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โครงสรางหลักสูตร  จําแนกเปน   3  หมวดวิชา  ดังนี ้

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

  1.1) กลุมวิชาภาษาอังกฤษ ไมนอยกวา 8  หนวยกิต

   1.1.1) กลุมภาษาอังกฤษบังคับ ไมนอยกวา 2 หนวยกิต

   1.1.2) ภาษาอังกฤษเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

  1.2) กลุมวิชาภาษาไทย ไมนอยกวา 4  หนวยกิต

  1.3) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไมนอยกวา 2  หนวยกิต

  1.4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 2  หนวยกิต

  1.5) กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ ไมนอยกวา 2  หนวยกิต

  1.6) กลุมสหศาสตร  ไมนอยกวา 2  หนวยกิต

  1.7) วิชาเลือกกลุมมนุษยศาสตรฯ กลุมวิทยาศาสตร 

   กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ (นิสิตเลือกเพ่ิมเติม) ไมนอยกวา 10 หนวยกิต

 2) หมวดวิชาเฉพาะดาน  ไมนอยกวา 130 หนวยกิต

  2.1) วิชาชีพครู  ไมนอยกวา 50 หนวยกิต

   2.1.1) วิชาชีพครูบังคับ ไมนอยกวา 48 หนวยกิต

            2.1.1.1) วิชาปฏิบัติการสอน ไมนอยกวา 12 หนวยกิต

   2.1.2) วิชาชีพครูเลือก ไมนอยกวา 2  หนวยกิต

  2.2) วิชาเอก   ไมนอยกวา 80 หนวยกิต

   2.2.1) วิชาเอกบังคับ ไมนอยกวา 70 หนวยกิต

   2.2.2) วิชาการสอนวิชาเอก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

   2.2.3) วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 4 หนวยกิต

 3)  หมวดวิชาเลอืกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

  ใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาในคณะหรือนอกคณะ

   จํานวนหนวยกิจ รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 166 หนวยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต

 1.1) กลุมวิชาภาษาอังกฤษ ไมนอยกวา 8  หนวยกิต

  1.1.1) กลุมภาษาอังกฤษบังคับ 2 หนวยกิต

  1.1.2) ภาษาอังกฤษเลือก ไมนอยกวา 6  หนวยกิต

 1.2) กลุมวิชาภาษาไทย ไมนอยกวา 4  หนวยกิต

 1.3) กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 2 หนวยกิต

  และสังคมศาสตร

 1.4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 2 หนวยกิต

 1.5) กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ ไมนอยกวา 2 หนวยกิต

 1.6) กลุมสหศาสตร ไมนอยกวา 2 หนวยกิต

 1.7) วิชาเลือกกลุมมนุษยศาสตรฯ  ไมนอยกวา  10 หนวยกิต

  กลุมวิทยาศาสตร  กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ

  (นิสิตเลือกเพิ่มเติม)

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 130 หนวยกิต

  2.1 วิชาชีพครู ไมนอยกวา  50 หนวยกิต

  2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ  ไมนอยกวา  48 หนวยกิต

 *0501 401 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา  2(2-0-4)

   Administration and Educational 

   Quality Assurance

 *0502 101 จิตวิทยาสําหรับครู  2(2-0-4)

   Psychology for Teachers   

 *0502 403   การแนะแนวและการใหคําปรึกษาในโรงเรียน  2(2-0-4)

   Guidance and Counseling in School 

 *0503 111 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)

   และการส่ือสารทางการศึกษา 

   Information Technology Innovation

   and Educational Communication                   

 0504 101  การวัดและการประเมินผลการศึกษา 2(2-0-4) 

   Measurement and Educational Evaluation

 *0504 402 การวิจัยทางการศึกษา  3(3-0-6)

   Educational Research  

 *0506 101  หลักการและปรัชญาการศึกษา  2(2-0-4) 

   Principles and Philosophy of Education

 *0506 102  คุณลักษณะวิชาชีพและการเปนครูมืออาชีพ  3(3-0-6)

   Aspects of Profession and Professional 

   Teachers 

 *0506 201  ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู   2(2-0-4)

   Languages and Cultures for Teachers

 *0506 202  การศึกษาแบบเรียนรวม  2(2-0-4)

   Inclusive Education

 *0506 301 นวัตกรรมและการออกแบบการจัดการเรียนรู 3(3-0-6)

   Learning Management Innovation and Design

 *0506 302 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร  3(3-0-6)

              Curriculum Design and Development

 *0506 401  การจัดการช้ันเรียนและสิ่งแวดลอม 3(2-2-5)

   เพื่อการเรียนรู 

   Classroom Management and Learning 

   Environment   

 *0506 402  ประสบการณวิชาชีพครู      2(1-2-3)

              Teacher Profession Experience 

 *0506 403 การสัมมนาและสรางเสริมประสบการณ 2(2-0-4)

   วิชาชีพครู 

   Seminar and Enhancing Teacher 

   Profession Experience

 *0506 501  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1         6(0-12-0)

              Internship 1

 *0506 502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     6(0-12-0)

              Internship 2

หมายเหตุ วิชาที่มี * หมายถึง รายวิชาที่มีการปรับปรุงและมีการ

   จัดทําเพิ่ม

  2.1.2 วิชาชีพครูเลือก   ไมนอยกวา  2  หนวยกิต

 *0501 403   การจัดการศึกษานอกระบบ 2(2-0-4)

   Non-formal  Education  Management

 0502 302   จิตวิทยาพัฒนาการสําหรับครู 2(2-0-4)

   Developmental  Psychology  for  Teachers

 0502 305   ปญหาพฤติกรรมเด็กวัยเรียนและ 2(2-0-4)

   แนวทางแกไข    

   Problems  on Behavior  Disorder of  

   School  Child and Prevention 

 0502 404  พลวัตกลุมสําหรับการศึกษา 2(2-0-4) 

   Group Dynamics  for  Education

 0504 301  การวัดภาคปฏิบัติ   2(2-0-4)

   Measurement of  Performance

 0504 302  การวัดบุคลิกภาพ 2(2-0-4)

   Measurement  of  Personality

 0505 302   อนามัยโรงเรียน 2(2-0-4)

   School  Hygiene

 0505 401 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2(2-0-4) 

   Learner  Developing  Activities

 *0506 303   หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2(2-0-4)

   Basic  Education  Curriculum

 *0506 304  การศึกษากับชุมชน 2(2-0-4)

   Community  and  Education

 *0506 404  การจัดการช้ันเรียน 2(2-0-4)

              Classroom Management
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 *0506 405   การพัฒนาจริยธรรมและคานิยม 2(2-0-4)

   ของนักเรียน

   Developing  Ethics and  Values for Students

 *0506 406  การสอนแบบจุลภาค 2(2-0-4)

   Microteaching

 *0506 407   การนิเทศการเรียนการสอน 2(2-0-4)

   Instructional Supervision

 *0506 408  อาเซียนศึกษาสําหรับครู 2(2-0-4)  

   ASEAN Study for Teachers 

 *0506 409  แหลงการเรียนรูและการศึกษาคนควา 2(2-0-4) 

   สารสนเทศ  

   Learning Resources and Information Searching

 2.2 วิชาเอก ไมนอยกวา 80 หนวยกิต

  2.2.1 วิชาเอกบังคับ 70 หนวยกิต

 *0506 111 การศึกษาปฐมวัย                     3(3-0-6)

   Early Childhood Education                                                                    

 *0506 112 จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(3-0-6)

   Developmental Psychology of Young Children                     

 *0506 113 บุคลิกภาพครูปฐมวัย                   2(2-0-4)

   Personality for Early Childhood Teachers

 *0506 114 การศึกษาพฤติกรรมและธรรมชาติ 2(2-0-4)

   การเรียนรูของเด็กปฐมวัย     

   Behavior Study and Nature of 

   Learning of Young Children

 *0506 115 สังคมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย  3(3-0-6)

   Social Study for Young Children

 *0506 116 เพลง ดนตรี และการเคล่ือนไหวสําหรับ 3(2-2-5)

   เด็กปฐมวัย               

   Songs Music and Movements for 

   Young Children

 *0506 211 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย                    3(3-0-6)

   Early Childhood Curriculum

 *0506 212 ศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)

   Creative Arts for Young Children 

 *0506 213 สื่อและของเลนสําหรับเด็กปฐมวัย   2(1-2-3)

   Materials and Toys for Young Children 

 *0506 214 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย      2(2-0-4)

   Innovations in Early Childhood Education  

 *0506 215 ภาษาไทยและการรูหนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)

   Thai Language and Literacy for Young 

   Children

 *0506 216 คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5)

   Mathematics for Young Children                  

 *0506 217 วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)

   Science for Young Children

 *0506 218 ภาษาอังกฤษสําหรับครูปฐมวัย 2(1-2-3)

   English for Early Childhood Teachers

 *0506 219 เกษตรสําหรับเด็กปฐมวัย                  2(1-2-3)

   Gardening for Young Children

 *0506 311 ภาษาอังกฤษและการรูหนังสือสําหรับ 3(2-2-5)

   เด็กปฐมวัย          

    English Language and Literacy for 

   Young Children

 *0506 312 สุขศึกษาและพลศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย      3(2-2-5)

   Health and Physical Education for 

   Young Children

 *0506 313   การพัฒนาความคิดสรางสรรค 2(2-0-4)

   ของเด็กปฐมวัย     

   Creative Thinking Development for 

   Young Children

 *0506 314  การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6)

   ทองถิ่น    

   Local Early Childhood Curriculum 

   Development

 *0506 315 การวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(3-0-6)

   Assessment and Evaluation of Young Children

 *0506 411 การบริหารและการจัดการสถานพัฒนา 3(3-0-6)

   เด็กปฐมวัย        

   Early Childhood Educational 

   Administration and Management

 0506 412 การประกันคุณภาพทางการศึกษาปฐมวัย 2(2-0-4)

   Early Childhood Educational Quality 

   Assurance  

 *0506 413 การจัดการช้ันเรียนและสภาพแวดลอม 2(1-2-3)

   สําหรับเด็กปฐมวัย      

   Classroom and Environmental  

   Management for Young Children 

 *0506 414 การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 1     2(2-0-4)

                   Early Childhood Educational Research 1

 *0506 415  การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 2     2(2-0-4)

   Early Childhood Educational Research 2                                         
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 *0506 416 การศึกษาปฐมวัยสําหรับผูปกครอง 2(2-0-4)

   และชุมชน             

    Early Childhood Education for 

   Parents and Community  

 *0506 417 โภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย        2(1-2-3)

    Nutrition for Young Children

 *0506 418 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย 2(2-0-4)

   Seminar in Early Childhood Education

  2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

 *0506 316 การจัดประสบการณสําหรับเด็กอายุ 3(2-2-5)

   ตํ่ากวา 3 ป     

   Experience Provision for Children under 

   3 Years Old            

 *0506 317 การจัดประสบการณสําหรับเด็กอายุ 3-5 ป    3(2-2-5)

