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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
คณะ/สาขาวิชา   คณะครุศาสตร  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย :  ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  (5 ป) 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Education Program in  Early Childhood Education 
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ช่ือเต็ม (ไทย) :  ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 
 ช่ือยอ (ไทย) :  ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 
 ช่ือเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Education (Early Childhood Education) 
 ช่ือยอ (อังกฤษ) :  B.Ed. (Early Childhood Education) 
 
3.  วิชาเอก (ถามี) 
 ไมม ี
 

4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 ไมนอยกวา 168 หนวยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
       5.1  รูปแบบ 
    หลักสูตรระดับปรญิญาตรี 5 ป  
       5.2  ภาษาท่ีใช 
    ภาษาไทย 
       5.3  การรับเขาศึกษา 
    รับนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาตางชาติทีส่ามารถใชภาษาไทยในการสื่อสารไดเปนอยางดี 
       5.4  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
    เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
       5.5  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
    ใหปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 
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โครงสรางหลักสูตร 
 

  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       30  หนวยกิต 
    1)  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร        9  หนวยกิต 
    2)  กลุมวิชามนุษยศาสตร        6  หนวยกิต 
    3)  กลุมวิชาสงัคมศาสตร         6  หนวยกิต 
    4)  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี     9  หนวยกิต 
           
  หมวดวิชาเฉพาะดาน     132  หนวยกิต 
    1)  กลุมวิชาชีพคร ู       50  หนวยกิต 
         -  วิชาชีพครูบังคับ         44  หนวยกิต 
         -  วิชาชีพครูเลือก           6  หนวยกิต 
    2)  กลุมวิชาเอก        82  หนวยกิต 
         -  วิชาเอกบงัคับ         72  หนวยกิต 
         -  วิชาการสอนวิชาเอก        6  หนวยกิต 
         -  วิชาเอกเลือก         4  หนวยกิต  
  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา        6 หนวยกิต 
                      ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร โดยไม
ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กาํหนดใหเรียน โดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลกัสูตรของสาขาวิชาน้ี 
 

รายวิชา หนวยกิต 
1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 
       1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 
 1.1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสารบังคับ 3 
AGE111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคน 3(3-0-6) 
 1.1.2  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสารเลือก เลือกเรียน 6 
AGE112 
AGE113 
AGE214 
AGE215 
AGE216 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษสําหรบัทกัษะการเรียน 
ภาษาอังกฤษเพื่อการอานและเขียนทั่วไป 
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคทางวิชาการ 
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสือ่สาร 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

       1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร เลือกเรียน 6 
AGE121 
AGE122 
AGE123 

ความจริงของชีวิต 
สุนทรียภาพของชีวิต 
จิตวิทยากับการพฒันาตน 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

       1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร เลือกเรียน 6 
AGE131 เหตุการณโลกปจจบุัน 3(3-0-6) 
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รายวิชา หนวยกิต 
AGE132 
AGE233 
AGE234 
AGE235 

วิถีไทย 
มนุษยกับสิง่แวดลอม 
บางปะกงศึกษา 
เศรษฐกจิพอเพียง 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

       1.4  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เลือกเรยีน 9 
AGE141 
AGE142 
AGE143 
AGE244 

วิทยาศาสตรพฒันาชีวิต 
คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 
วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลงักาย 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

2.  หมวดวิชาเฉพาะดาน 132 
       2.1   กลุมวิชาชีพครู 50 หนวยกิต 50 
  2.1.1  วิชาชีพครูบังคับ 44 
ECI201 หลักสูตรและการพฒันาหลักสูตร 3(2-2-5) 
ECI301 หลักการจัดการเรียนรู 3(2-2-5) 
EED101 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับคร ู 3(3-0-6) 
EED301 การศึกษาสงัเกตและมสีวนรวม 1(0-2-1) 
EED401 การทดลองสอน 1(0-2-1) 
EED501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(300) 
EED502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(300) 

 

EET201 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 3(2-2-5) 
EFA101 การศึกษาและความเปนคร ู 3(3-0-6) 
EFA401 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
EPG201 จิตวิทยาการศึกษา 3(3-0-6) 
EPG301 การแนะแนวและการใหคําปรึกษา 3(3-0-6) 
ERE301 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 3(3-0-6) 
ERE401 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 2.1.2  วิชาชีพครูเลือก 6 
EEN101 ภาษาอังกฤษสําหรบัคร ู 3(3-0-6) 
EET216 อินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู 3(2-2-5) 
EET316 การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
EET317 การผลิตและการนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
EFA201 การสือ่ความหมายสําหรับคร ู 3(3-0-6) 
EFA302 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 
EFA303 ประวัติการศึกษาไทย 3(3-0-6) 
EEC311 สังคมวิทยากบัการศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6) 
EPG307 มนุษยสัมพันธสําหรับคร ู 3(3-0-6) 
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 รายวิชา หนวยกิต 
EPG308 ความคิดสรางสรรค 3(3-0-6) 
ESC201 การศึกษาเพื่อการพฒันาที่ย่ังยืน 3(3-0-6) 
ESC301 กฎหมายเก่ียวกับชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
ETH101 ภาษาไทยสาํหรบัคร ู 3(3-0-6) 

       2.2  กลุมวิชาเอก 82 หนวยกิต 82 
 2.2.1 วิชาเอกบังคับ 72 
EEC101 การศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6) 
EEC102 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวัย 3(3-0-6) 
EEC201 การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
EEC202 อนามัยแมและสขุศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
EEC203 บุคลิกภาพครูและเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
EEC204 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 
EEC205 การศึกษาระดบับริบาล  3(2-2-5) 
EEC206 ศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
EEC207 ดนตรี เพลง กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
EEC208 การจัดประสบการณกลางแจงสาํหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
EEC209 นิทานและหนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
EEC301 ทักษะการคิดและความคิดสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
EEC302 สื่อและการเลนเพ่ือการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
EEC303 ภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
EEC304 คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
EEC305 วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
EEC306 สังคม อารมณและจริยธรรมสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
EEC307 การสอนภาษาอังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
EEC308 การจัดประสบการณการศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย   3(2-2-5) 
EEC401 การประเมินผลและการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
EEC402 การศึกษาผลงานวิจัยเก่ียวกับเด็กปฐมวัย   3(2-2-5) 
EEC403 การบริหารและการประกันคุณภาพสถานศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6) 
EEC404 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 
EEC405 การวิจัยปฏบิัติการทางการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 

 2.2.2  วิชาการสอนวิชาเอก 6 
EEC406 กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 1 3(2-2-5) 
EEC407 กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 2 3(2-2-5) 

