายและความสําคัญของเด็กบริบาล ทฤษฎีพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด - 3 ป การ
สงเสริมพัฒนาการสําหรับเด็กบริบาล การดูแลสุขภาพและสุขอนามัยสําหรับเด็กบริบาล อุบัติเหตุและการ
ปองกันแกไข หลักการและแนวคิดในการจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กบริบาล สื่อ อุปกรณ ของเลนและ
การจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมพัฒนาการเด็ก การสรางและการจัดโปรแกรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการและ
การเรียนรูสําหรับเด็กบริบาล บทบาทของพอแม ผูปกครอง ครูและผูที่เกี่ยวของ การจัดการสถาน
บริบาลหรือศูนยพัฒนาเด็ก
1073207
ภาษาอังกฤษสําหรับครูปฐมวัย
3(2-2)
English for Early Childhood Teachers
การเตรียมความพรอมทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครู ฝกการออกเสียงภาษาอังกฤษและ
การใชภาษาในการสื่อสารเบื้องตน ฝกการออกเสียงและการใชภาษาเพื่อการสื่อสารเบื้องตน แนวคิดและ
ทฤษฎีในการจัดการเรียนรูทางภาษาอังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัย เทคนิคการจัดกิจกรรมฝกทักษะการฟง พูด
การเตรียมความพรอมดานการอานและเขียนสําหรับเด็กปฐมวัย การเลือกใชสื่อประกอบการเรียนรู บทบาท
ครูในการสรางเสริมเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ
การประเมินผลการเรียนรูภาษาอังกฤษของเด็ก
ปฐมวัย
1073307
การสงเสริมศักยภาพทางการคิดของเด็กปฐมวัย
2(1-2)
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Promoting Thinking Potential for Early Childhood
ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิด พัฒนาการและการทํางานของสมอง ทักษะและรูปแบบการคิด
กระบวนการคิด แนวทางในการจัดประสบการณเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด 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 แวดลอมเพื่อสรางบรรยากาศการเรียนรูที่สงเสริม
กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร การใชคําถาม การเลือกและผลิตสื่อ วัสดุอุปกรณเพื่อการเรียนรูทาง
วิทยาศาสตร บทบาทของครูและผูปกครองในการพัฒนาเจตคติเชิงบวกดานวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย
1073309
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Developing Mathematics Skills in Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญ ความมุงหมาย หลักและทฤษฎีการสอนคณิตศาสตรสําหรับ
เด็กปฐมวัย ความสัมพันธของคณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน พัฒนาการดานทักษะคณิตศาสตรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย การจัดการเรียนรูทางคณิตศาสตร การจัดสภาพ แวดลอมเพื่อสรางบรรยากาศการเรียนรูที่สงเสริม
กระบวนการคิ ด เชิ งคณิ ต ศาสตร การเลือ กและผลิต สื่อ วัส ดุอุ ปกรณ เพื่ อ การเรีย นรู ท างคณิ ตศาสตร
บทบาทของครูและผูปกครองในการพัฒนาเจตคติเชิงบวกดานคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย
1073405
วรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Early Childhood Literature
ความหมาย ความสําคัญและประเภทของวรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย หลักการสราง
และการแตงนิทานสําหรับเด็กปฐมวัย การเลือกนิทานและหนังสือนิทานเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะที่
ตองการและแกไขปญหาพฤติกรรมเด็ก เทคนิคการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัย การเลือกใชสื่อ
ประกอบการเลานิทาน การสงเสริมการใชและการรักหนังสือ บทบาทของครูและผูปกครองในการสงเสริม
การใชวรรณกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย ฝกปฏิบัติการสรางสื่อและหนังสือประกอบการ
เลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัย
1073502
การเสริมสรางสมรรถภาพครูปฐมวัย
2(1-2)
Building Competencies of Early Childhood Teachers
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสมรรถภาพครู
ปฐมวัยทางดานการสอน ความรู เจตคติ กระบวนการคิด คุณลักษณะของครูปฐมวัย คุณธรรมคานิยม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู แนวทางในการพัฒนาตนเองในการทําหนาที่ครูและการทํางานรวมกับผูอื่นใน
สังคมและชุมชน บทบาทของครูกับการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การประเมินตนเองเพื่อ
เสริมสรางสมรรถภาพครูปฐมวัย
1073503
ผูปกครอง ชุมชนและทองถิ่นกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Parenthood and Local Community for Early Childhood Development
ความหมาย ความสําคัญของการศึกษาสําหรับผูปกครองเด็กปฐมวัยความสัมพันธของ
สมาชิกในครอบครัวที่มีผลตอพัฒนาการเด็ก 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 การสรางและเลือกใชเครื่องมือการประเมินผลที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรู
ของเด็กปฐมวัย การประเมินผลตามสภาพจริง เทคนิคการประเมินผล การเขียนรายงานการประเมินผล
การจัดทํา สารนิทัศนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย การรวมมือกับผูปกครองในการประเมินผลพัฒนาการและการ
สรุปรายงานผลการประเมินของเด็กแกผูปกครอง การนําผลการประเมินไปใช
1074502
สิทธิและการคุมครองเด็กปฐมวัย
2(2-0)
Rights and Protections in Early Childhood
ประวัติความเปนมาและความสําคัญของสิทธิเด็ก อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก กฎหมาย
คุมครองเด็ก สภาพสังคม ปญหาและภาวะวิกฤติของเด็กปฐมวัย การจัดการศึกษาบนพื้นฐานสิทธิเด็ก
สถาบันและองคกรของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับสิทธิเด็ก บทบาทของครูและผูปกครองในการสราง
จิตสํานึกของการตอสูเพื่อเด็ก
1074701
การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย
2(1-2)
Early Childhood Education Administration