   Experience Provision for Children 3-5 Years Old

  2.2.3 วิชาเลือกวิชาเอก   ไมนอยกวา  4  หนวยกิต

 *0506 419 นิทานและวรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย     2(1-2-3)

    Story and Literature for Young Children

 *0506 420 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)

   Information and Communication 

   Technology for Young Children

 *0506 421 การเรียนรวมระดับปฐมวัย       2(2-0-4)

   Inclusive Early Childhood Education                                        

 *0506 422 ละครสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)

   Creative Drama for Young Children            

 *0506 423 ศิลปะและงานประดิษฐสําหรับครูปฐมวัย 2(1-2-3)

   Arts and Crafts for Early Childhood 

   Teachers

 *0506 424 การศึกษาปฐมวัยเปรียบเทียบ      2(2-0-4)

   Comparative Early Childhood Education

 0506 425 การศึกษาเอกเทศทางการศึกษาปฐมวัย 2(2-0-4)

   Independent Study in Early Childhood

   Education

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา  6  หนวยกิต

  ใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาที่ตนสนใจจากรายวิชาในคณะ

หรือนอกคณะ
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แสดงแผนการศึกษา
 แผนการเรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ชั้นปที่  1

ภาคตน ภาคปลาย

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ   4
0506 101 หลักการและปรัชญาการศึกษา  2(2-0-4)  
 Principles and Philosophy of Education
0503 111 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 3(3-0-6)
 สื่อสารทางการศึกษา  
 Information Technology Innovation 
 and Educational Communication 
 วิชาเฉพาะสาขา 8
0506 111 การศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6)
 Early Childhood Education
0506 112 จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(3-0-6)
 Developmental Psychology of Young 
 Children
0506 113 บุคลิกภาพครูปฐมวัย 2(2-0-4)
 Personality for Early Childhood Teachers
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 4

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ   4
0506 102 คุณลักษณะวิชาชีพครูและการเปนครู 3(3-0-6)
 มืออาชีพ 
 Aspects of Profession and Professional 
 Teachers
0501 401 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4) 
 Administration and Educational Quality 
 Assurance
 วิชาเฉพาะสาขา 10
0506 114 การศึกษาพฤติกรรมและธรรมชาติการเรียนรู 2(2-0-4)
 ของเด็กปฐมวัย 
 Behavior Study and Nature of Learning 
 of Young Children
0506 115 สังคมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย                3(3-0-6)           
 Social Study for Young Children
0506 116 เพลง ดนตรี และการเคลื่อนไหวสําหรับ 3(2-2-5)
 เด็กปฐมวัย
 Songs Music and Movements for Young 
 Children
xxxx xxx วิชาเลือก วิชาเอก 2
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 2

รวม 21 หนวยกิต รวม 21 หนวยกิต
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ชั้นปที่  2

ภาคตน ภาคปลาย

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ   2
0502 101 จิตวิทยาสําหรับครู  2(2-0-4)
 Psychology for Teachers  
0506 201   ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 2(2-0-4) 
 Languages and Cultures for Teachers
 วิชาเฉพาะสาขา 10 
0506 211 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย              3(3-0-6)    
 Early Childhood Curriculum
0506 212 ศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)  
 Creative Arts for Young Children
0506 213 สื่อและของเลนสําหรับเด็กปฐมวัย  2(1-2-3)
 Materials and toys for Young Children 
0506 219 เกษตรสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)
 Gardening for Young Children
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 4

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  2
0506 202 การศึกษาแบบเรียนรวม 2(2-0-4)
 Inclusive  Education
 วิชาเฉพาะสาขา 13
0506 214 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย     2(2-0-4)
 Innovations in Early Childhood Education 
0506 215 ภาษาไทยและการรูหนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
 Thai Language and Literacy for Young Children
0506 216 คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
 Mathematics  for Young Children                                                         
0506 217 วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
 Science  for Young Children
0506 218 ภาษาอังกฤษสําหรับครูปฐมวัย 2(1-2-3)
 English for Early Childhood Teachers
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 4

รวม 20 หนวยกิต รวม 21 หนวยกิต

ชั้นปที่ 3

ภาคตน ภาคปลาย

0506 301 นวัตกรรมและการออกแบบการจัดการเรียนรู  3(3-0-6)
 Learning Management Innovation 
 and Design 
0506 302 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 3(3-0-6)
 Curriculum  Design and  Development
 วิชาเฉพาะสาขา 11
0506 311 ภาษาอังกฤษและการรูหนังสือสําหรับ 3(2-2-5)
 เด็กปฐมวัย
 English Language and Literacy 
 for Young Children
0506 312 สุขศึกษาและพลศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย     3(2-2-5)
 Health and Physical Education 
 for Young Children
0506 313 การพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็ก 2(2-0-4)
 ปฐมวัย 
 Creative Thinking Development 
 for Young Children
0506 316 การจัดประสบการณสําหรับเด็กอายุตํ่ากวา 3 ป  3(2-2-5)
 Experience Provision for Children 
 under 3 Years Old
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 2

0504 101 การวัดและการประเมินผลการศึกษา    2(2-0-4) 
 Measurement and Educational 
 Evaluation 
0502 403 การแนะแนวและการใหคําปรึกษาในโรงเรียน  2(2-0-4)
 uidance and Counseling in School
 วิชาเฉพาะสาขา 9
0506 314 การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยทองถิ่น 3(3-0-6)
 Local Early Childhood Curriculum 
 development
0506 315 การวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(3-0-6)
 Assessment and Evaluation of Young 
 Children
0506 317 การจัดประสบการณสําหรับเด็กอายุ 3-5 ป    3(2-2-5)
 Experience Provision for Children 
 3-5 Years Old
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 2
xxxx xxx วิชาชีพครูเลือก 2
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2

รวม 19 หนวยกิต รวม 19 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 4

ภาคตน ภาคปลาย

0504 402 การวิจัยทางการศึกษา   3(3-0-6) 
 Educational  Research
0506 401 การจัดการชั้นเรียนและส่ิงแวดลอม 3(2-2-5)
 เพื่อการเรียนรู
 Classroom Management and Learning 
 Environment 
 วิชาเฉพาะสาขา 9
0506 411 การบริหารและการจัดการสถานพัฒนา 3(3-0-6)
 เด็กปฐมวัย    
 Early Childhood Educational 
 Administration and  Management
0506 413 การจัดการชั้นเรียนและสภาพแวดลอม 2(1-2-3)
 สําหรับเด็กปฐมวัย
 Classroom and Environmental Management
 for Young Children
0506 414 การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 1 2(2-0-4)
 Early Childhood Educational Research 1
0506 418 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย 2(2-0-4) 
 Seminar in Early Childhood Education 
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2

0506 402 ประสบการณวิชาชีพครู  2(1-2-3) 
 Teacher Profession Experience 
0506 403 การสัมมนาและสรางเสริมประสบการณ 2(2-0-4)
 วิชาชีพครู    
 Seminar and Enhancing Teacher 
 Profession Experience
 วิชาเฉพาะสาขา 10
0506 412 การประกันคุณภาพทางการศึกษาปฐมวัย 2(2-0-4)
 Early Childhood Educational 
 Quality Assurance
0506 415 การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 2     2(2-0-4) 
 Early Childhood Educational Research 2 
0506 416 การศึกษาปฐมวัยสําหรับผูปกครอง 2(2-0-4)
 และชุมชน           
 Early Childhood Education for 
 Parents and Community 
0506 417 โภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย        2(1-2-3)
 Nutrition for Young Children                                              
xxxx xxx วิชาเลือก วิชาเอก 2
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2

รวม 17  หนวยกิต รวม 16 หนวยกิต

ชั้นปที่ 5

ภาคตน ภาคปลาย

0506 501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(0-12-0)
 Internship  1

0506 502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-12-0)
 Internship 2

รวม 6  หนวยกิต รวม 6 หนวยกิต
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คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

 (เปนไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2554) ดังรายละเอียดในภาคผนวก

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 130 หนวยกิต

 2.1 วิชาชีพครู ไมนอยกวา 50 หนวยกิต

  2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไมนอยกวา 48 หนวยกิต

 *0501 401 การบรหิารและการประกนัคุณภาพการศกึษา 2(2-0-4)

     Administration and Educational Quality 

   Assurance 

     ทฤษฎี หลักการ รปูแบบ ระบบการบริหารการศึกษาและ

การประกันคณุภาพทางการศึกษา ภาวะผูนาํทางการศึกษา การคดิอยาง

เปนระบบ การเรียนรูวัฒนธรรมองคกร มนุษยสัมพันธในองคกรและ

การติดตอสือ่สารในองคกร การทํางานเปนทมี การจัดทาํโครงงานทางวิชาการ

การจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา การจัดโครงการ

ฝกอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา กฎหมายท่ีเกี่ยวของ

กับการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพทางการศึกษา

   Theories and principles of educational 

institution administration; educational leadership; systematic 

thinking; organization culture learning; human relations and 

communication in organizations; team working; education 

quality assurance; academic project; job training project; 

projects and activities for educational institution development; 

information systems for educational management; and  

education for community development ; laws concerning 

educational administration and educational quality assurance

 

 *0502 101 จิตวิทยาสําหรับครู  2(2-0-4)

                 Psychology for Teachers

   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจิตวิทยาและทฤษฎีจิตวิทยา

การศึกษา เพ่ือเขาใจธรรมชาติและความตองการพื้นฐาน จิตวิทยา

พฒันาการของมนษุยความรูดานจติวทิยาในการเรยีนการสอน จติวิทยา

การเรยีนรู  จติวทิยาสําหรบัเด็กพเิศษ การประยุกตใชความรูเพ่ือพฒันา

ผูเรียนใหเหมาะสมกับพัฒนาการทางสมอง สไตลการคิด และสไตล

การเรียน และความถนัด พรอมทั้งสงเสริมและพัฒนาผูเรียนให

เรียนรูไดสูงสุดตามศักยภาพ

   Introduction to psychology and theory of 

educational psychology in order to understand human nature 

and basic needs; human development; psychology of classroom

instruction; psychology of learning; psychology for learners 

with special needs; implications of knowledge into teaching 

practice to improve learners’ performance to match their mental 

development, thinking and learning styles, aptitude, as well as 

to promote their learning capacity to reach the highest level

 *0502 403 การแนะแนวและการใหคําปรึกษา 2(2-0-4)

   ในโรงเรียน

   Guidance and Counseling in School

   ความหมาย ปรัชญา และหลักการของการบริหาร

การแนะแนว การจัดการ การแนะแนว ทฤษฎีและเทคนิคการแนะแนว  

การบรกิารการแนะแนวในโรงเรยีน  เทคนคิงายๆ ในการใหการปรกึษาและ

การฝกปฏบิตักิารใหคาํปรกึษาสาํหรบัการแกปญหาวกิฤตแิละเพศศกึษา 

บทบาทของบุคลากรของโรงเรียนในการแนะแนวและการใหการปรึกษา

   Definitions, philosophy and principles of 

guidance administration; guidance management; guidance 

theories and techniques; guidance services in schools; 

simple techniques and practice of counseling for crisis 

problem solution and sex education; roles of school staff in 

guidance and counseling services

 *0503 111 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ 3(3-0-6)