 2.2.3  วิชาเอกเลือก 4 
EEC210 โภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 
EEC408 ศิลปะสําหรับครูปฐมวัย 2(1-2-3) 
EEC409 สิ่งแวดลอมและการจัดการชั้นเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
EEC310 การศึกษาสาํหรับผูปกครองเด็กปฐมวัย 

 
3(2-2-5) 
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 
 ใหเลอืกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร โดยไมซ้ํากบั
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียน โดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลกัสูตรของสาขาวิชาน้ี 

 

คําอธบิายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
AGE111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสืบคน 3(3-0-6) 
 Thai for Communication and Information Retrieval 
 ศึกษาใหเห็นความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครือ่งมอืสื่อสาร สามารถจบัใจความสําคัญ 
วิเคราะห ตีความ และประเมินคุณคาได ทําใหเห็นถึงความสาํคัญของสารสนเทศ ประเภทของทรพัยากร
สารสนเทศ เครื่องมือและวิธีการสบืคนสารสนเทศ การนําเสนอสารสนเทศทางวิชาการ และใหตระหนักใน
คุณคาคุณธรรมจริยธรรม 
 
AGE112 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 English for Communication 
 ฝกใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันโดยใชบทสนทนา การถาม-ตอบ และการแสดงบทบาทสมมุติ
ในช้ันเรียนตลอดจนศึกษาโครงสรางไวยากรณ 
 
AGE113 ภาษาอังกฤษสําหรับทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
 English for Study Skills 
 พัฒนาผูเรียนใหมเีทคนิคในการอานภาษาอังกฤษ เชน การอานเพื่อระบุใจความสําคัญและระบุ
รายละเอียด ตลอดจนการสรปุความ และใหมีทักษะการสืบคนขอมูล 
 
AGE121 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
 Meaning of life 
 ศึกษาสาระสําคัญแหงความจรงิของชีวิต ความหมาย ความมุงหมาย พัฒนาการและคุณคา
ศีลธรรมของชีวิต คุณธรรม จริยธรรม สภาพปญหาของสังคมไทย ปญหาที่เกี่ยวกบัการดําเนินชีวิต และ
แนวทางการแกไข การมองความจริงของชีวิตตามหลักหลักศาสนาธรรม การคิดวิเคราะหเพือ่นอมนํามาเปน
แนวทางในการดําเนินชีวิตตามหลักศาสนธรรมใหเหมาะสมกับสติปญญาและความเช่ือ นําชีวิตไปสูสันติสุขและ
สันติภาพแหงสังคม 
 
AGE122 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 
 Aesthetic Appreciation 
 ศึกษาและจําแนกขอแตกตางในศาสตรทางความงาม ความหมายของสุนทรียศาสตรเชิงความคิด
กับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรมโดยสังเขป ความสําคัญของการรบัรูกับความเปนมาของศาสตรทางการเห็น 
ศาสตรทางการไดยิน และศาสตรทางดานการเคลื่อนไหว สูทัศนศิลป ศิลปะดนตรี และศิลปะการแสดง ผาน
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ข้ันตอนการเรียนรูเชิงคุณคา จาก 1. ระดับการรําลึก 2. ผานข้ันตอนความคุนเคย และ 3. นําเขาสูความซาบซึ้ง 
เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณของความซาบซึง้ทางสุนทรียภาพ 
 
AGE123 จิตวิทยากับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 
 Psychology and Self Development 
 ศึกษาความเปนมาของจิตวิทยา หลกัการและแนวคิดทางจิตวิทยา การนํากระบวนการทาง
จิตวิทยามาประยุกตใชในการพฒันาตน การสรางมนุษยสัมพันธ เพื่อการทํางาน การอยูรวมกันอยางมีคุณภาพ
และมีความสุข 
 
AGE131 เหตุการณโลกปจจุบัน 3(3-0-6) 
 Contemporary World Affairs 
 ศึกษาความขัดแยงและความรุนแรงที่เกิดข้ึนในสังคมโลกหลงัเกิดสงครามโลกครัง้ที่ 2 ทั้งทางดาน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งศึกษาวิกฤตการณและการแกไขปญหาตางๆ ความรวมมอืระหวางประเทศ 
การแสวงหาสันติภาพ การจัดระเบียบโลกใหม ทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในโลกปจจุบัน 
ตลอดจนการปรับตัวของไทย ทางดานเศรษฐกิจ การเมอืง และสงัคม เพื่อใหสอดคลองกับการจัดระเบียบโลก
ใหม และแนวโนมของสงัคมโลกปจจบุัน 
 
AGE132 วิถีไทย 3(3-0-6) 
 Thai Living 
 ศึกษา ธรรมชาติของมนุษย หนาที่ของสงัคมมนุษย โครงสรางสังคม ความเปนมาของสังคมไทย 
ความรูเกี่ยวกบัสังคมโลก วิวัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกบัการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สภาพปญหาสังคม แนวทางการแกไขปญหาสงัคมไทย ศึกษา
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ภูมิปญญาทองถ่ิน เศรษฐกิจพอเพียง วิสัยทัศนการพฒันาประเทศ 
 
AGE141 วิทยาศาสตรพัฒนาชีวิต 3(2-2-5) 
 Science and Life Development 
 ศึกษาความสําคัญของการพัฒนาและความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร ไดแก กระบวนการ
แสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร การแกปญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร แนวคิดทางดานสุขภาพ ยาที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน การคุมครองผูบริโภค อาหารและโภชนาการ การสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต และ
อนามัยการเจริญพันธุ โดยตระหนักถึงผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรที่มผีลตอมนุษย 
สภาพแวดลอม สงัคม การเมืองและวัฒนธรรม 
 
AGE142 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน  3(2-2-5) 
 Mathematics and Statistics for Daily Life 
 กระบวนการแกปญหาโดยใชคณิตศาสตรและสถิติ การวิเคราะหขอมลูเบื้องตน ความนาจะเปน 
การใหเหตุผลและการตัดสินใจ กําหนดการเชิงเสน ดอกเบี้ย และการประยุกตใชในกิจกรรมทางธุรกิจและใน
ชีวิตประจําวัน 
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AGE143 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 
 Information Technology for Life 
 ศึกษาระบบคอมพิวเตอร ระบบโทรคมนาคม ระบบการจัดการสารสนเทศ การประมวล ผลขอมลู 
การใชงานโปรแกรมระบบ โปรแกรมสําเร็จรูป การบริการตางๆ บนระบบเครอืขายคอมพิวเตอร และ
อินเทอรเน็ต เพือ่การศึกษาคนควา การทํารายงาน การนําเสนอผลงาน และประยุกตใชงานในชีวิตประจําวัน
อยางมีประสิทธิภาพ โดยเคารพในสิทธิทางปญญาจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน และอนาคตได 
 
