หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ชื่อสถาบัน
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
คณะครุศาสตร์

หมวดที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
: Bachelor of Education Program in Early
Childhood Education

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education
(Early Childhood Education)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed.
(Early Childhood Education)

3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 169 หน่วยกิต
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
(1) จํานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 169 หน่วยกิต
(2) โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
(2.1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(2.2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า
กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ
กลุ่มวิชาชีพครูเลือก
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า
(2.3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
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(3) รายวิชาในหลักสูตร
(3.1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน
30 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาต้องเรียนให้ครบทุกกลุ่ม
วิชาตามเกณฑ์ที่กําหนด
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร
9 หน่วยกิต หรือ 12 หน่วยกิต
บังคับเรียนจํานวน 6 หน่วยกิต ในรายวิชาต่อไปนี้
0591001
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
0591002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
และให้เลือกเรียนจํานวน 3 หน่วยกิต หรือ 6 หน่วยกิต ในรายวิชาต่อไปนี้
0591003
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3(3-0-6)
0591004
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
0591005
ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร/สาขาวิชา ที่มีเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิของหลักสูตร ( มคอ.1 ) ที่
กําหนด ให้เรียนรายวิชาในกลุ่มภาษาและการสื่อสารมากกว่าที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ (9 หน่วยกิต)
สามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มนี้ให้ครบตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรที่กําหนดไว้ได้
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ให้เลือกเรียนจํานวน 6 หน่วยกิต ในรายวิชาต่อไปนี้
0592001
ความจริงของชีวิต
0592002
สุนทรียภาพของชีวิต
0592003
ทักษะชีวิต
0592004
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน

6

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้เลือกเรียนจํานวน 6 หน่วยกิต ในรายวิชาต่อไปนี้
0593001
จิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
0593002
สังคมไทยและสังคมโลก
0593003
กฎหมายกับชีวิตและสังคม
0593004
เศรษฐกิจเพื่อชีวิต

6

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้เลือกเรียนจํานวน 9 หน่วยกิต ในรายวิชาต่อไปนี้
0594001
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
0594002
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
0594003
กีฬาเพื่อสุขภาพ
0594004
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
0594005
การคิดและการตัดสินใจ

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(3.2) หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะด้ านของหลั กสู ตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวั ย
ประกอบด้วย 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพครู และกลุ่มวิชาเอก นักศึกษาจะต้องเรียนให้ครบทุกกลุ่ม
วิชาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในหลักสูตร
กลุ่มวิชาชีพครู ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ กลุ่มวิชาชีพ
ครูเลือก กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาจะต้องเรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชาตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ ในหลักสูตร ดังนี้
กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 54
หน่วยกิต
1001101
1003101
1011101
1014102
1022202
1023203
1033103
1041102
1044102
1044103
1051105
1052401

- กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ
ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู
ภาษาอังกฤษสําหรับครู
ความเป็นครู
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสําหรับครู
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การประกันคุณภาพการศึกษา
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
จิตวิทยาพัฒนาการ
จิตวิทยาการเรียนรู้และการแนะแนว

1012201
1013203
1013204
1013504
1014902

- กลุ่มวิชาชีพครูเลือก
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
การศึกษากับการพัฒนาประเทศ
กิจกรรมการศึกษาเพื่อท้องถิ่น
การศึกษาทางเลือก
สัมมนาปัญหาการศึกษา
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36

ไม่น้อยกว่า

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3

หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
หน้า 14

1023204
1023301
1031201
1033104
1033105
1033106
1033107
1052301
1053101
1053402
1053603
1083601
1003102
1004102
1004103
4081108
4081402

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ทักษะและเทคนิคการสอน
เทคโนโลยีการถ่ายภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา
การออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
การผลิตสื่อแอนิเมชั่นเพื่อการศึกษา
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการศึกษา
มนุษยสัมพันธ์สําหรับครู
ความคิดสร้างสรรค์
จิตวิทยาเด็กกลุ่มพิเศษ
เครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว
การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเข้าจังหวะ
ผู้นํานันทนาการและการอยู่คา่ ยพักแรมสําหรับครู
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบือ้ งต้น

1024824
1024825
1024826
1005801
1005802

- กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3
การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
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กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ
57
1071101
พื้นฐานการศึกษาปฐมวัย
1071102
จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
1071103
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
1072105
ศิลปะสร้างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวัย
1072106
เพลงและกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะสําหรับเด็กปฐมวัย
1072107
กิจกรรมกลางแจ้งสําหรับเด็กปฐมวัย
1073108
ภาษาไทยสําหรับเด็กปฐมวัย
1073109
ภาษาอังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัย
1073110
คณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย
1073111
วิทยาศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย
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หน่วยกิต
1( 45 )
1( 45 )
1( 45 )
6( 480 )
6( 480 )
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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1073112
1073113
1073114
1074115
1074116
1074117
1074118
1074119
1074120
1074121

สังคมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
การวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ความคิดสร้างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวัย
การจัดโปรแกรมสําหรับเด็กทารกและวัยเตาะแตะ
การบริหารและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
การวิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาปฐมวัย
การเล่นและสือ่ สร้างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวัย
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
สัมมนาการศึกษาปฐมวัย
การเรียนรวมในระดับการศึกษาปฐมวัย

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(3-0-6)

1071104
1071201
1071202
1071203
1071204
1072201
1072202
1072203
1072204
1072205
1072206
1073201
1073202
1073203
1073204
1073205
1073206
1073207
1073208
1073209
1074201
1074202

- กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
11
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยสําหรับเด็กปฐมวัย
บุคลิกภาพ จริยธรรมและมนุษยสัมพันธ์สําหรับครูปฐมวัย
การส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายสําหรับเด็กปฐมวัย
การส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย
การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย
การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
งานประดิษฐ์ด้วยกระดาษ
การเล่นเครื่องดนตรีสําหรับครูปฐมวัย
ทักษะพื้นฐานทางพลศึกษาสําหรับครูปฐมวัย
สุนทรียภาพทางดนตรีสําหรับครูปฐมวัย
สุนทรียภาพทางศิลปะสําหรับครูปฐมวัย
นิทาน หุ่นและตุ๊กตาสําหรับเด็กปฐมวัย
หนังสือและวรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
เกมการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
สิ่งแวดล้อมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
ท้องถิ่นศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
เกษตรกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
จริยธรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
คอมพิวเตอร์สําหรับเด็กปฐมวัย
การละครและนาฏลีลาสําหรับครูปฐมวัย
โภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย
การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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1074203
1074204
1074205
1074206
1074207

การศึกษาปฐมวัยเปรียบเทียบ
การเรียนการสอนแบบโครงการสําหรับเด็กปฐมวัย
การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทํางานของสมอง
สื่อและเทคโนโลยีสําหรับครูปฐมวัย
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสําหรับการศึกษาปฐมวัย

2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า
การส่งเสริมทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย
การพัฒนาการใช้นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย

6

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

- กลุ่มวิชาเอกเพิ่มเติม

5

หน่วยกิต

การจัดสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย
สิทธิและการคุม้ ครองเด็กปฐมวัย

3(2-2-5)
2(2-0-4)

-

1072301
1073302

1072401
1073402

ไม่น้อยกว่า

(3.3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรี หรือรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2554 โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่ซ้ํากับรายวิชาที่ทางหลักสูตรจัดไว้ ให้เรียน
ตามแผนการเรียน รวมถึ งต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดโดยไม่ นับหน่วยกิ ตรวมในเกณฑ์การสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้
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(4) คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-อ)
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
0591001
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสาร และแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของ
ชาติ การสืบค้นข้อมูลข่าวสารจากทรัพยากรสารสนเทศ การสรุปความ การขยายความ การวิเคราะห์ และการ
แสดงความคิดเห็น การตีความ และการนําเสนอ โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา
The importance of Thai Language as a tool for communication and
representation of national identity; information retrieval from information resources; drawing
conclusions; making elaboration; analyses and expressions of opinions; data interpretation and
presentation with an emphasis on integration process of language skills.
0591002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ทั่วไปในชีวิตประจําวัน การทักทาย การบอก
ลา การแนะนําตัวเองและผู้อื่น การแสดงถึงอารมณ์ และความรู้สึกที่เหมาะสม การบอกลักษณะบุคคล และ
สิ่งของ โดยการพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานกันทั้ง 4 ทักษะ ใน
ลักษณะรูปประโยคพื้นฐานที่ใช้ไวยากรณ์เบื้องต้นไม่ซับซ้อน การออกเสียงคําภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง การฝึก
เขียนประโยคง่ายๆ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การฝึกอ่านและทําความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษสั้นๆ
การกรอกแบบฟอร์ม การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
Everyday English for general situations such as greeting, farewell, introducing
oneself and other; expressing appropriate emotions and feeling; describing personal
characteristics and object specification; developing four communication skills through practising
basic grammar and simple patterns of sentences including practising phonetics; basic writing for
everyday communication; practising reading and understanding short text; form filling; searching
data from various sources.
0591003