   การสื่อสารทางการศึกษา

   Information Technology Innovation

   and Educational Communication 

   แนวคิด พัฒนาการ ขอบขาย มโนทัศน และทฤษฎี

ทางเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู การใช

คอมพิวเตอรขั้นพื้นฐานเพ่ือพัฒนาการเรียนรูและการจัดการเรียน

การสอน ประเภทและรูปแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสือ่สารทางการศกึษา การเลอืกใช การออกแบบ การพฒันา การประเมนิ 

การปรบัปรงุสือ่การเรยีนการสอนและนวตักรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ 

การวิเคราะหปญหาที่ เกิดจากการใชนวัตกรรมเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ การแสวงหาแหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรูที่

หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนและการประยุกตใชในอนาคต

   Development, scope, concept and theory in 

educational technology; information technology for teachers; 

using basic computer to enhance teaching and learning; types 

of instructional media and educational technology innovation; 

selecting, design, development, implementation, evaluation and 

improvement of instructional media and educational information 

technology innovation; analysis of problems employing 

innovations; searching learning resources and learning networks; 

Searching for diverse learning resources and learning networks 

to develop learner quality and to be applied in the future
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 *0504 101 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 2(2-0-4)                

   Measurement and Educational Evaluation

   หลักการวัดและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการ

ศึกษา การสรางและการใชเคร่ืองมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา  

การประเมินผลการศึกษาตามสภาพจริง  การประเมินจากแฟมสะสม

งาน การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบยอยและแบบรวม 

การแปลความหมายของคะแนนและการใหระดับคะแนน  เพ่ือการนํา

ผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนรูและหลักสูตร

   Principles and Techniques of educational  

assessment and evaluation; construction and utilization 

of authentic assessment tools; portfolio assessment; 

performance assessment; formative and summative 

assessment; scoring  interpreting  and  grading; using assessment  

results to improve teaching and learning and curriculum

 *0504 402 การวิจัยทางการศึกษา  3(3-0-6)

   Educational Research

   หลักการและแนวคิดเบื้องตนของระเบียบวิธีวิจัย 

จรรยาบรรณของนักวจิยั รปูแบบและการออกแบบการวิจยั  การพัฒนา

เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล สถิติเพื่อการวิจัย การวิเคราะห

ขอมูล การเสนอโครงการเพื่อทําวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การนํา

เสนอผลงานวิจยั การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหา การวิจัยใน

ชั้นเรียน  การฝกปฏิบัติการวิจัยเพื่อนําผลไปใชในการพัฒนาการเรียน

การสอนและพัฒนาผูเรียน

            Principles and introduction to research methodology; 

ethics for researchers; reconnaissance and research planning; 

research designs; research instrument development; data 

collection; statistics for research; data analysis; research 

proposal; research report writing; presentation of completed 

research; research process for problem solving; classroom 

research; searching and studying of research for teaching 

and learning development; practice conducting research to 

implement outcomes for improving teaching and learning; 

learners development

 *0506 101 หลักการและปรัชญาการศึกษา  2(2-0-4) 

      Principles and Philosophy of Education   

   แนวคิดหลักของปรัชญาและปรัชญาการศึกษา 

การจัดการศึกษาอยางสรางสรรคและมีปรัชญาการศึกษาและกลยุทธ

การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน ความรูเบื้องตน

เก่ียวกับการศึกษา วิวัฒนาการของการศึกษาไทยและการศึกษาโลก  

แนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา  หลักการ  เปาประสงค และรูปแบบการ

จดัการศกึษา ทศวรรษสหประชาชาตวิาดวยการศกึษาเพือ่การพฒันาที่

ยัง่ยนื  บทบญัญตัวิาดวยการศึกษาในรัฐธรรมนญูและพระราชบัญญตัิ

การศึกษาแหงชาติ

   Main concepts of philosophy and educational 

philosophy,  creatively educational management including 

educational philosophy and educational strategy management 

for enhancing the sustainable development, foundation 

knowledge of education,  evolution of Thai education and world 

education, educational concepts and theories, principles,  

goals,  and educational management models, the United 

Nations decade of education for sustainable development,  

educational provisions in the constitution and National 

Education Act

 *0506 102  คุณลักษณะวิชาชีพและการเปนครูมืออาชีพ 3(3-0-6)

   Aspects of Profession and Professional 

   Teachers

            ความสําคัญและพัฒนาการของวิชาชีพครูและองคกร

วิชาชีพครู  สภาพงานครู บทบาทและหนาท่ีของครู คุณลักษณะและ

มาตรฐานวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ลักษณะของครูที่ดีในสังคมปจจุบัน เสนทางความกาวหนาและการ

พัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเน่ืองและสรางสรรค องคกรกลางบริหาร

งานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บทบัญญัติ

ในกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับครูทุกสังกัดและครูการศึกษาพิเศษ ปฏิบัติ

การพัฒนาสูความเปนครูมืออาชีพ

   Signifi cances and development of teaching 

professionals and teaching profession organizations, teacher’s 

job description; rules and responsibilities; qualifi cations and 

professional standards, moral and ethics, qualifi cation of 

quality teachers, aspects of qualifi ed teachers, trends in 

teacher development, teachers and educational, personal 

administrative organization, law and rules relating to teachers 

and special education teachers, developing for being 

professional teachers and educators

 *0506 201 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับคร ู 2(2-0-4)

   Languages and Cultures for Teachers

   ความสําคัญและความหมายของวัฒนธรรม การศึกษา

วฒันธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศตางๆ ความสัมพนัธระหวางภาษา

และวัฒนธรรม การจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับบรบิททางสังคมและ

วฒันธรรม ภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆสําหรับครู เนนการใชทกัษะ

การฟง การพูด การอาน และการเขียนเพ่ือการสือ่ความหมายและการส่ือสาร

ดวยกระบวนการทกัษะสมัพนัธทางภาษาผานกจิกรรมการบนัทกึ สรุปความ 

ตีความ ขยายความ การนําเสนอขอมูลดวยวาจาและลายลักษณอักษร 
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   Signifi cance  and defi nitions of culture; study of 

Thai culture and different cultures; the relationship between 

language and culture; developing teaching and learning in social 

and cultural context; Thai, English and other languages for teachers 

focusing on using listening speaking reading and writing for 

communication through integrative language skill process 

including note taking, summarizing, interpreting, expanding; 

presenting information in forms of oral  and written language

 *0506 202 การศึกษาแบบเรียนรวม  2(2-0-4)

   Inclusive Education

   ปรัชญาและแนวคิดของการจัดการศึกษาพิเศษและ

การจดัการศกึษาแบบเรยีนรวม คาํจาํกดัความและความจาํเปนของการ

จัดการศึกษาพิเศษและการจัดการศึกษาแบบการเรียนรวม  ประเภท

การเรียนรวม  รูปแบบการจัดการเรียนรวม  ประเภทของเด็กท่ีมีความ

ตองการพิเศษ การคัดกรองนักเรียนเพ่ือเขาสูชั้นเรียนรวม การบริหาร

จัดการชั้นเรียนรวม วิธีการจัดการเรียนการสอน  การจัดส่ือการเรียนรู  

การวัดและประเมินผล บทบาทครูในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

   Philosophy and approaches of special education 

and inclusive learning, defi nition and need for special education 

and inclusive education, types of inclusive  learning, models 

of inclusive learning, types of children with special needs,

selection criteria for inclusion, inclusive learning management, 

methods of teaching, materials, evaluation, roles of teachers 

in inclusive education

 *0506 301 นวัตกรรมและการออกแบบการจัดการเรียนรู 3(3-0-6)

   Learning Management Innovation and Design

   ความหมาย ความสําคัญ ทฤษฎีการเรียนรูและการ

สอน แนวคิดของนวัตกรรมและรูปแบบการเรียนการสอน เทคนิค

และวิทยาการจัดการเรียนรู การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

การจัดการเรียนรูแบบยึดผูเรียนเปนสําคัญ การออกแบบจัดทําแผน

การจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรม การเลือกใช การพัฒนา การผลิต

สื่ออุปกรณ การประยุกตใชนวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสมกับวัย 

ระดับการเรียนรู และเน้ือหาในกลุมสาระตามระดับชั้นของผูเรียน การ

ประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู

   Concepts, signifi cance, theories of learning 

and teaching; approaches of innovation and models of 

teaching; learning tips and techniques; integrated learning; 

child-centered learning; designing and making lesson plans; 

facilitating learning; selecting, developing learning materials; 

applying appropriate education innovation for different ages 

and learning levels  as well as substance group content 

levels of learners; learner evaluation to enhance the quality 

of teaching and learning

 *0506 302 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 3(3-0-6)

    Curriculum Design and Development

   ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี

หลักสูตร องคประกอบ รูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร แผน

พฒันาการศกึษา มาตรฐานการศกึษาชาต ิมาตรฐานหลกัสตูรการศกึษา

ขัน้พืน้ฐานและหลักสตูรระดับตางๆ การวิเคราะหหลกัสตูรการศึกษาข้ัน

พืน้ฐานเพือ่การนาํไปใชปฏบิตักิารสอนในโรงเรยีน การพฒันาหลกัสตูร

สถานศึกษา การนําหลักสูตรไปใช การประเมินและนําผลไปใชในการ

ปรับปรุงหลักสูตร

   Concepts, signifi cance, philosophy, approaches, 

theories and elements of curriculum; models and processes 

of curriculum development; basic education curriculum and 

other levels of education; analysis of basic education 

curriculum before implementing in schools; school-based 

curriculum development; curriculum implementation; 

curriculum evaluation and  the use of the results for 

modifi cation

 **0506 401 การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดลอม 3(2-2-5)

   เพื่อการเรียนรู  

   Classroom Management and 

   Learning Environment  

   ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ

และเทคนิคการบริหารจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู  

การศึกษาและการสังเกตระบบการจัดการชั้นเรียนและสภาพแวดลอม

ในสถานศึกษา การวิเคราะหระบบการจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดลอม 

ปฏิบัติการออกแบบและจัดสิ่งแวดลอมเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและ

คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคของผูเรยีนตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ปฏิบัติการประเมินและนําผลไปใชในการปรับปรุงระบบการจัดการ

ชั้นเรียนและสิ่งแวดลอมเพ่ีอการเรียนรู  

   Concepts, signifi cant, approaches, theories, 

models  and  techniques   of  classroom management and  

learning  environment; study and observation on  classroom 

management and  learning  environment; analysis of 

classroom and environment management systems; practice 

in designing learning environment to promote  characteristics 

of learners according to basic education curriculum; practice 

in evaluating and  the use of the results to improve classroom 

management and learning environment  system
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 *0506 402 ประสบการณวิชาชีพครู  2(1-2-3)