AGE214 ภาษาอังกฤษเพ่ือการอานและเขียนท่ัวไป 3(3-0-6) 
 English for General Reading and Writing 
 พัฒนาผูเรียนใหมีทกัษะในการอานสื่อในรูปแบบตางๆ เชน หนังสือพิมพ ปายประกาศ ฉลาก 
สัญลักษณ แผนภูมิ และโฆษณา รวมทั้งเว็บไซต ตลอดจนการเขียนโตตอบจดหมาย และอเีมล กรอกขอมลู 
เชน ใบสมัครงาน 
 
AGE215 ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคทางวิชาการ 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes  
 ศึกษาภาษาอังกฤษในบริบททางวิชาการ โดยเนนความเขาใจ การเขียนสรปุ และการนําเสนอจาก
สิ่งทีอ่าน 
 
AGE216  ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
 Japanese for Communication 
 สําหรับผูเรียนที่ไมมพีื้นฐานความรูภาษาญีปุ่นมากอน 
 ฝกทักษะทั้ง 4 อยางบรูณาการ โดยฝกทกัษะการฟง การออกเสียงและการพูดข้ันพื้นฐาน 
ที่ใชในชีวิตประจําวัน ฝกทักษะการเขียนประโยคงายๆ ฝกทกัษะการอานขอความสั้นๆ และศัพทที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน รวมทัง้ศึกษา และฝกฝนตัวอักษรฮิรางานะ คาตะคานะและตัวอักษรคันจเิบือ้งตน 
ประมาณ 80 ตัว 
 
AGE233 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 
 Human and Environment 
 ศึกษา ความหมาย ความสําคัญของทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลักษณะทางภูมิศาสตรที่
มีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตของมนุษย และการใชทรพัยากรธรรมชาติ ปญหาทีเ่กิดจากการใชทรพัยากร โดยใช
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทีม่ีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ปญหาทีเ่กิดจากสภาวะโลกรอน รวมทั้งแนวทางแกไข
ปญหาโดยเนนสิ่งแวดลอมในประเทศไทย 
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AGE234 บางปะกงศึกษา 3(3-0-6) 
 Bangpakong Studies 
 ศึกษาสภาพภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ประชากร การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สภาพปญหาในอดีตและปจจุบัน แนวทางการพฒันาและแกปญหาในพื้นทีลุ่มนํ้า
บางปะกง 
 
AGE235 เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 Sufficiency Economy 
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และวิวัฒนาการของเศรษฐกจิพอเพียง แนวคิดและหลักเศรษฐกจิ
พอเพียง เศรษฐกจิพอเพียงกบัทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ การนําเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันและในการทํางาน 
 
AGE244 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย 3(2-2-5) 
 Sport and Exercise Sciences  
 ศึกษาหลักการทางวิทยาศาสตรเชิงประยุกตที่เกี่ยวของกับกายวิภาค สรีรวิทยาการออกกําลังกาย 
เวชศาสตรการกีฬา โภชนาศาสตร วิธีการเลือกและหลักการออกกําลังกายที่ถูกตองเหมาะสม การปองกันการ
ปฐมพยาบาล การรักษาการบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย และทางการกีฬาเพื่อใหมปีระสิทธิภาพ ความปลอดภัยตอ
สุขภาพ การประเมินผลทางสมรรถภาพทางกายโดยหลักการทางวิทยาศาสตร มีความรูเกี่ยวกับการใช
เครื่องมือทดสอบสมรรถภาพที่ทันสมัยโดยการนําขบวนการวิจัยมาประเมินผล และวิธีการเขียนโครงการ
พัฒนาสุขภาพของบุคลากรในองคกรและทองถ่ิน แลวนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนําความรูไป
ใชในชีวิตประจําวันและอนาคตใหเกดิประโยชนสูงสุดไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
 
 

คําอธบิายรายวิชาหมวดเฉพาะดาน กลุมวิชาชีพคร ู
 

วิชาชีพครบูังคับ 
 
ECI201 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
 Curriculum and Curriculum Development 

ทฤษฎีหลักสูตร องคประกอบหลกัสูตร รูปแบบของหลักสูตรที่สําคัญ ความหมายและ
ความสําคัญของหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดแก หลักการ จุดหมาย โครงสรางการจัดการ
เรียน สาระและมาตรฐานการเรียนรู การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลตามสภาพจรงิ พื้นฐานการ
สรางและกระบวนการพฒันาหลักสูตร หลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 
 
 
 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


ECI301 หลักการจัดการเรียนรู 3(2-2-5) 
 Principles of Learning Management 

ความหมายและความสําคัญของการเรียนรู ระบบการเรียนการสอน กระบวนการจัดการ
เรียนรู การจัดการเรียนรูเพือ่จุดประสงคเฉพาะอยาง รปูแบบ เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนรู กิจกรรม
การเรียนรู การจัดบรรยากาศการเรียนรู สื่อการเรียนรู การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู และการฝก
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู 
 
EED101 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 3(3-0-6) 
 Languages and Culture for Teachers 

การใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษสําหรับสื่อสารในช้ันเรียน การใชภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อการคนควาและพัฒนาองคความรู การศึกษารากฐานทางวัฒนธรรมที่อยูในภาษา 
วัฒนธรรมในการใชภาษา ความแตกตางระหวางวัฒนธรรมของทั้งสองภาษา การสื่อสารดวยภาษาโดย
คํานึงถึงวัฒนธรรมเพือ่นําไปใชในการเรียนการสอน เพื่อพฒันาสูการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 
EED301 การศึกษาสังเกตและมสีวนรวม 1(0-2-1) 
 Teaching Observation and Participation 

การศึกษาทั้งในช้ันเรียนและในสถานศึกษา เกี่ยวกับพฤติกรรมการสอน งานในหนาที่
ครูผูสอน หนาที่ครูประจําช้ัน การบรหิารงานของสถานศึกษา มีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรงุ
หลักสูตร รวมทั้งการนําหลักสูตรไปใช การวางแผนการศึกษาผูเรียนโดยการสังเกต สมัภาษณ รวบรวม
ขอมูล นําเสนอผลการศึกษา 
 