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3(3-0-6)
English for Study Skills
การฝึกเทคนิคในการอ่านเพื่อหาหัวเรื่อง ใจความสําคัญ และรายละเอียดสนับสนุนจากสื่อ
สิ่งพิมพ์และสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ฝึกการนําเสนอข้อมูลและการเขียนขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียน
Practicing reading skills for finding topics, main ideas and supporting details from
printed materials and electronic media; practicing presentation and some basic writing for
improving speaking and writing competency.
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0591004

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Basic Japanese Language and Culture
การอ่านและเขียนตัวอักษรพื้นฐานสําหรับ ผู้เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น โครงสร้างตัวอักษร คําศัพท์
พื้นฐาน การทักทายในชีวิตประจําวัน สํานวนภาษาที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
พัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาญี่ปุ่น
Introduction to Japanese reading and writing system for beginners; basic
vocabulary, greetings, daily expressions for various situations; Japanese culture and traditions
with emphasis on developing listening, speaking, reading, and writing skills in Japanese.
0591005

ภาษาจีนพืน้ ฐานและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Basic Chinese Language and Culture
การอ่านและเขียนตัวอักษรพื้นฐานสําหรับผู้เริ่มเรียนภาษาจีน โครงสร้างตัวอักษร คําศัพท์
พื้นฐาน การทักทายในชีวิตประจําวัน สํานวนภาษาที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ประเพณีและวัฒนธรรมจีน
พัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีน
Introduction to Chinese reading and writing system for beginners; basic
vocabulary, greetings, daily expressions for various situations; Chinese culture and traditions
with emphasis on developing listening, speaking, reading, and writing skills in Chinese.
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
0592001
ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
Truth of Life
การเข้าถึงธรรมชาติของชีวิต สังคม และโลก ในมุมมองของปรัชญาและศาสนา การพัฒนาตน
ตามหลักศาสนธรรมในศาสนาของตน การกําหนดเป้าหมายของชีวิตด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม ความสามารถ
ดํารงชีวิตอยู่อย่างมีสติในสังคมโลกาภิวัตน์ เพื่อสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งส่วนตนและสังคม
Realizing the nature of life, society and the world in the view of philosophy and
religion. Self- training in accordance with the own religious principles; determining the goal of
life base on virtual principle; ability to lead.
0592002

สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics for Life
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ สุ น ทรี ย ภาพ การรั บ รู้ และการเรีย นรู้ เ กี่ ย วกั บ คุ ณ ค่ า ทาง
วัฒ นธรรม ความงามด้ า นศิ ล ปะ ดนตรี และศิ ล ปะการแสดง โดยมุ่ง สร้ า งรสนิ ย มทางศิ ล ปะ และนํ า ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินชีวิต
The relationships between humans and aesthetics; perception and learning
about the values of culture, artistic beauty, music, and performing arts, aiming at the creation of
artistic taste and its useful application to good living.
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0592003

ทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Life Skills
การจัดการกับปัญหารอบๆตัวในสภาพสังคมปัจจุบัน การเตรียมความพร้อม สําหรับการปรับตัว
ในอนาคต ในด้านความรู้ เรื่องความคิดสร้างสรรค์ และความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ ในด้านเจตคติ เรื่องความ
ตระหนักรู้ในตน และความเห็นใจผู้อื่น และในด้านทักษะ เรื่องการสร้างสัมพันธภาพ และการสื่อสาร การ
ตัดสินใจ และการแก้ปัญหา การจัดการกับอารมณ์ และความเครียด
Management of surrounding problems in contemporary society; preparing
readiness for self-adjustment in the future; including knowledge dimension; creative thinking
and critical thinking; attitude dimension; self realization and empathy to other people; and skill
dimension; creating human relationship and communication, decision making and problem
solving; emotion and stress management.
0592004

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
พื้นฐานแห่งพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตนด้านมนุษยสัมพันธ์ และการดํารงชีวิตอย่างเป็นสุข
การสื่อสารที่ประสบความสําเร็จ การทํางานเป็นทีม ภาวะผู้นําและผู้ตาม การเสริมสร้างแรงจูงใจ การใฝ่เรียนรู้
และพลังแห่งชีวิตเพื่อประสิทธิภาพแห่งตน ประสิทธิผลแห่งงาน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุข
Fundamentals of human behaviors; self development in human relations and happy
living; successful communication; team working; leadership and followers; empowerment of
motivation, constant design for learning and life energy for self’s efficiency; work effectiveness
and peaceful living with others.
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
0593001
จิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
3(3-0-6)
Consciousness and Social Responsibility
การปลูกฝังจิตสํานึก ความเป็นมาของชาติไทย ความเป็นมาของราชภัฏ การสร้างคุณลักษณะให้
เป็นบัณฑิตพึงประสงค์ มีความสามัคคี ภาวะผู้นํา จิตสาธารณะ การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม การป้องกันการ
ทุ จ ริ ต นโยบาย มาตรการในการแก้ ไ ขปั ญ หา บทบาทหน้ า ที่ ข องประชาชนในการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ผ่ า น
กระบวนการจากกรณีศึกษา โดยจัดทําโครงการรณรงค์เพื่อให้เกิดการรับรู้หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่
น่าสนใจ
Awareness cultivation; historical background of Thai nation and Rajabhat;
characteristic development to be preferable graduates with unity, leadership, and public
consciousness; morality enhancement, anti-corruption policies and practices, citizens’ roles in
anti-corruption through case studies and campaign projects leading to awareness and changes
in issue of interest.
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0593002