   Teacher  Profession Experience

   การวเิคราะหหนวยการเรยีนรู การจดัทาํประมวลรายวชิา  

การนําประมวลรายวิชามาจัดทําแผนการเรียนรูรายภาคเรียนและตลอด

ป การทดลองใชแผนการสอนในหองเรียน การสรุปผลการทดลองสอน 

การเตรียมการวางแผนเพ่ือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

   Analyzing learning units; creating course syllabus; 

developing one-semester and one-academic year lesson 

plans based on course syllabus; implementing lesson plans in 

classrooms; conclusion on the results of implementing lesson 

plans; planning for internship

 *0506 403 การสัมมนาและสรางเสริมประสบการณ 2(2-0-4)

   วิชาชีพครู 

   Seminar and Enhancing Teacher 

   Profession Experience

   ความสําคัญและรูปแบบการจัดการสัมมนา การศึกษา

และวเิคราะหสถานการณ ปญหาและประเดน็ทีเ่ก่ียวของกบัการจดัการ

ศึกษาแลวสรุปและนําเสนอแนวทางในการปองกันหรือแกไขปญหา

การเรียนการสอน การศึกษาและวิเคราะหงานวิจัยที่เก่ียวของเพ่ือ

นําผลการวิจัยมาประยุกตใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

การจัดการสัมมนาเพ่ือสรางสรรคกลยุทธและแนวทางการปฏิบัติเพื่อ

พัฒนาผูเรียน พัฒนาวิชาชีพครูและการศึกษาของประเทศ

   Significant and models of seminars; study 

and analysis on situations, problems and topics regarding 

education and drawing conclusion as well suggesting 

preventions and solutions involving teaching and learning; 

studying and analyzing of research on teaching and learning 

and applying the results of the research to  improve learning 

and teaching; conducting seminars for creating strategies 

and fi nding the ways to develop learners, teacher profession 

and education of the country

 *0506 501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(0-12-0)

   Internship 1

   การนําหลักการ ทฤษฎี ประสบการณการเรียนรู และ

ทักษะที่ไดไปใชปฏิบัติการสอน การจัดทําโครงการ การดําเนินการวิจัย

ในชั้นเรียนและปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ เชน การแนะแนว 

การเปนที่ปรึกษาและหนาที่อื่นๆ  ในสถานศึกษา

   Integrated-implementation of principles, 

theories, learning experiences and acquired skills for 

professional teaching and learning; conducting a project; 

conducting classroom research and operating in the role of 

a professional (counselor, student personnel/affairs adviser, 

etc.) in schools

 *0506 502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-12-0)

   Internship 2

   การนําหลักการ ทฤษฎี ประสบการณการเรียนรูและ

ทักษะที่ไดไปใชปฏิบัติการสอน การจัดทําโครงการ การดําเนินการวิจัย

ในชั้นเรียนและปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ เชน การแนะแนว 

การเปนที่ปรึกษาและหนาที่อื่นๆ  ในสถานศึกษาที่ตอเนื่องจาก

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

   Integrated-implementation of principles, 

theories, learning experiences and acquired skills for 

professional teaching and learning; conducting a project; 

conducting classroom research and operating in the role of a 

professional (counselor, student personnel/affairs adviser, etc.) 

in schools, a continuation of Practicum in School 1

  2.1.2 วิชาชีพครูเลือกไมนอยกวา  2 หนวยกิต

 *0501 403 การจัดการศึกษานอกระบบ 2(2-0-4)

     Non-formal Education Management

   ความหมาย ความสาํคญั หลกัการ แนวคดิและปรชัญา

ในการจัดการศึกษานอกระบบ รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบ 

กระบวนการสงเสริมการเรียนรูในการศึกษานอกระบบ การศึกษา

ตามอัธยาศัย การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการแหลงเรียนรูในชุมชน 

การออกแบบการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตสําหรับ

ผู เรียนและการประยุกตใชศักยภาพของภูมิปญญาทองถิ่นและ

แหลงเรียนรูในชุมชนเพื่อการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียน

   Concepts, signifi cant, principles, approaches and 

philosophy of non-formal education management; non-formal 

education management models; promoting learning process 

in non-formal education system; informal education; lifelong 

education; management of community learning sources; 

design models of learning for career and life skills of learners; 

application of local wisdom potential and community learning 

sources for educating learners

 0502 302 จิตวทิยาพัฒนาการสําหรับครู   2(2-0-4)

      Developmental Psychology for Teachers

   พัฒนาการของมนุษยทุกระยะ ตั้งแตเร่ิมตนปฏิสนธิ

จนถึงวัยสูงอายุ โดยเฉพาะอยางย่ิงเนนพัฒนาการเด็กวัยเรียน 

ในดานรางกาย เชาวนปญญา อารมณ สงัคมและจรยิธรรม อทิธพิลของ

พันธุกรรมและสิ่งแวดลอมที่มีตอพัฒนาการของมนุษย การสงเสริม

พัฒนาการของเด็กวัยเรียน บทบาท ของครูในการสงเสริมพัฒนาการ
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ของเด็กวัยเรียน

   Stages  of  human  development  from  fertilization  

to  old  age  especially  school  child  development  on  the  

aspect  of  physic, intelligence, emotion, society  and  ethic; 

effects  of  heredity  and  environment  on human  development; 

aiding  school  child  development; and  teacher’s  roles  in  

aiding  school  child  development

 0502 305 ปญหาพฤติกรรมเด็กวัยเรียนและ 2(2-0-4)

   แนวทางแกไข 

   Problems on Behavior Disorder of School 

   Child and Prevention 

    สาเหตุและลักษณะของเด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรม  

รวมท้ังเด็กที่มีความแปรปรวนทางอารมณ  การสังเกต  การทดสอบ

ลักษณะตาง ๆ ทางจิตวิทยา  การปรับพฤติกรรม  การปองกัน 

การสงเสริมและการแกไขพฤติกรรมเด็กวัยเรียนไมใหเบี่ยงเบนไป

จากบรรทัดฐานของสังคม

     Causes  and  nature  of  behavior  disorder  child  

including  disruptive emotional  child, observation, various  

types of  psychological  testing, behavior  modifi cation, 

prevention, aiding  and behavior modifying of school  child  

to  deviate  from  social  norm

 0502 404  พลวัตกลุมสําหรับการศึกษา   2(2-0-4)

   Group Dynamics for Education

   ววิฒันาการ  ทฤษฎีและหลกัการของพลวัตกลุม  พรอม

ทั้งฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดทักษะจนสามารถนําไปประยุกตในการปฏิบัติ

งานเกี่ยวกับการศึกษาได

   Evolution, theories  and  principles  of  group  

dynamics  including practices for  skills  to  apply  in  

education  

 0504 301 การวัดภาคปฏิบัติ   2(2-0-4)

   Measurement of Performance

   แนวคิด ทฤษฎีการวัดภาคปฏิบัติ วิธีการวิเคราะหจุด

มุงหมายและลักษณะงาน การสรางเครื่องมือวัดเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนและประเมินภาคปฏิบตั ิ การหาคุณภาพของเคร่ืองมอืและแปล

ความหมายของการวัดเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

   Concept, theories of performance measurement, 

task and objective analysis, instrument construction, 

performance assessment, instrument quality analyzing and 

interpreting data to improve teaching and learning

 0504 302   การวัดบุคลิกภาพ 2(2-0-4)

   Measurement of Personality

   แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับบุคลิกภาพและเจตคติ วิธีการ

สรางเครือ่งมอืวดั บคุลกิภาพและเจตคต ิการหาคณุภาพของเครือ่งมอื 

การแปลความหมายของการวัดเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

   Concept, theories of attitude and personality, 

attitude and personality instrument construction, instrument 

quality analyzing and interpreting data to improve teaching 

and learning

 0505 302 อนามัยโรงเรยีน 2(2-0-4)

   School Hygiene

   ความสําคัญของสุขภาพ การสาธารณสุข การสงเสริม

สุขภาพ การบริการอนามัย สิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะในโรงเรียน

การสอนสุขศึกษา  เนนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางดานสุขภาพ  

ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ตลอดจนการเสริมสราง

คุณภาพชีวิตของนักเรียน

   The  importance  of  health,  public health, health  

promotion, health service and  hygienic  environment  in  

school,  teaching  of  health  education  emphasize on  health  

behavior  changing, the  relationship  between  school  and  

community, the promotion of  students’ quality  of  life

 0505 401 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   2(2-0-4)

   Learner  Developing Activities

   หลักการและวิธีการ การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

โดยเช่ือมโยงกับปรัชญา  นาํไปสูการศึกษาวิเคราะหและสงัเคราะหระบบ

พัฒนาการของมนุษย  เพื่อนําไปปรับปรุง  ปรับตัว  ควบคุม  พัฒนา  

และแกปญหาของตนเอง อันเปนผลนําไปสูมนุษยภาวะท่ีสมบูรณและ

อยูรวมกับผูอื่นไดอยาง มีความสุขและจะตองเขาฝกอบรมวิชาผูกํากับ

หรือผูนํา  ขั้นความรูเบื้องตน  1  กิจกรรมจาก 4  กิจกรรม ใหนิสิต

เลอืกฝกอบรมตามความเหมาะสมและความพรอมของทกุฝาย ดงันีค้อื 

ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน

    Principles  and  methods  of  implementing 

activities for learners  development  with  the linking  to  

philosophy  in  order  to  be  able  to  analyze and  synthesize  

the human development  process  as  well  as  to  be  able  to  

improve, adapt, control, develop, and  solve  the  problems  

which  bring  to  the  perfect  humanity  and  happy  life  in the  

society,  training  in  a  course  of  the  basic or  preliminary  

level  of  leader  in  either  of  4  activities  namely: boy  scout,  

girl  scout,  junior  red  cross,  and  girl  guide,  is  compulsory
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 *0506 303 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน    2(2-0-4)

      Basic Education Curriculum 

   สาระสําคัญของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ความ

เปนมา วิสัยทัศน หลักการ เปาหมาย สาระ และมาตรฐานการเรียนรู 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การจัดชั้นเรียน การจัดการเวลา การจัด

การศึกษาเฉพาะกลุมพิเศษ การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 

การใชและพัฒนาหลกัสูตร) การวิเคราะหมาตรฐานและตัวช้ีวดักลุมสาระ 

การจัดการเรียนรูตามหลักสตูรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปญหาและแนวโนม

ในการพัฒนาหลักสูตรระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

   Contents of basic education curriculum 

(background, vision, principles, goals, stands and learning 

standards, learner development activities, educational levels, 

learning time allotment, educational provision for special 

target groups, learning management, learning assessment, 

curriculum implementation and management); analysis of strands, 

standards and indicators of learning areas; management 

of learning process based on basic education curriculum; 

trends  in elementary and secondary curriculum change

 *0506 304 การศึกษากับชุมชน    2(2-0-4)