EED401 การทดลองสอน 1(0-2-1) 
 Trial Teaching 

การฝกปฏิบัติเขียนแผนการเรียนรู วิชาเฉพาะสําหรบัการจัดการเรียนรูแตละระดับการศึกษา
และวิชาเอก การผลิตสือ่การเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และการปกครองนักเรียน ทดลองการจัดการ
เรียนรูเฉพาะสาขาวิชาในสถานศึกษา การจัดทําโครงงานทางวิชาการ 
 
EED501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(300) 
 Professional Teaching Practice in School 1 

การปฏิบัติการสอนวิชาชีพในสถานศึกษา ไดแก การจัดทําแผนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปน
สําคัญ การใชเทคนิคและวิธีการในการจัดการเรียนรูรูปแบบตางๆ สอดคลองตามสาขาวิชา การจัด
กระบวนการเรียนรู การผลิตและการใชสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู การจัดโครงการและการจัดกจิกรรมทีส่งเสรมิการเรียนรูของผูเรียน การทําวิจัยในช้ันเรียน การนํา
ผลการประเมินมาพฒันาการจัดการเรียนรูและพฒันาคุณภาพผูเรียน การจัดทําบันทึกและรายงานผลการ
เรียนรู การสัมมนาการศึกษา 
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EED502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(300) 
 Professional Teaching Practice in School 2 

การปฏิบัติการสอนวิชาชีพในสถานศึกษา ไดแก การจัดทําแผนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปน
สําคัญ การใชเทคนิคและวิธีการในการจัดการเรียนรูรูปแบบตางๆ สอดคลองตามสาขาวิชา การจัด
กระบวนการเรียนรู การผลิตและการใชสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู การจัดโครงการและการจัดกจิกรรมที่สงเสรมิการเรียนรูของผูเรียน การทําวิจัยในช้ันเรียน การนํา
ผลการประเมินมาพฒันาการจัดการเรียนรูและพฒันาคุณภาพผูเรียน การจัดทําบันทึกและรายงานผลการ
เรียนรู การสัมมนาการศึกษา 
 
EET201 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Technology and Innovation 

ความหมาย ขอบขายและความสําคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา วิธีระบบ การ
สื่อความหมาย ประเภทสื่อการเรียนการสอน การเลือก การจัดหา การใช การผลิต การเกบ็รกัษา การ
ออกแบบ และการประเมินผลสือ่การเรียนการสอน ความหมาย ความสําคัญ และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา การผลิตงานเอกสาร การคํานวณเพื่อประเมินผลการเรียนการสอน การผลิต 
มัลติมเีดียประกอบการเรียนการสอน เชน สื่อนําเสนอ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เปนตน และการสบืคน
สารสนเทศเพื่อพฒันาวิชาชีพ  ฝกปฏิบัติผลิตสือ่พืน้ฐานและสื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อการเรียนการสอน 
 
EFA101 การศึกษาและความเปนครู 3(3-0-6) 
 Education and Teacher Characteristics  

ปรัชญาการศึกษา วิวัฒนาการศึกษาไทยและการศึกษาโลก รูปแบบการจัดการศึกษา 
การศึกษาเพื่อการพฒันาที่ย่ังยืน พัฒนาการของวิชาชีพครูและองคกรวิชาชีพครู บทบาทหนาที่ของครู 
คุณลักษณะของครูที่ดี บุคลิกภาพของครู มาตรฐานวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู องคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายที่
เกี่ยวของกบัการศึกษา 
 
EFA401 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
 Administrative and Educational Quality Assurance 

ทฤษฎี รูปแบบ ระบบบรหิารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา การออกแบบ
ระบบการบรหิารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา การวางแผนการบริหารการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การนําแผนการบรหิารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาสูการปฏิบัติ 
การประเมินและปรบัปรุงแผนการบริหารและการประกนัคุณภาพการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
บรหิารและการประกันคุณภาพการศึกษา 
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EPG201 จิตวิทยาการศึกษา 3(3-0-6) 
 Educational Psychology 

ธรรมชาติและพัฒนาการของผูเรียน วิธีการศึกษาพัฒนาการ การศึกษาเด็กพเิศษ 
ความหมายของการเรียนรู ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรู การประเมินผลการเรียนรู และ
การประยุกตใชหลักการเรียนรูในการเรียนการสอนอยางมีประสทิธิภาพ 
 
EPG301 การแนะแนวและการใหคําปรึกษา 3(3-0-6) 
 Guidance and Counseling 

ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญาและหลักการแนะแนว ประเภทของการแนะแนว บริการ
และการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา ทักษะ กระบวนการ และเทคนิคการใหคําปรกึษา บทบาท
หนาที่ของผูใหคําปรึกษา คุณสมบัติและจรรยาบรรณของครแูนะแนวและผูใหคําปรึกษา 
 
ERE301 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 3(3-0-6) 
 Educational Measurement and Evaluation 

หลักการ บทบาท ของการวัดและการประเมินผลการศึกษา จุดมุงหมายทางการศึกษากับ
การประเมินผล ระเบียบการประเมินผลการเรียนของการศึกษาข้ันพื้นฐาน เทคนิคที่ใชในการวัดพฤติกรรม
ดานพุทธิพิสัย จิตพสิัย และทกัษะพสิัย สรางและใชเครื่องมอืวัดและประเมินผลการศึกษา สถิติเบื้องตนใน
การวัดและประเมินผลการศึกษา วิเคราะหคุณภาพแบบทดสอบ ประเมินผลจากแฟมสะสมงาน 
ประเมินผลตามสภาพจริง ประเมินผลภาคปฏิบัติ ประเมินผลแบบยอยและแบบรวม และแปลความหมาย
ของคะแนนจากการสอบ 
 
ERE401 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Research 

ความหมาย ลักษณะ ประเภท ความสําคัญของการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย ข้ันตอน 
เทคนิคการวิจัยสถาบันและวิจัยในช้ันเรียน ออกแบบและวางแผนการวิจัย สถิติเพือ่การวิจัย การเสนอ
โครงการเพือ่ทําวิจัย สรางเครื่องมือ ฝกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนการสอน การนําเสนอ
ผลงานวิจัย การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหา และการวิพากษผลงานวิจัย 
 

วิชาชีพครเูลือก 
 
EEN101 ภาษาอังกฤษสําหรับครู 3(3-0-6) 
 English for Teachers 

การเสรมิสรางทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาอังกฤษ ฝกฝนการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อสือ่ความหมายไดอยางเหมาะสม สามารถใชทักษะภาษาอังกฤษในการคนควาหาความรู 
และพัฒนาวิชาชีพคร ู
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EET216 อินเทอรเน็ตเพ่ือการเรียนรู 3(2-2-5) 
 Internet for Learning 