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด และหลักการบริหารจั ดการสถานศึกษาระดับปฐมวัย
ตามระบบประกันคุณภาพ กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการสถานศึกษาระดับปฐมวัย บทบาท
หนาที่ของผูบริหาร บุคลากร และความรวมมือในชุมชนที่มีตอสถานศึกษาปฐมวัยหนวยงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ปญหาและอุ ปสรรคในการบริหารจัดการบริหารการศึกษา
ระดับปฐมวัย และการประกันคุณภาพการศึกษา
1074904
การวิจัยดานการศึกษาปฐมวัย
3(2-2)
Research in Early Childhood Education
ศึกษาคนควาในหัวขอที่สนใจ โดยใชกระบวนการสรางสรรคความรูจากแหลงวิทยาการที่
หลากหลาย เนนการวิเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร การวิเคราะหขอมูลเชิง
ตัวเลขแบบงาย การเขียนรายงานการคนควาในขอบขายของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และนําเสนอ
ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยผูสอน
1074905
การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย
2(1-2)
Seminar on Early Childhood Education
รูปแบบและกระบวนการจัดการสัมมนา วิเคราะหสภาพปจจุบันและแนวโนมของปญหา
ทางการศึกษาปฐมวัยโดยบูรณาการหลักสากลเขากับวิถีชีวิตไทย และการจัดการศึกษาปฐมวัยของประเทศ
ในกลุมอาเซียนการนําเสนอผลการเขารวมสัมมนากับองคกรตางๆอยางเปนระบบ จัดสัมมนาเพื่อนําเสนอ
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
ฝกปฏิบัติการเชิดหุนและการใชหุนเพื่อสงเสริมพัฒนาการดานตางๆของเด็กปฐมวัย
1071406
สารนิทัศนและระบบสารสนเทศสําหรับครูปฐมวัย
2(1-2)
Documentation and Management Information System for Early
Childhood Teachers
ความหมาย ความสําคัญของการเขียนสารนิทัศนสําหรับครูปฐมวัย ประเภทของการเขียน
สารนิทัศนสําหรับครูปฐมวัย หลักและเทคนิคของการเขียนสารนิทัศนแบบตางๆ การรวบรวมขอมูล การ
เรียบเรียงเนื้อความ การใชถอยคําที่มีน้ําหนัก การวิเคราะหขอมูลและจัดระบบขอมูลสารสนเทศใน
การศึกษาปฐมวัย การใชระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู บทบาทของครูในการใชสารนิทัศนและ
จัดระบบขอมูลสารสนเทศในสถานศึกษาระดับปฐมวัย
1072104 การพัฒนาบุคลิกภาพเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Early Childhood Personality Development
ความหมาย ความสําคัญแนวคิด และทฤษฎีของบุคลิกภาพเด็ก ความสัมพันธของ
พัฒนาการกับบุคลิกภาพ คุณลักษณะที่พึงประสงคของเด็กปฐมวัย สิ่งที่มีอิทพลตอบุคลิกภาพและการ
ปรับตัวของเด็กปฐมวัย
แนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและแกปญหาบุคลิกภาพเด็กปฐมวัย
บทบาทของครู และผูปกครองในการจัดสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย
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1073206

การจัดการแสดงสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Performing Arts for Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญของการแสดงและการจัดการแสดงสําหรับเด็กปฐมวัย รูปแบบและ
เทคนิคการจัดกิจกรรมการแสดงสําหรับเด็กปฐมวัยในแตละชวงอายุ การแสดงพื้นบานสําหรับเด็กปฐมวัย
การเลื อ กเพลงและการออกแบบท า ทางประกอบเพลงต าง ๆ ของเด็ก การใช ก ารแสดงเพื่อ สง เสริ ม
พัฒนาการดานตาง ๆ การเลือกและประดิษฐชุดและเครื่องประกอบใหเหมาะสมกับการแสดงในโอกาสตาง
ๆ
1074203
การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิถีพุทธสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2)
Learning Provision Based on Buddhism principles for Early Childhood
หลักการและความสําคัญในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครูปฐมวัย เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสงเสริมคุณภาพการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย การเลือกและการจัดโปรแกรมคอมพิวเตอร
เพื่ อเสริ ม สร า งประสบการณ การเรี ย นรู สํ าหรั บเด็ ก การเลื อกใชและพัฒ นาบทเรีย นคอมพิว เตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับสาระที่ควรรูตามหลักสูตรและเรียนรูขอมูลประชาคมอาเซียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย บทบาทของครูในการสรางเจตคติที่ดีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกเด็กปฐมวัย
1074401
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับครูปฐมวัย
2(1-2)
Information and Communication Technology for Early Childhood
Teacher
หลักการและความสําคัญในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครูปฐมวัย เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสงเสริมคุณภาพการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย การเลือกและการจัดโปรแกรมคอมพิวเตอร
เพื่ อเสริ ม สร า งประสบการณ การเรี ย นรู สํ าหรั บเด็ ก การเลื อกใชและพัฒ นาบทเรีย นคอมพิว เตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับสาระที่ควรรูตามหลักสูตรและเรียนรูขอมูลประชาคมอาเซียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย บทบาทของครูในการสรางเจตคติที่ดีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกเด็กปฐมวัย
1074403
นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
2(2-0)
Innovation for Early Childhood Education
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับนวัตกรรม
ทางการศึกษา ประเภทและรูปแบบของนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย วิเคราะหนวัตกรรมทาง
การศึกษาปฐมวัยแนวตาง ๆ บทบาทของครูในการนํานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยมาประยุกตใชในการ
จัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสม
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสามารถ
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