   Community and Education

   ความรูเกีย่วกับชมุชน  ลกัษณะของชมุชน  การสงเสรมิ

การศึกษาในชุมชน บทบาทของการศึกษาตอการพัฒนาชุมชน

การพัฒนาชุมชนในรูปแบบตาง ๆ 

     Knowledge  surrounding  community,  nature of 

community, educational  development in community, roles of 

education in community , models of community  development

 *0506 404 การจัดการชั้นเรียน  2(2-0-4)

   Classroom Management

   ศึกษาและวิเคราะห แนวคิดและรูปแบบการจัดการ

ชั้นเรียน การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนรู รูปแบบและกลวิธีการ

ควบคุมวินัย การปรับพฤติกรรมและการประยุกตใชความรูในการ

พัฒนาวินัยนักเรียน เทคนิคการคุมช้ันเรียน สังเกตวิเคราะหปญหา

ในช้ันเรียนเปนรายกรณี และฝกแกปญหาการจัดการช้ันเรียนโดยใช

กระบวนการวิจัย

   The study and analysis of concepts and patterns of 

classroom management, learning environmental management,

patterns and strategies of discipline control, behavior 

modifi cation and application in student discipline development, 

classroom control techniques, case study, analysis and 

practice solving classroom management problems by using 

research processes

 *0506 405 การพัฒนาจริยธรรมและคานิยมของ 2(2-0-4)

   นักเรียน  

      Developing Ethics and Values for Students

   ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับจริยธรรมและคานิยม 

วิธีการพิจารณาคุณคาของจริยธรรมและคานิยม ปญหาจริยธรรมและ

คานิยม และวิธีการแกปญหา การปลูกฝงจริยธรรมและคานิยมใหแก

นักเรียน

   Fundamental principles of ethics and values, 

ethical and value judgment, problems in ethics and values 

and solution, ethical and value cultivation for students 

 *0506 406 การสอนแบบจุลภาค   2(2-0-4)

   Microteaching

   ความเปนมาของการสอนแบบจุลภาค ระบบการเรียน

การสอนแบบจุลภาค การเตรียมงานดานโปรแกรม อุปกรณ เคร่ืองมือ 

และการจัดหองเรียน การเตรียมบทเรียนจุลภาค และการฝกทกัษะการสอน

     History  and  background  of  microteaching;  

microteaching  and  learning  systems;  teaching  preparation  

including  programs, materials,  classroom  management  and  

lesson  plans,  as  well  as teaching  practice

 *0506 407 การนิเทศการเรียนการสอน 2(2-0-4)

   Instructional Supervision

   ความหมาย  แนวคิด  และความสําคัญของการนิเทศ

ในชัน้เรยีน  กระบวนการและขัน้ตอนนเิทศในชัน้เรยีน การสงเสรมิการ

นิเทศในชั้นเรียน

    Defi nitions,  approaches  and  the  signifi cance  

of  supervision,  processes  and  steps  of  supervision  of  

classroom  teachers,  promoting  classroom  supervision

 *0506 408 อาเซียนศึกษาสําหรับครู 2(2-0-4)

   ASEAN Study for Teachers

   ความสําคัญและประวัติการกอตั้ งกลุมสมาคม

ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต วิสัยทัศน ขอตกลงการสราง

ความรวมมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในกลุมอาเซียน 

ความรูเกีย่วกบัสภาพภมูปิระเทศ สิง่แวดลอมและทรพัยากรธรรมชาต ิ

สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การศึกษา ศาสนา ภาษา 

วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี อันเปนเอกลักษณของท้ัง 

10 ประเทศ ไดแก ประเทศไทย มาเลเซยี ฟลปิปนส อนิโดนเีซยี สงิคโปร 

บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพมา 

   Signifi cance and history of Association of South 

East Asian Nations;   ASEAN cooperation in ASEAN population 

quality of life development;  information about climate, 
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environment and natural resources, society, economic, politic 

and governance, education, religion, language, culture and 

tradition  represented  10 country member  identity  including  

Thailand, Malaysia, Philippines, Indonesia, Singapore,  Brunei 

Darussalam, Laos, Cambodia, Vietnam and Myanmar

 *0506 409 แหลงการเรียนรูและการศึกษาคนควา 2(2-0-4)

   สารสนเทศ

   Learning Resources and Information 

   Searching

   ความหมาย ความสําคัญและประเภทของแหลงการ

เรียนรู หลักการสํารวจ การเลือกใชการศึกษาคนควาและการเก็บ

รวบรวมตลอดจนการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศจากแหลงการเรียน

รูทั้งในระดับทองถ่ินและระดับสากล การอางอิงขอมูลใหถูกตองตาม

หลักวิชาการ การสงเสริมกระบวนการสืบคนขอมูลสําหรับผูเรียนใน

สังคมแหงการเรียนรู การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหองสมุดเพื่อ

การจัดการศึกษา

   Defi nitions, signifi cance and types of learning 

resources; principles of exploring, selecting, studying and 

collecting as well as analyzing of information technology 

resources from both local and international levels; using 

formal styles of citations and references; promoting information 

searching process for learners in learning society; using 

information technology and library for education

 2.2 วิชาเอก ไมนอยกวา     80   หนวยกิต

  2.2.1  วิชาเอกบังคับ ไมนอยกวา     70   หนวยกิต

 *0506 111 การศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6)

   Early Childhood Education

   ความหมาย ความสําคัญ จุดมุงหมาย นโยบายท่ี

เกีย่วของกับการศึกษาปฐมวัย หลกัการ แนวคิดและทฤษฎีของนักการ

ศึกษาปฐมวัยและปรัชญาการศึกษาที่มีอิทธิพลตอการศึกษาระดับ

ปฐมวัย ประวัติความเปนมาของการศึกษาปฐมวัยของไทย รูปแบบ

การจัดการศึกษาปฐมวัยของไทยและตางประเทศ รวมทั้งหนวยงานที่

เกี่ยวของและศัพทเฉพาะทางการศึกษาปฐมวัย

   Significances, definitions, purposes, and 

policies of early childhood education; principles, theories and 

educational philosophy; history of early childhood education 

in Thailand; early childhood education in Thailand and abroad 

and related organizations; technical terms of early childhood  

education

 0506 112 จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(3-0-6)

   Developmental Psychology of Young Children

    ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด ทฤษฎีและหลกัการ

ของทฤษฎีจิตวิทยา จิตวิทยาพัฒนาการของเด็กปฐมวัยตั้งแตปฏิสนธิ

ถึง6 ขวบ ในดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา การใชจิตวิทยา

พัฒนาการเพื่อการอบรมเลี้ยงดู และการจัดประสบการณสําหรับ

เดก็ปฐมวยั ปจจยัทีส่งผลตอพฤตกิรรมและพฒันาการของเด็กปฐมวยั

   Defi nitions, signifi cances, concepts, theories 

and principles of psychology; developmental psychology from 

fertilization to 6 years focusing on physical, emotional, social and 

intellectual aspects; child psychology and child development 

theories for learning experiences of young children; factors 

affecting behavior and development of young children

 

 *0506 113 บุคลิกภาพครูปฐมวัย 2(2-0-4)

   Personality for Early Childhood Teachers 

   ความหมายและความสาํคญัของบคุลกิภาพ การพฒันา

บุคลิกภาพ ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับบุคลิกภาพ  บทบาทและหนาที่ของครู

ปฐมวัย คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู ครูปฐมวัยที่พึงประสงค 

คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับครูปฐมวัย หลักการและ

กฎหมายที่เกี่ยวของกับเด็กและครูปฐมวัย ปฏิบัติการพัฒนาสูการเปน

นักการศึกษาปฐมวัยที่มีบุคลิกภาพดี

   Defi nitions and signifi cances of personality; 

personality development; personality theories; roles and 

responsibilities, qualifi cations and professional standards, 

aspects of qualifi ed teacher, moral and ethics, principles and 

law relating to young children and early childhood teachers; 

developing for being early childhood professional educators

 *0506 114 การศึกษาพฤติกรรมและธรรมชาติ 2(2-0-4)

   การเรียนรูของเด็กปฐมวัย          

    Behavior Study and Nature of Learning 

   of Young Children     

   ความหมายและความสําคัญของการศึกษาพฤติกรรม 

ธรรมชาติการเรียนรูของเด็กปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ

การเรียนรู ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรู การศึกษาพฤติกรรมเด็ก 

พฤติกรรมปญหาที่พบไดบอยในเด็กปฐมวัย วิธีการศึกษาพฤติกรรม

เด็กปฐมวัย การแปลผลขอมูลที่ศึกษา แนวทางแกไขปญหาและการ

ชวยเหลือโดยบุคลากรที่เกี่ยวของ

   Defi nitions and signifi cances of child behavior; 

nature of learning in young children; approach and theories 

of learning; factors associated with learning; child behavior 

study, problems of young children, methods of child behavior 
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study, data interpretation, behavior modifi cation and care by 

professionals and involved people

 0506 115 สังคมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย  3(3-0-6)

   Social Study for Young Children

   ความหมายและความสําคัญของสังคมศึกษา บริบท

แวดลอม วัฒนธรรมและประเพณี  พัฒนาการทางอารมณ และ

สังคมของเด็กปฐมวัย การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและความ

เปนประชาธิปไตย กิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนรูเกี่ยวกับสังคม 

การจัดประสบการณเพ่ือพัฒนาทักษะทางอารมณ และสังคมสําหรับ

เด็กปฐมวัยการประเมิน

   Defi nitions and signifi cances of social studies 

for young children, environmental context, tradition and 

custom; social and emotional development in young children; 

moral cultivation and democratic behaviors of young children; 

activities to promote social knowledge; emotional and social 

skills for young children

 0506 116 เพลง ดนตรีและการเคล่ือนไหวสําหรับ 3(2-2-5)

   เด็กปฐมวัย

   Songs Music and Movements for 

   Young Children

   ความหมาย ความสําคญั และจดุมุงหมายของเพลง ดนตรี

และการเคล่ือนไหวสาํหรบัเด็กปฐมวัย การเลอืกเพลง ดนตรี และการแตง

เพลงสําหรับเด็ก การรองเพลง หลักการในการจัดกิจกรรมดนตรีและ

การเคลื่อนไหวในรูปแบบตางๆ เกมและการละเลนของไทยและทองถิ่น 

บทบาทครูปฐมวัยในการสอนเพลง ดนตรี และการเคลื่อนไหว การผลิต

เคร่ืองดนตรี และการฝกปฏิบตักิารในการจัดประสบการณทางดนตรีและ

การเคลื่อนไหวใหกับเด็กปฐมวัยและประเมิน

   Definition, significance and purposes of 

songs and movements for early childhood; music and songs 

selection as well as song composition for young children; 

singing; principles of preparing variety music and movement 

activities; games, Thai traditional play, and I-san traditional 

play; early childhood teachers’ roles on teaching songs, music 

and movement; music instrument production; and practicing 

on teaching music and movement for young children

 0506 211 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6)