ความหมาย ความสําคัญ ขอดี ขอจํากัด มารยาทในการใชระบบอินเทอรเน็ต กฎหมายการ
กระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร บริการตางๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือในการจัดการเรียนรูผาน
ระบบอินเทอรเน็ต ฝกปฏิบัติการใชอินเทอรเน็ต เพื่อการศึกษาคนควา การนําเสนอ และผลิตสื่อเพือ่การ
เรียนรู 
 
EET316 การใชสื่อมวลชนเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 
 Utilization of Mass Media for Education 

ความสําคัญของสื่อมวลชนทีม่ีตอการจัดการศึกษา หลกัการ การใชวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน สิง่พิมพ หนังสือพิมพ ภาพยนตร อินเทอรเน็ต เครอืขายขอมูลสากล และสื่อสารสารสนเทศเพือ่
การศึกษาในรูปแบบอื่น การใชและเลือกรบัขอมลู ขาวสารทีเ่ปนประโยชนตอการเรียนรู การวิเคราะห
ขาวสารเพื่อการเรียนรู ฝกปฏิบัติการใชสื่อมวลชนเพื่อการจดัการศึกษา 
 
EET317 การผลิตและการนําเสนอมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 
 Production and Presentation Multimedia for Education 

ความหมาย ความสําคัญ ขอดี ขอจํากัด และประโยชนของการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อ
การเรียนรู ศึกษากระบวนการออกแบบ และการประเมินสื่อมัลติมเีดียเพือ่การศึกษา ฝกปฏิบัติการ
ออกแบบ และสรางงานมลัติมีเดียเพื่อการศึกษา 
 
EFA201 การสื่อความหมายสําหรับคร ู 3(3-0-6) 
 Communication for Teachers 

หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการสื่อความหมายของมนุษย ทักษะการสือ่ความหมายของ
ธรรมชาติของการสือ่ความหมายของบุคคลหรอืหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาและการเรียนการ
สอน การสื่อความหมายของประเทศในกลุมประชาคมอาเซยีน 
 
EFA302 การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 
 Education for Community Development 

ความหมายของการพัฒนา ความหมายของชุมชน ลักษณะของชุมชน หลักการพฒันาชุมชน 
การศึกษาและสํารวจปญหาชุมชน การวางแผนพัฒนาชุมชน กิจกรรมการพฒันาชุมชน การประเมินผล
การพัฒนาชุมชน ความรวมมอืระหวางโรงเรียนกบัชุมชน การจัดโรงเรียนเพื่อเปนศูนยกลางในการพัฒนา
ชุมชน 
 
EFA303 ประวัติการศึกษาไทย 3(3-0-6) 
 Thai Education History 

ประวัติความเปนมาของการศึกษาไทยแตละสมัย เริ่มต้ังแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน 
โครงสรางการเปลี่ยนแปลงทีส่ําคัญ วิวัฒนาการการศึกษาของประเทศไทยและกลุมประชาคมอาเซียน 
วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง และศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบ แผนการศึกษาไทยในสมัยตางๆ 
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EPG307 มนุษยสัมพันธสําหรับครู 3(3-0-6) 
 Human Relations for Teachers 

ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพนัธสําหรับครู หลักการ องคประกอบ 
กระบวนการ เทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธ ความขัดแยงและวิธีการลดความขัดแยง วิธีการสราง
สัมพันธภาพระหวางบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน และบทบาทของครูในการเสริมสรางมนุษยสมัพันธใน
โรงเรียนและชุมชน 
 
EEC311 สังคมวิทยากับการศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6) 
 Sociology  in  Early  Childhood 
      ความหมาย ความสําคัญของสังคมวิทยาที่มีตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย ปฏิญญาสากลวาดวย
สิทธิเด็ก กฎหมายและนโยบายเด็ก การศึกษาและวิเคราะหสภาพครอบครัว  ชุมชน และสังคมที่สงผลตอ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย สื่อมวลชน เทคโนโลยี ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ิน ที่สงผลตอการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย สถาบัน มูลนิธิ ตางๆ ที่ใหสวัสดิการและบริการเด็กและครอบครัว 
 
EPG308 ความคิดสรางสรรค 3(3-0-6) 
 Creative Thinking 

ความหมาย ขอบขาย ประเภท ประโยชนของความคิดสรางสรรค หลกัจิตวิทยากบัความคิด
สรางสรรค ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค สภาพแวดลอมที่กอใหเกิดความคิดสรางสรรค 
อุปสรรคของการเกิดความคิดสรางสรรค เทคนิคและทกัษะสําหรับครูในการพฒันาและสงเสริมความคิด
สรางสรรค วิธีการประเมินความคิดสรางสรรค กลวิธีในการใชความคิดสรางสรรคในชีวิตประจําวัน การจัด
กิจกรรมการเรียนรูเพือ่พัฒนาความคิดสรางสรรค 
 
ESC201 การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 3(3-0-6) 
 Education for Sustainable Development 

แนวคิดและวิธีการการจัดการกระบวนการเรียนรูแบบย่ังยืน เสรมิสรางแนวคิดแบบองครวม 
และความสมดุลแหงสุขภาวะ เพือ่การพฒันาทางสิ่งแวดลอม เศรษฐกจิ สังคมและขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรมทองถ่ินเพื่อสัมพันธกับสงัคมโลก ปลกูฝงคานิยม เหตุผลเชิงจริยธรรมและการตัดสินใจ เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคม 
 
ESC301 กฎหมายเก่ียวกับชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Laws for Daily life  

หลักเบือ้งตนเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายไทยและการบงัคับใชกฎหมาย การจัดทํากฎหมาย
ไทย และกฎหมายพื้นฐานในการปกครองประเทศ และศึกษา วิเคราะห และปฏิบัติตามกฎหมายแพงและ
พาณิชยที่สําคัญ กฎหมายแพงและพาณิชยในชีวิตประจําวัน กฎหมายอาญา กฎหมายอื่นๆ ที่ควรรูและ
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เชน กฎหมายครอบครัว สัญญาซื้อขาย พ.ร.บ. เปนตน ปญหาการใชกฎหมายใน
สังคมไทย และแนวทางการแกไข เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และตระหนักในความสําคัญของการ
ปฏิบัติตนตามกฎหมาย และดํารงชีวิตอยูรวมกันในสงัคมไทย อยางสันติ 
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ETH101 ภาษาไทยสําหรับคร ู 3(3-0-6) 
 Thai for Teachers 