   Early Childhood Curriculum

   ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี 

หลักการ จุดมุงหมาย มาตรฐานการจัดการเรียนรูและสาระสําคัญ

ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประวัติความเปนมาของหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัยของไทยและตางประเทศ การวิเคราะหและเปรียบ

เทียบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของไทยในอดีตและปจจุบัน การนํา

หลกัสตูรไปใช การนาํหลกัการสาํคญัไปสูการจดัประสบการณการเรยีน

รูสําหรับเด็กปฐมวัย แนวทางการประเมินหลักสูตร

   Defi nitions, signifi cances, philosophy, concepts, 

theories, principles, purposes, standard of learning management, 

and contents of early childhood curriculum; history of early 

childhood curriculum in Thailand and abroad; analysis and 

compare early childhood curriculum between the past 

and current, implementing to early childhood curriculum, 

implementing principles to learning experiences for young 

children; guidelines to evaluate the early childhood curriculum

 0506 212 ศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)

   Creative Arts for Young Children 

   ความหมาย ความสําคัญ หลักการและจุดมุงหมาย

ของการจัดประสบการณศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย  หลักการจัด

ประสบการณทางศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย การฝกปฏิบัติการการบูรณา

การกิจกรรมศิลปะและสาระท่ีควรเรียนรูเพือ่สงเสริมความคิดสรางสรรค

และพัฒนาการดานตางๆ บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมศิลปะ 

การประเมินผลงานศิลปะ การฝกปฏบิตักิารการจัดประสบการณศลิปะ

ใหกับเด็กปฐมวัยในโรงเรียน

   Definitions, significances and purposes of 

arts for early childhood; principles of art activities for young 

children; practicing in art integration for supporting creative 

thinking and child development; roles of teachers in art

activities; art work assessment; and practicing on providing 

arts experiences for young children in preschool 

 0506 213 สื่อและของเลนสําหรับเด็กปฐมวัย       2(1-2-3)

   Materials and Toys for Young Children 

   ความหมาย ความสําคัญ ประเภทและคุณสมบัติ

ของสื่อและของเลนที่ดี ของเลนและสื่อที่เหมาะสมกับเด็กแตละวัย 

การเลือกของเลนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูดานตางๆ การผลิตและสรางสรรค

สื่อและของเลนเพื่อสงเสริมพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ สังคม 

และสติปญญา การประยุกตใชสื่อทองถิ่นและวัสดุเหลือใช การจัดเก็บ

สือ่ การใหบรกิาร การซอมแซม และการจดัศนูยการเรยีนรูดวยสือ่และ

ของเลนสําหรับเด็กปฐมวัย

   Defi nitions, signifi cances, classifi cation, and 

properties of materials and toys; materials and toys tailor 

with developmental stage children; selecting materials and 

toys for developmental studies; producing and creating 

materials and toys to promote physical, emotional, social and 
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intellectual aspects in young children; applying local and 

recycled materials; materials storage; materials on service; 

materials maintenance; and managing the learning centers 

with materials and toys for young children

 *0506 214 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย      2(2-0-4)

   Innovations in Early Childhood Education           

   ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดและรูปแบบของ

นวตักรรมทางการศกึษาปฐมวยัท้ังไทยและตางประเทศ การประยกุตใช

นวตักรรมทางการศกึษาปฐมวยั แนวโนมและความเคลือ่นไหวทางการ

ศึกษาปฐมวัย 

   Defi nitions; signifi cances; concepts and models 

of Thai and non-Thai innovations in early childhood education; 

implementation for innovations in early childhood education; 

trends and movements in early childhood education

 *0506 215 ภาษาไทยและการรูหนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)

   Thai Language and Literacy for Young Children

   ความหมาย ความสาํคญั แนวคดิและทฤษฎทีีเ่ก่ียวของ

ทางภาษา ธรรมชาติการเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัย พฒันาการทางภาษา

ของเด็กปฐมวัย นวัตกรรมทางการสอนท่ีสงเสริมพัฒนาการทางภาษา 

การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการรูหนังสือและความสามารถดานการ

ฟง อาน พูด และเขียนภาษาไทย การตระหนักเกี่ยวกับเสียงภาษาไทย 

การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาแม และการสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาที่สอง/ภาษาถิ่นที่สองสําหรับเด็กที่ใชภาษาถิ่นของตนเองเปน

ภาษาท่ีหนึ่ง/ภาษาถ่ินที่หนึ่ง การผลิตและใชสื่อเพื่อสงเสริมความ

สามารถทางภาษาไทยของเด็กปฐมวัย บทบาทครูและผูปกครอง

ในการสงเสรมิการเรยีนรูภาษา การประเมนิความสามารถทางภาษาไทย 

และการฝกปฏิบัติการในการจัดประสบการณทางภาษาไทยใหกับเด็ก

ปฐมวัยแบบบูรณาการ 

   Defi nitions, signifi cances, concepts and theories 

relating to language; nature of learning language for young 

children; child language development; innovations in developing

child language; providing language activities to support 

literacy and competence in listening, reading, speaking, and 

writing in Thai; Thai phonological awareness; teaching Thai 

as the fi rst language/dialect and teaching Thai as a second 

language/dialect for children using their own language/dialect 

as mother tongue; producing and using teaching materials 

enhancing Thai language competence for young children; 

roles of teachers and parents in enhancing learning Thai; 

Thai language competence assessment; and practising on 

integrated teaching Thai for young children

 *0506 216 คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)

   Mathematics for Young Children

   ความหมาย ความสาํคญั แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วของ

กับพัฒนาการทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย ความคิดรวบยอดและ

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็ก รูปแบบการจัดกระบวนการ

เรียนรูคณิตศาสตรสําหรับเด็ก การฝกปฏิบัติการออกแบบและเขียน

แผนการจดัประสบการณ การเลอืกและผลติสือ่การเรียนรูคณติศาสตร 

การประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตร บทบาทของครูและผูปกครอง

ในการสงเสริมทักษะทางคณิตศาสตร และการฝกปฏิบัติการจัด

ประสบการณแบบบูรณาการทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยใน

โรงเรียน

   Defi nitions, signifi cances, concepts and theories 

of mathematical development ; basic mathematic concepts 

and skills for young children; approach of supporting early 

mathematical processes; practising of designing and writing

lesson plan for teaching mathematic concepts and skills; 

choosing and producing mathematic materials; mathematic 

assessment; roles of teachers and parents in supporting 

mathematic skills; and practising on integrated teaching 

mathematics for young children in preschool

 0506 217 วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)

   Science for Young Children 

   ความหมาย ความสาํคญั แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วของ

กับธรรมชาติทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน การเรียนรูโลกรอบตัวของเด็กปฐมวัย

ผานสิ่งมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมรอบตัวเด็ก โครงงาน

วิทยาศาสตรและกิจกรรมการทดลองสําหรับเด็กปฐมวัย จิตวิทยา

ศาสตรและการรับรูวิทยาศาสตร บทบาทของครูและผูปกครองในการ

สงเสริมทักษะวิทยาศาสตร การวัดและการประเมินผลทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร และการฝกปฏิบัติการจัดประสบการณ

แบบบูรณาการทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย

   Defi nitions, signifi cances, concepts and theories 

of natures of science for young children; basic science process 

skills, learning physical world that surrounding for young 

children through organisms; environmental changes; 

scientific approaches and experimental activities; 

scientifi c mind and perception of science; roles of teachers 

and parents in supporting scientifi c skills; science process 

skills assessment; and practising on integrated teaching 

science for young children
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 *0506 218 ภาษาอังกฤษสําหรับครูปฐมวัย 2(1-2-3)

   English for Early Childhood Teachers

      ความหมาย ความสําคัญของภาษาอังกฤษสําหรับครู

ปฐมวัย แนวคิดและทฤษฎีทางภาษา การประยุกตแนวการสอนภาษา

ธรรมชาตเิพือ่การสอนภาษาองักฤษสาํหรบัครปูฐมวยั บทสนทนาภาษา

อังกฤษที่จําเปนสําหรับครูปฐมวัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย บทบาทครู

ปฐมวัยในการสอนภาษาอังกฤษ การฝกปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ

สําหรับครูปฐมวัยในการฟง พูด อาน และเขียน การประเมิน

   Definitions, significances of English for 

early childhood teachers; concepts and theories of language; 

applying for the Whole Language Approach for teaching early 

childhood teachers; essential conversations used in classroom 

for early childhood teachers; roles of early childhood teachers 

in teaching English to young children; practising on listening, 

speaking, reading, and writing in English for early childhood 

teachers; evaluation

 *0506 219 เกษตรสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)

   Gardening for Young Children

   ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด ทฤษฎี จุดมุงหมาย 

และขอบขายของเกษตรสาํหรบัเดก็ปฐมวยั พชืชนดิตางๆ ทีเ่ด็กปฐมวยั

ควรรู การเจริญเตบิโตของพืช การปลูกพชือยางงาย การสังเกตและการ

ดูแลรักษาพืช ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโตของพืช การเลือก

ใชวัสดุอุปกรณในการเพาะปลูกพืชอยางเหมาะสม แนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง การฝกปฏิบัติการในการจัดประสบการณแบบบูรณาการ

ทางเกษตรสําหรับเด็กปฐมวัย และการประเมิน

   Defi nitions; signifi cances, concepts, theories, 

objectives and scopes of gardening for young children; 

various kind of plants; plant growth and development; 

planting; plant observation and care; factors affecting plant 

growth and development; selecting materials for planting; the 

Self-suffi ciency concept; practising on integrated teaching 

gardening for young children; and assessment

 *0506 311 ภาษาอังกฤษและการรูหนังสือสําหรับ 3(2-2-5)

   เด็กปฐมวัย

   English Language and Literacy for 

   Young Children

   ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด ทฤษฎี จุดมุง

หมาย และขอบขายของการจัดประสบการณทางภาษาอังกฤษและ

การรูหนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย ทฤษฎีการเรียนรูภาษาอังกฤษเปน

ภาษาท่ีสองหรือภาษาตางประเทศและพัฒนาการทางภาษาของเด็ก

ปฐมวัย การฝกปฏิบตักิารออกแบบและเขียนแผนการจัดประสบการณ

การเลอืกและผลติสือ่การเรยีนรูภาษาองักฤษบทบาทของครแูละผูปกครอง

ในการสงเสริมความสามารถทางภาษาอังกฤษและการรูหนงัสอืเบือ้งตน 

การฝกปฏิบัติการในการจัดประสบการณแบบบูรณาการภาษาอังกฤษ

สําหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียน และการประเมิน

   Defi nitions, signifi cances; concepts, theories, 

objectives and framework of providing English language and 

literacy experiences for young children; theory of learning 

English as a second language (ESL) or foreign language; 

child language development;choosing and producing 

English materials; roles of teachers and parents in supporting 

English language ability and early literacy; practising on 

integrated teaching English for young children in schools; 

and assessment

 *0506 312 สุขศึกษาและพลศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)

   Health and Physical Education for 

   Young Children    

   ความหมาย ความสาํคญัและจดุมุงหมายของสขุศกึษา

และพลศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย การดูแล และสงเสริมสุขภาพเด็ก

ปฐมวัย การดูแลปองกันอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 

การจดัประสบการณเพือ่สงเสรมิสขุภาพเดก็ กจิกรรมการออกกาํลงักาย

และพลศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย  บทบาทของครูและผูปกครอง

ในการดูแลและสงเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย และการฝกปฏิบัติการ

ในการจัดประสบการณแบบบรูณาการทางพลศึกษาสาํหรับเด็กปฐมวยั

   Definitions, significances and purposes of 

health and physical education for young children; caring and 

promoting child’s health ; health care; accidents protection; 

fi rst aid; approach of providing experiences to support child’s 

health; exercises and physical activities for young children; 

practising on integrated teaching physical activities for 

young children

 *0506 313 การพัฒนาความคิดสรางสรรคของ 2(2-0-4)

   เด็กปฐมวัย

   Creative Thinking Development for 

   Young Children

   คว ามหมาย  คว ามสํ า คัญ  แนวคิ ด  ทฤษฎี  

และองคประกอบของความคิดสรางสรรค พัฒนาการทางความคิด

ของเดก็ปฐมวยั ความตระหนกัในความสาํคญัของความคดิสรางสรรค 

กจิกรรมและการจดัประสบการณเพือ่สงเสริมความคดิสรางสรรค กลวธิี

และเทคนคิการจดักจิกรรมสรางสรรคสาํหรับเด็กปฐมวัย การออกแบบ

และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 

การวัดและประเมินความคิดสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 
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   Defi nitions, signifi cances, concepts, theories 

and components of creative thinking; thinking development of 

young children;awareness; activities and learning experiences 

promotes creativity of young children; methods and

techniques for creative activities; creativity assessment for 

young children

 0506 314 การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยทองถิ่น 3(3-0-6)

   Local Early Childhood Curriculum

   Development     

   ความหมาย  ความสําคัญ  ความหมาย  รูปแบบ 

กระบวนการพัฒนาและบูรณาการหลักสูตรทองถ่ินระดับปฐมวัย

การออกแบบและสรางหลักสูตรโดยนําภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกต

ใชการเขียนแผนการจัดประสบการณระดับปฐมวัย  การนําหลักสูตร

ไปใช  การประเมิน และนําผลไปใชในการพัฒนาหลักสูตร

   Defi nitions,Signifi cances, defi nitions, model, 

process of developing and integrating local early childhood 

curriculum; designing and creating curriculum from local 

wisdom implementation; writing a lesson plan;  using and 

assessing curriculum ; improving curriculum from the 

assessment result           

                                                       

 *0506 315 การวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(3-0-6)

   Assessment and Evaluation of Young 

   Children     

   ความหมาย  ความสําคัญ  และความมุ งหมาย

ของการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย วิธีการท่ีใชในการประเมิน

พัฒนาการ เครื่องมือที่ใชในการประเมินพัฒนาการ แบบประเมิน

พัฒนาการเด็กปฐมวัย การออกแบบและสรางเครื่องมือการประเมิน

พฒันาการและความพรอมดานตางๆ การพัฒนาเคร่ืองมือ การนําไปใช 

และการแปลผลการประเมิน การรวมมือกับผูปกครองในการประเมิน

ผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย

   Definitions, significances, and purposes of 

child development assessment;  a variety of early childhood 

assessment methods and tools; designing and producing 

assessment tools; developing assessment tools; implementation 

and interpretation; co-operation with parents in young 

children assessment

 *0506 411 การบริหารและการจัดการสถานพัฒนา 3(3-0-6)

   เด็กปฐมวัย

   Early Childhood Educational 

   Administration and Management

   ความหมาย  ความสํ าคัญ  และจุ ด มุ งหมาย

ของการบรหิารและการจดัการสถานพฒันาเดก็ปฐมวยั หลกัการบรหิาร

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระเบียบการจัดตั้งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

การจัดโครงสรางขององคกร การจัดระบบงานบริหารดานตางๆ 

ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย บทบาท หนาที่และบุคลิกภาพของผูบริหาร 

การนเิทศและตดิตามการปฏบิตังิานของบคุลากร ความรวมมอืระหวาง

สถานศึกษากับผูปกครองและชุมชน 

    Definitions, significances, and purposes of 

early childhood educational administration and management; 

principles of early childhood educational administration and 

management; rules of establishment of the early childhood 

education institutions; organization structure management; and 

organization administration and management; personalities

and roles of administrators; supervision and inspection of 

workers performance; cooperation between schools, parents 

and community 

 0506 412 การประกันคุณภาพทางการศึกษาปฐมวัย 2(2-0-4)

     Early Childhood Educational Quality 

   Assurance 

       ความหมาย ความสําคัญ จุดมุงหมายของการประกัน

คุณภาพทางการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยของ

หนวยงานตางๆ การวางแผนการประกันคณุภาพทางการศึกษาปฐมวัย 

การนาํแผนการประกันคณุภาพการศึกษาสูการปฏิบตั ิการประเมินและ

ปรับปรุงแผนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย

   Defi nitions, signifi cances, and purposes of early 

childhood educational assurance; standard of Early Childhood 

education systems from related institute,  planning of 

preschool assurance, operation on carrying out  plans and 

educational assurance into practice, assessing and improving 

early childhood educational  assurance plan

 *0506 413 การจัดการชั้นเรียนและสภาพแวดลอม 2(1-2-3)

   สําหรับเด็กปฐมวัย

   Classroom and Environmental

   Management for Young Children

   ความหมาย ความสําคัญ หลักการ และจุดมุงหมาย

ของการจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดลอมในการเรียนรูระดับปฐมวัย 

องคประกอบในการจัดการชั้นเรียน รูปแบบการจัดการชั้นเรียนและ
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สภาพแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับเด็ก เทคนิคการเก็บเด็ก บทบาท

ของครู ในการจัดการชั้น เรียนและสิ่ งแวดลอมระดับปฐมวัย

การฝกปฏิบตักิารนําภมูปิญญาและทรัพยากรในทองถ่ินมาประยุกตใช

ในการจัดสภาพแวดลอมทั้งในและนอกหองเรียน

   Definitions, significances, principles and 

purposes of classroom management and learning environment 

in early childhood education; factors of managing classrooms; 

models of classroom management and appropriate environment 

for early childhood; techniques of preparing children in 

learning; roles of early childhood teachers; practising of 

implementation wisdom and local resources in setting indoor 

and outdoor places

 *0506 414 การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 1   2(2-0-4)

   Early Childhood Educational Research 1

   ความหมายและความสําคัญของการวิจัยระดับปฐมวัย 

การศกึษางานวจิยัทีเ่ก่ียวของ การศกึษาปญหาวจิยั การเขยีนเคาโครงวจิยั 

การเขียนอางอิง  การวางแผนการดําเนินงานวิจัย  การพัฒนา

และเลือกใชเครื่องมือวิจัย การฝกปฏิบัติการในการเขียนเคาโครงวิจัย

รายบุคคล

   Defi nitions and signifi cances of early childhood 

research; reviewing literature; study of research problems; 

writing research proposal; review literature; and writing of 

bibliography; planning of research methodology; developing 

and selecting research tools and practising on individual 

proposal writing

 

 *0506 415 การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 2 2(2-0-4)

   Early Childhood Educational Research 2          

   การพฒันาเคร่ืองมอื การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ือง

มอืโดยผูเชีย่วชาญ การทดลองใชเครือ่งมอืและการหาคณุภาพเครือ่งมอื 

การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การสรุปผล การอภิปราย

และขอเสนอแนะ การเขียนรายงานการวิจัย การนําเสนอผลการวิจัย 

การฝกปฏิบัติ การทําวิจัยระดับปฐมวัย

      Developing research tools; testing the quality 

of research tools by expert(s); trials of research tools and 

quality testing; data collection, data analysis; conclusions; 

discussions and suggestions; writing a research report; 

public presentation; and doing research 

 

 *0506 416 การศึกษาปฐมวัยสําหรับผูปกครอง 2(2-0-4)

   และชุนชน 

    Early Childhood Education for Parents 

   and Community

   ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด และจุดมุงหมาย

ของการใหการศึกษาสําหรับผูปกครองเด็กปฐมวัย  ประเภท 

และความสามารถของผูปกครองในการเรียนรู รูปแบบการอบรม

เลี้ยงดูและการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผูปกครอง การดูแล

ชวยเหลือและจิตวิทยาการใหคําปรึกษาผูปกครองในการแกปญหา

วิกฤติตางๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัย การจัดโปรแกรมและการสราง

เครือขายการเรยีนรูดานการศกึษาปฐมวยัสาํหรบัผูปกครองและชมุชน  

การฝกปฏิบัติการส่ือสารและใหความรูทางการศึกษาปฐมวัยสําหรับ

ผูปกครองและชุมชน และการประเมิน

   Definitions; significances, concepts and 

objectives of guidance for parents, classification, and 

learning ability of parents;  models of child rearing and 

supporting child developmental of parents; guidance and aids 

for parents; parental program and learning network in early 

childhood education for parents and communities; practising 

communicative  early childhood education  knowledge for 

parents and communities; and assessment

 *0506 417 โภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)

    Nutrition for Young Children

        ความหมายและความสําคญัของโภชนาการสําหรับเด็ก

ปฐมวัย อาหารหลัก 5 หมูและสารอาหารสําหรับเด็กปฐมวัย การดูแล

และสงเสริมโภชนาการ ปญหาทางโภชนาการ การจัดเตรียมรายการ

อาหารสําหรับเด็กปฐมวัยตามหลักโภชนาการ การเลือกซื้อวัตถุดิบ

ทีม่คีณุภาพในการประกอบอาหาร  การประกอบอาหารสําหรับเดก็ปฐมวัย

ตามหลักโภชนาการ การจัดสภาพแวดลอมสถานท่ีประกอบอาหาร

ใหถกูสขุลกัษณะ การเลอืกใชอปุกรณในการประกอบอาหาร การปฏบิตัิ

การประกอบอาหารสําหรับเด็กปฐมวัย และการจัดประสบการณ

ใหเด็กปฐมวัยทําอาหาร การผลิตสื่อสงเสริมโภชนาการสําหรับเด็ก

ปฐมวัย และการประเมิน

   Defi nition and signifi cance of nutrition for early 

childhood; fi ve food groups and nutrition; nutrition care and 

promotion; nutrition problems of young children; preparing 

menu for young children; selection food with best quality; 

cooking for young children based on nutrition; hygiene cooking 

setting; appropriate selection cooking equipment; cooking 

skills for young children; and teaching young children to 

cook; producing materials supporting nutrition for young 

children and evaluation
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 *0506 418 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย 2(2-0-4)

    Seminar in Early Childhood Education 

   ความหมาย ความสําคญั หลกัการ จดุมุงหมายของการ

สมัมนา องคความรูเก่ียวกบัการสมัมนาการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยั 