ลักษณะสําคัญและลักษณะยอยของภาษาไทย ระบบเสียง คํา การจําแนกคํา การสรางคํา 
ความหมายของคํา การสรางประโยค ลักษณะประโยค การเรียงลําดับคํา การใชถอยคํา ภาษาสุภาพ ราชา
ศัพท อักขรวิธี การอานและการเขียนสะกดการันต และความรูหลักภาษาไทยทีเ่ปนพื้นฐานสําหรับคร ู
 

คําอธบิายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอก 
 

วิชาเอกบงัคบั 
EEC101 การศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6) 
 Early Childhood Education 
               ความหมาย ความสําคัญ ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิดของนัก
การศึกษาที่มีอิทธิพลตอการจัดการศึกษาปฐมวัย ประวัติความเปนมาของการศึกษาปฐมวัยของไทยและ
ตางประเทศ  สถาบัน องคกร หนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับจัดการศึกษาปฐมวัย  รูปแบบ
การจัดการศึกษาปฐมวัยของไทยและตางประเทศ และจรรยาบรรณครู  
 
EEC102 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย     3(3-0-6) 
 Developmental Psychology and child Rearing 

     ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะพัฒนาการเด็กปฐมวัย ทฤษฎีจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย  ความสําคัญของการอบรมเลี้ยงดู  บทบาทของพอแม ผูปกครอง และครูในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย  หลักการอบรมเลี้ยงดูและรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย  ปจจัยเสี่ยงทาง
ครอบครัว สังคม วัฒนธรรม ที่สงผลตอพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย    
 
EEC201 การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย     3(2-2-5) 
 Behavioral Study of Early Childhood 

     ลักษณะและธรรมชาติของเด็กปฐมวัย  วิเคราะหพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยและปจจัยที่สงผล
ตอพฤติกรรมเด็กปฐมวัย  วิเคราะหรูปแบบพฤติกรรมรายกรณีศึกษาของเด็กปฐมวัยในสภาพสังคม
ปจจุบัน  เทคนิคและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการปรับพฤติกรรมเด็กปฐมวัย  บทบาทครูผูปกครองและชุมชน
ในการชวยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กปฐมวัย งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก 
ปฏิบัติการจัดโปรแกรมการปรับพฤติกรรมเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาปฐมวัย 
 
EEC202 อนามัยแมและสุขศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
 Maternal health  and hygiene for Early Childhood 
      ความหมาย ความสําคัญของสุขภาพอนามัยของแมและสุขศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย  สุขภาพ
อนามัยของแมต้ังแตต้ังครรภและการใหนมบุตร  สุขภาพอนามัยของทารกและเด็ก  ปญหาสุขภาพของ
ทารกและเด็ก  โรคที่พบบอยในทารกและเด็ก  โรคและการปองกันโรค  อุบัติเหตุ การปองกันและการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตน  บทบาทหนาที่ของครูและผูปกครองในการสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและสุขศึกษา
สําหรับเด็กปฐมวัย 
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EEC203 บุคลิกภาพครแูละเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
 Personality teachers and child   

     ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
สําหรับครูและเด็กปฐมวัย คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูและเด็กปฐมวัย ความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย 
ทักษะการสื่อความหมายในการดําเนินชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการทํางาน หลักการพัฒนาบุคลิกภาพครู
และเด็กปฐมวัย การปรับตัว  การแสดงออก  ความเช่ือมั่นในตนเอง  การพัฒนาบุคลิกภาพดานตาง ๆ 
ของเด็กปฐมวัย และแนวทางการสงเสริมบุคลิกภาพของเด็กปฐมวัย 
 
EEC204 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย     3(2-2-5) 
 Early Childhood Education Curriculum 

     ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
องคประกอบและประเภทของหลักสูตร วิเคราะหหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของประเทศไทยในปจจุบัน
และตางประเทศ  บทบาทครู ผูปกครอง ผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การนํา
หลักสูตรไปใช  การติดตาม  การประเมินผลหลักสูตรและรายงานผล  ศึกษาวิเคราะหหลักสูตรทองถ่ิน 
 
EEC205 การศึกษาระดับบริบาล 3(2-2-5) 
 Education for infancy and Toddler  
               ความหมาย ความสําคัญของเด็กระดับบริบาล พัฒนาการเด็กวัย 0-3 ป หลักสูตรการจัด
การศึกษาระดับบริบาลของหนวยงานและองคกรตางๆ การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาเด็ก
ระดับบริบาล  สื่อสําหรับเด็กบริบาล  บทบาทหนาที่ของผูอบรมเลี้ยงดูเด็กระดับบริบาล ฝกปฏิบัติการจัด
ประสบการณการอบรมเลี้ยงดูเด็กและการจัดกิจกรรมตางๆ 
 
EEC206 ศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
 Arts for Early Childhood 

     ความหมาย ความสําคัญ จุดมุงหมายของการจัดประสบการณศิลปะและศิลปะประดิษฐ
สําหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการทางศิลปะของเด็กปฐมวัย หลักการจัดประสบการณเพื่อสงเสริมพัฒนาการ
ทางศิลปะและความคิดสรางสรรคทั้งกิจกรรมเด่ียวและกิจกรรมกลุม กิจกรรมศิลปะ บทบาทของครูและ
ผูปกครองในการจัดประสบการณทางศิลปะ การประเมินพัฒนาการผานผลงานศิลปะของเด็กปฐมวัย 
 
 

EEC207 ดนตรี เพลง กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะสาํหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
 Music Song Movement and Rhythmic Activities for Early Childhood 

     ความหมาย ความสําคัญ หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับดนตรี เพลง และกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวและจังหวะสําหรับเด็กปฐมวัย  ปจจัยที่สงผลตอความพรอมทางรางกายในการเคลื่อนไหว
สําหรับเด็กปฐมวัย องคประกอบและรูปแบบดนตรี  เพลง กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะสําหรับเด็ก  
รูปแบบของการจัดกิจกรรมดนตรี  เพลง กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะสําหรับเด็กปฐมวัย  บทบาท
ของครู การวางแผน การวิเคราะหผลการประเมินการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสําหรับเด็กปฐมวัย  
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EEC208 การจัดประสบการณกลางแจงสาํหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
 Outdoor Activities for Early Childhood 

     ความหมาย ความสําคัญ  พัฒนาการและความพรอมทางรางกายของเด็กปฐมวัย แนวคิด
เกี่ยวกับการจัดประสบการณกลางแจงสําหรับเด็กปฐมวัย ทักษะพื้นฐานทางกีฬาและการเคลื่อนไหว
เบื้องตนสําหรับเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับเกม การเลนกลางแจง การละเลนไทยและ
การละเลนดวยสื่อพื้นบาน การจัดสภาพแวดลอมและเครื่องเลนสนาม บทบาทของครู การประเมิน
พัฒนาการทางดานรางกายของเด็กปฐมวัย 
 