สภาพและปญหาของการศึกษาปฐมวัย การศกึษาดูงานโรงเรียนตวัอยาง

ตางๆ และเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาดูงาน การประชุมสัมมนา

เพื่อการอภิปรายปญหาทางการศึกษาปฐมวัย การพัฒนาและประยุกต

องคความรูในการจัดการศึกษาปฐมวัย แนวทางแกไข

   Defi nitions, signifi cances, principles, objectives 

of seminar; knowledge related to seminar in early childhood 

education, circumstances and problem of early childhood 

education, fi eldtrip study at outstanding schools and data 

collection of the fi eldtrip, seminar holding for discussion based 

on early childhood problem; development and applying early 

childhood context in teaching and learning; solution

  2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

 *0506 316 การจัดประสบการณสําหรับเด็ก 3(2-2-5)

   อายุตํ่ากวา 3 ป

   Experience Provision for Children

   under 3 Years Old

   ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ 

และจุดมุงหมายของการจัดประสบการณสําหรับเด็กอายุตํ่ากวา 3 ป 

พัฒนาการของเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 3 ป จิตวิทยาและการอบรม

เลี้ยงดู การดูแลสุขภาพอนามัย กิจกรรมและการจัดประสบการณ

แบบบูรณาการเพื่อสงเสริมพัฒนาการตามวัย สื่อสงเสริมการเรียนรู 

การจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับเด็กเพ่ือกระตุนการเรียนรู บทบาท 

และหนาทีข่องผูเลีย้งดเูดก็ การทาํงานรวมกบัผูปกครองเพือ่การอบรม

เลี้ยงดูเด็กอายุตํ่ากวา 3 ป การจัดโปรแกรมสําหรับเด็กอายุตํ่ากวา 3 ป 

และการประเมิน

   Defi nitions, signifi cances, concepts, theories, 

principles and objectives of experiencing provision for children 

under 3; child development from birth to 3 years; child 

rearing practices; health and hygiene care; activities and 

providing integrated learning experiences for promotes child 

development; materials for supporting learning; setting of 

proper environment to suit children under 3 years; roles and 

responsibilities of caregivers; working together to support 

children and their families; providing a program for young 

children under 3 and assessment

 *0506 317 การจัดประสบการณสําหรับเด็กอายุ 3-5 ป 3(2-2-5)

   Experience Provision for Children 

   3-5 Years Old         

     ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ 

และจุดมุงหมายของการจัดประสบการณสาํหรับเด็กอายุ 3-5 ป จติวทิยา

พฒันาการของเดก็ 3-5 ป การออกแบบกจิกรรมและการเขยีนแผนการ

จัดประสบการณสําหรับเด็กเด็กอายุ 3-5 ปในโรงเรียนและสถาน

ศึกษาระดับปฐมวัย การจัดประสบการณตามแนวคิดและรูปแบบ

การเรียนรูทางการศึกษาปฐมวัยแบบตางๆ การจัดสภาพแวดลอมใน

และนอกหองเรียนเพื่อกระตุนการเรียนรู บทบาทหนาที่ของครูปฐมวัย

ในการสงเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน รางกาย อารมณ สังคม และสติ

ปญญา การฝกปฏิบัติการจัดประสบการณแบบบูรณาการสําหรับเด็ก

อายุ 3-5 ป การจัดโปรแกรมสําหรับเด็กอายุ 3-5 ป และการประเมิน 

   Defi nitions, signifi cances, concepts, theories, 

principles and objectives of experiencing provision for 

children aged 3-5; child development from 3 years to 5 

years; Design learning activities and learning experience for 

promotes developmental growth of ages 3-5 years in 

kindergarten school and child care; models and method of 

early childhood education learning experiences; practising 

integrated teaching for children from 3- 5 years; providing a 

program for young children aged 3-5 and assessment

  2.2.3 วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา 4 หนวยกิต

 *0506 419 นิทานและวรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)

   Story and Literature for Young Children

      ความหมายและความสําคัญของนิทานและวรรณกรรม 

ประเภทนิทานและวรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย ประโยชนของนิทาน

และวรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย ตัวอยางนิทานและวรรณกรรม

ที่เหมาะสําหรับเด็กปฐมวัย การเลือกนิทาน การเลานิทาน การผลิต

นทิานรูปแบบตาง ๆ  และการนํานทิานและวรรณกรรมไปใชเพือ่สงเสริม

พัฒนาการของเด็กปฐมวัย การฝกปฏิบัติการในการจัดประสบการณ

แบบบูรณาการโดยใชวรรณกรรมเปนฐาน การประเมิน

   Defi nitions, signifi cances of story and literature 

for early childhood; types and uses of children literature; 

examples of appropriate children literature; selection children 

literature; Story telling for young children; producing children 

books with different ways and implementation for promoting 

child development; providing integrated experiences using 

literature based approach; assessment
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 *0506 420 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับเด็กปฐมวัย     2(1-2-3)

    Information and Communication 

   Technology for Young Children

    ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด จุดมุงหมาย 

พฒันาการดานเทคโนโลยสีาํหรบัเดก็ปฐมวยั และองคประกอบของการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปฐมวัย วิธีการสอนการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีหลากหลายสําหรับเด็กปฐมวัย ประโยชนของเทคโนโลยี

สารสนเทศ การเลือกและใชเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะ

สมในการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยดานตางๆ การจัดกิจกรรม

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหสอดคลองกบัธรรมชาติของเด็กปฐมวัย 

บทบาทของผูสอนเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับเด็กปฐมวัย

การฝกปฏบิตักิารในการจดัประสบการณเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ

สําหรับเด็กปฐมวัย และการประเมิน

   Defi nitions, signifi cances, concepts, purposes, 

progression in information and communication technology 

(ICT) in young children and factors of using ICT for young 

children; varieties of using ICT for young children; uses of 

ICT; selecting and using appropriate technology tools for 

young children; providing activities of ICT use meeting 

young children’s nature; roles of instructors; practising on 

ICT experience provision for young children and assessment

 

 *0506 421 การเรียนรวมระดับปฐมวัย 2(2-0-4)

   Inclusive Early Childhood Education

   ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด ทฤษฎี หลักการและ

จดุมุงหมายของการเรียนรวมระดับปฐมวัย ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัเดก็

ทีม่คีวามตองการพเิศษในระดับปฐมวัย การจัดประสบการณสาํหรบัท่ีมี

ปญหาในการเรยีนรูในหองเรยีนปฐมวัย เทคนิค วธิกีารและการจดัการ

ชั้นเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษประเภทตางๆ 

การชวยเหลือดูแลเด็กปฐมวัยกลุมเส่ียงและเด็กพิเศษประเภทตางๆ 

ในระยะเร่ิมแรก ปจจัยและส่ิงแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับหองเรียน

รวม การสงตอเด็กที่มีความตองการพิเศษในชุมชน การประเมิน

   Defi nitions, signifi cances, concepts, theories, 

principles and purposes of inclusive early childhood education; 

foundations of children with special needs; learning 

experience for  learning disabilities of children in classroom; 

techniques, methods and organizations of inclusive classroom 

for young children with special needs ; caring and early 

intervention on risk child and special needs children;  

factors and environments concurrent with inclusive 

classroom; transferring children with special needs in

communities; and assessment

 0506 422 ละครสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3)

   Creative Drama for Young Children

   ความหมาย ความสําคญั แนวคิด และจุดมุงหมายของ

ละครสรางสรรคสาํหรับเด็กปฐมวัย ประเภทของการจัดละครสรางสรรค

สําหรับเด็กปฐมวัย เทคนิคในการผลิต การจัดเตรียมส่ือ อุปกรณ 

สถานท่ี การออกแบบและการจัดแสดงละครสรางสรรคเพื่อสงเสริม

พัฒนาการสําหรับเด็กปฐมวัย การประเมิน

   Definitions, significances, concepts and 

purposes of creative drama for young children; types of 

creative drama for young children; techniques of producing; 

setting materials and places in creative drama; designing 

and  performing creative drama to support child development; 

assessment

 *0506 423 ศิลปะและงานประดิษฐสําหรับครูปฐมวัย 2(1-2-3)

   Arts and Crafts for Early Childhood 

   Teachers

   ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด และจุดมุงหมาย

ของศิลปะและงานประดิษฐ การออกแบบและประดิษฐหุน ตุกตา 

และงานฝมือประเภทตางๆ การผลิตสื่อจากกระดาษและจากวัสดุ

ประเภทตางๆ ทักษะ เทคนิคการจัดตกแตงหองเรียนและปายนิเทศ

เพื่อสงเสริมการเรียนรู  การประยุกตใชสื่อ-วัสดุที่มีในทองถิ่นเพื่อสง

เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย การประเมิน

   Definitions, significances, concepts and 

purposes of arts and crafts ; creating and producing 

puppets, dolls and crafts; paper handicraft and varieties 

materials;  skills, techniques of classroom setting and displays 

for promotes child learning opportunities; implementing 

local medias and materials in supporting young children 

development; assessment

 *0506 424 การศึกษาปฐมวัยเปรียบเทียบ 2(2-0-4)

   Comparative Early Childhood Education 

   ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดและจุดมุงหมายของ

การศึกษาปฐมวัยเปรียบเทียบ การศึกษาคนควาเอกสารที่เกี่ยวของ

ทางการศึกษาปฐมวัยทั้งของประเทศไทยและตางประเทศ การศึกษา

เปรยีบเทยีบและวเิคราะหการจดัการศกึษาปฐมวยัของไทยกบัประเทศ

ในกลุมอาเซียนและประเทศตางๆ ที่จัดการศึกษาปฐมวัยในประเด็น

รปูแบบการจดัการศกึษา นวตักรรมทีใ่ช และหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั

ของแตละประเทศ

   Definitions, significances, concepts and 

purposes of comparative early childhood education; reviewing 

literature on early childhood education of Thailand and 
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other countries, including ASEAN countries; comparison 

and analysis of early childhood education among Thailand, 

Asian and other countries all over the world focusing models 

of education, innovation in education and curriculum

 *0506 425 การศึกษาเอกเทศทางการศึกษาปฐมวัย 2(2-0-4)

   Independent Study in Early Childhood

   Education

   ความหมาย  ความสําคัญ  และจุดมุงหมายของ

การศึกษาเอกเทศทางการศึกษาปฐมวัย การเลือกศึกษาคนควาใน

ประเดน็ทางการศกึษาปฐมวยัแบบกรณศีกึษา การวิเคราะห สงัเคราะห 

สรปุผลและอภิปรายแสดงความคิดเห็น การจัดทาํรายงานและนําเสนอ

ขอมูลผลการศึกษาอยางเปนระบบตามหลักวิชาการ

   Definitions, significances and objectives of 

independent study in early childhood education; selecting and 

investigating interesting topics in early childhood education 

linking to case study; researching, analyzing, synthesizing, 

conclusion and in-depth discussion; systematic report and 

individual study presentation in academic concern