EEC209 นิทานและหนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
 Stories and Books for Early Childhood 
               ความหมาย ความสําคัญของนิทานและหนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย ประวัติความเปนมาของ
นิทาน ประเภทของนิทาน และการเลือกนิทานที่เหมาะกับเด็กปฐมวัย ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเลานิทาน 
การสรางและเชิดหุน การแตงนิทาน การประดิษฐสื่อประกอบการเลานิทาน การทําหนังสือสําหรับเด็ก
ปฐมวัย การวิเคราะหหนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย การสงเสริมการใชและการรักษาหนังสือ บทบาทครูใน
การสงเสริมนิสัยรักหนังสือและการอานใหกับเด็กปฐมวัย 
 
EEC301 ทักษะการคิดและความคิดสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
 Thinking Skill and Creative Thinking for Early Childhood 

ความหมาย ความสําคัญ และทฤษฎีที่เกี่ยวกับทักษะการคิดและความคิดสรางสรรค  สมอง
และการทํางานของสมอง ทักษะการคิดพื้นฐาน กระบวนการ และ องคประกอบของความคิดสรางสรรค 
หลักการใชคําถามเพื่อพัฒนาการคิด ปญหาและอุปสรรคของการคิดสรางสรรค บทบาทของพอแม 
ผูปกครองและครูในการสงเสริมการคิดและความคิดสรางสรรค  การผลิตสื่ออุปกรณเพื่อสงเสริมการคิด
และความคิดสรางสรรค  ฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการคิดและความคิดสรางสรรค 
 
EEC302 สื่อและการเลนเพ่ือการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
 Education Materials and Play for Early Childhood 
               ความหมาย ความสําคัญ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสื่อการสอนและการเลนของเด็กปฐมวัย  
พัฒนาการการเลนของเด็ก  การเลือกใชสื่อและการเลนที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย  การออกแบบ  การ
ผลิตสื่อและของเลนจากวัสดุหลากหลาย  การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพสื่อสําหรับเด็กปฐมวัย  
การประเมินผลพัฒนาการการเลนของเด็กปฐมวัย  การมีสวนรวมของครู  พอ  แม  และผูปกครองในการ
ใชสือ่เพื่อสงเสริมการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
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EEC303 ภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
 Language for Early Childhood 

     ความหมาย ความสําคัญ  และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพัฒนาการทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย  
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพัฒนาการทางภาษา   พัฒนาการทางภาษาของเด็กวัย 0 – 6 ป การ
สังเกต และบันทึกพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณสงเสริมพัฒนาการทางภาษา 
การจัดสภาพแวดลอมสงเสริมพัฒนาการทางภาษา บทบาทของครูและผูปกครองในการสงเสริมพฒันาการ
ทางภาษาใหกับเด็กปฐมวัย การประเมินพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย  การฝกปฏิบัติกิจกรรมทาง
ภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย 
 
EEC304 คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
 Mathematics  for  Early  Childhood 

ความหมาย ความสําคัญ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพัฒนาการทางคณิตศาสตรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย  ขอบขายและวัตถุประสงคของการสงเสริมทักษะพื้นฐานคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  
พัฒนาการทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย    การจัดประสบการณทางคณิตศาสตรระดับปฐมวัย  การ
ผลิตสื่ออุปกรณเพื่อใชในการสงเสริมทักษะคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  บทบาทของครู และ 
ผูปกครองในการสงเสริมทักษะคณิตศาสตรใหกับเด็กปฐมวัย  การฝกปฏิบัติกิจกรรมทางคณิตศาสตร
สําหรับเด็กปฐมวัย 
 
EEC305 วิทยาศาสตรสาํหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
 Sciences  for  Early  Childhood 
      ความหมาย  ความสําคัญ  และทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตร  
กระบวนการ และทักษะทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย โครงงานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  
รูปแบบการจัดประสบการณและการจัดสภาพแวดลอมทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  สื่อ
วิทยาศาสตร  บทบาทครูและผูปกครองในการสงเสริมกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การประเมินทักษะ
ทางวิทยาศาสตร  ฝกปฏิบัติกิจกรรมทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
 
EEC306 สังคม อารมณและจริยธรรมสาํหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
 Social Emotion and Moral for Early Childhood 

ความหมาย ความสําคัญ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพัฒนาการทางสังคม อารมณและ
จริยธรรมสําหรับเด็กปฐมวัย ทักษะชีวิตที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย การสงเสริมการมี
จิตสาธารณะ  การจัดประสบการณเพื่อปลูกฝงและสงเสริมพัฒนาการทางสังคม อารมณ และจริยธรรม
สําหรับเด็กปฐมวัย บทบาทหนาที่ของครูและผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาการทางสังคม อารมณและ
จริยธรรมใหกับเด็กปฐมวัย  การประเมินพัฒนาการทางสังคม อารมณและจริยธรรมสําหรับเด็กปฐมวัย  
การฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการดานสังคม อารมณและจริยธรรมสําหรับเด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


EEC307 การสอนภาษาอังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)   
 Teaching English for Early  Childhood     
       ความหมาย  ความสําคัญ และขอบขายของการสอนภาษาอังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัย ทฤษฎี
พื้นฐานการเรียนรูและพฒันาการทางภาษาของเด็กปฐมวัยการจัดประสบการณแลสภาพแวดลอมเพื่อ
สงเสริมประสบการณการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันสาํหรับเด็กปฐมวัย  การผลิตสื่อและการนําไปใช  
การเลนเพือ่สงเสรมิทักษะภาษาอังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัย บทบาทครูและผูปกครองในการสงเสริมทกัษะ
ภาษาอังกฤษสําหรบัเด็กปฐมวัย 
 
EEC308 การจัดประสบการณการศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
 Inclusive Education Experiences for Early Childhood 
               ความหมาย ความสําคัญ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการศึกษาแบบเรียนรวมระดับปฐมวัย  
ประเภทของเด็กที่มีความตองการพิเศษ ขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กที่มีความตองการพิเศษ การเตรียมการเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม หลักการจัดการเรียนรู
สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษแตละประเภท การทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะรายบุคคล (IEP) 
บทบาทของครูในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน และองคกร  
หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย การฝกปฏิบัติการจัด
ประสบการณการศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย 
 
EEC401 การประเมินผลและการสงเสรมิพัฒนาการเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 
 Developmental Assessment of Early Childhood 

     ความหมาย ความสําคัญของการวัดและประเมินผลพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ความสัมพันธ
ระหวางกระบวนการประเมินผล กับจุดมุงหมายของการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย เทคนิควิธีการ
ประเมินผลในระดับปฐมวัย การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลพัฒนาการ ฝกปฏิบัติ
เกี่ยวกับการสรางและใชเครื่องมือเพื่อการประเมินผลพัฒนาการ การรายงานผลการประเมิน การรวมมือ
ระหวางโรงเรียนกับผูปกครองในการประเมินผล และการนําผลการประเมินไปใชเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
EEC402 การศึกษาผลงานวิจัยเก่ียวกับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
 Research Study in Childhood Teachers Education 

     การศึกษารายงานผลการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยที่เกี่ยวของกับพัฒนาการ และการเรียนรู
ของเด็กปฐมวัย  การวิเคราะหผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย  การสรุปขอคิดเห็นจากงานวิจัยเพื่อ
นําไปใชแนะแนวทางใหเกิดประโยชนในการจัดประสบการณเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
EEC403 การบริหารและการประกันคุณภาพสถานศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6) 
 Administration and Quality Assurance for Early Childhood Education 
       ความหมาย ความสําคัญของการบริหารและการประกันคุณภาพสถานศึกษาปฐมวัย หลัก
เบื้องตนในการบรหิารสถานศึกษาปฐมวัย การประกันคุณภาพ รูปแบบการบริหารสถานศึกษาปฐมวัย  
การจัดโครงสรางขององคกรและการจัดระบบบริหารงาน 4 งานคือ งานวิชาการ งานบุคลากร งาน
งบประมาณ  งานทั่วไป และวิเคราะหคุณภาพการศึกษา 
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EEC404 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 
 Seminar in Early Childhood Education 
               ความหมาย ความสําคัญ และแนวคิดที่เกี่ยวของกับการสัมมนา รูปแบบและกระบวนการของ
การจัดการสัมมนา วิเคราะหสภาพปญหาและแนวโนมของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในระดับทองถ่ิน
และระดับชาติ วางแผนการจัดสัมมนา ฝกปฏิบัติการจัดสัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย 
 
EEC405 การวิจัยและปฏิบัติการทางการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 
 Classroom Research  in  Early  Childhood  Education 
       การศึกษา คนควา การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนทางการศึกษาปฐมวัย ตามความสนใจของ
ผูเรียนอยางนอย 1 เรื่อง  โดยไดรับความยินยอม  คําแนะนํา  และอยูภายใตการนิเทศอยางใกลชิดของ
อาจารยทีป่รึกษา 

 
วิชาการสอนวิชาเอก 
 
EEC406 กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 1 3(2-2-5) 
 Learning Experience Management for Pre-school Children 1 

รูปแบบการเรียนรูของเด็กปฐมวัย รูปแบบการจัดการเรียนรูและการจัดประสบการณการ
เรียนรูตามแนวของหนวยงานตาง ๆ หนวยการเรียนรูและการเขียนแผนการสอน การจัดตารางกิจกรรม
ประจําวัน  การจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ
การเรียนใหเหมาะสมกับวัยของเด็กปฐมวัย ปฏิบัติการจัดประสบการณและประเมินผลการเรียนรูของเด็ก
ปฐมวัยใหสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
 
EEC407 กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 2 3(2-2-5) 
 Learning Experience Management for Pre-school Children 2 

การจัดประสบการณตามหนวยการเรียนรูและการนํานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยมา
ประยุกตใชในเรียนรูของเด็กปฐมวัย การบูรณาการเน้ือหาและประสบการณใหเหมาะสมกบัการเรยีนรูและ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย เทคนิคการจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยและการเตรียมเด็กให
สงบดวยรูปแบบตาง ๆ   ปฏิบัติการจัดประสบการณและประเมินผลการเรียนรูของเด็กปฐมวัยใหสอดคลอง
กับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
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วิชาเอกเลอืก 
 
EEC210 โภชนาการสาํหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 
 Nutrition for Early Childhood  
                ความหมาย ความสําคัญ หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวของกับโภชนาการของเด็กปฐมวัย 
ปญหาโภชนาการของเด็กปฐมวัย บทบาทของครูและผูปกครองในการสงเสริมโภชนาการสําหรับเด็ก
ปฐมวัย ฝกปฏิบัติการจัดอาหารเพื่อสรางเสริมสุขภาพอนามัยและสุขนิสัยในการรับประทานอาหารของ
เด็กปฐมวัย 
 
EEC310 สิ่งแวดลอมและการจัดการชั้นเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย   3(2-2-5)   
 Environmental Studies and Early Childhood Classroom Management  

     ความหมาย ความสําคัญ และแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและการจดัช้ันเรียนของเด็กปฐมวัย 
ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับชีวิตประจําวัน เทคนิคและวิธีการจัดช้ันเรียน การไตรตรองการจัด
สิ่งแวดลอมและช้ันเรียนของเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมของใน
โรงเรียนและปลูกฝงระเบียบวินัยในช้ันเรียน บทบาทของครู ผูปกครองในการสงเสริมการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม  ฝกปฏิบัติการจัดสภาพแวดลอมและช้ันเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย 
 
EEC408 ศิลปะสําหรับครูปฐมวัย  2(1-2-3) 
 Arts for Early Childhood Teachers 

     ความหมาย  ความสําคัญของศิลปะสําหรับครูปฐมวัย องคประกอบของศิลปะ การนําศิลปะ
ใชในการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย การประยุกตใชวัสดุทองถ่ินเพื่อการสรางสรรคงานศิลปะ การทํา
โครงงานศิลปะ การออกแบบและการจัดปายนิเทศ การจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียน
ดวยศิลปะ และศิลปะสรางสรรคของครูปฐมวัย   
 
EEC409 การศึกษาสําหรับผูปกครองเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
 Parent Education for Early Childhood 

ความหมาย ความสําคัญ และแนวคิดที่เกี่ยวของกับการใหการศึกษาสําหรับผูปกครองเด็ก
ปฐมวัย รูปแบบและวิธีการใหความรูแกผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาเด็กปฐมวัย การจัดโครงการ
รวมมือระหวางโรงเรียนกับบาน  ชุมชน  หนวยงาน และ องคกรตางๆ  ฝกปฏิบัติใหความรูสําหรับ
ผูปกครองเด็กปฐมวัย 
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