สังคมไทยและสังคมโลก
3(3-0-6)
Thai and Global Society
วิวัฒนาการสังคมไทยและสังคมโลก ในมิติทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมทั้ง
แนวพระราชดําริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการดํารงอยู่อย่างมี
จิตสํานึกแห่งความเป็นไทย ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสังคมโลกในช่วงก่อนสมัยใหม่จนถึงสมัยปัจจุบัน ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต
Evolution of Thai and global societies in socio-cultural, economical, and political
aspects, including sufficiency economy principle and local wisdom for the existence of
Thainess; effects of globalization and dynamic changes of Thai and global societies; Thai and
global societies relationship in post modern era, present era, and future trend.
0593003

กฎหมายกับชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
Law for Life and Society
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับชีวิตและสังคม สิทธิ หน้าที่
และเสรี ภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลตามกฎหมาย ความรับผิดชอบในทางแพ่งและในทางอาญา กระบวนการ
ยุติธรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายครอบครัวและมรดก รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน
Introduction to the study of law; relation of law to an individual and society;
basic right duties and freedom of citizen under the law; responsibility in civil law and criminal
law; process of justice according to criminal procedure code; family law; succession laws; and
other laws in daily life
0593004

เศรษฐกิจเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Human Economics
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจแต่ละ ยุค
สมัย มิติใหม่ของเศรษฐกิจ หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบัน เทคนิคการบริหารการเงิน
ส่วนบุคคลในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
General Knowledge of Thai economy and the global economy; The
transformation of economy in each period; A new dimension of economy; Sufficient economic
and applications of social; Technical management of personal finance in the current economic
climate.
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0594001
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Science for Quality of Life
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทสี่ ร้างเสริม
สุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพลังงานของโลก
ยุคปัจจุบัน ที่มผี ลต่อสภาพแวดล้อม สังคม การเมือง และวัฒนธรรม
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Scientific process; practical applications of scientific knowledge and technology
to enhance health through the enlargement of life quality; impacts of scientific and technology
progression in term of the energy of today’s world on environment , society, politics and
culture.
0594002

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Information and Communication Technology for Life
ความหมาย ความสําคัญ และองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ อิทธิพลของเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารที่มีต่อการดํารงชีวิต และความเป็นอยู่ของมนุษย์ การเลือกใช้ทรัพยากรเพื่อการสื่อสาร
และแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ การมีจริยธรรมพื้นฐานในสังคมยุคสารสนเทศต่างๆและการเคารพสิทธิทาง
ปัญญา การใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์บนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้
ในชีวิตประจําวัน เพื่อการสืบค้น การสร้างสังคมเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ การนําเสนอผลงานการพัฒนาวิชาชีพ
และการดํารงชีวิตประจําวันอย่างมีประสิทธิภาพ
Definition, importance, and components of information technology; the
influence of information and communication technology on human living; choosing resources
for communication and information exchange; having an ethical basis in information societies
and respect for intellectual property rights; using operating systems and application programs
on information technology and communication systems for queries in daily life; creating social
network of learning; giving presentation; professional development and existence of efficient
daily life.
0594003

กีฬาเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Sports for Health
ความหมาย และความสําคัญของการออกกําลังกายต่อสุขภาพ ความสําคัญ ประเภท
กิจกรรมนันทนาการ ระบบของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการออกกําลังกาย หลักการและเทคนิคการออกกําลังกาย
การวิเคราะห์ และประเมินความเหมาะสมของแต่ละบุคคลในการออกกําลังกาย การฝึกปฏิบัติ และทักษะ
ในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย และการประเมินผลการออกกําลังกาย
Definition and importance of physical exercise to health; importance of some
recreation, type of recreation some functional systems of human body related to physical
exercises; principles and techniques of physical exercise; analysis and assessment of the
suitability of each person in doing physical exercise; practicing and skills in physical
exercise for healthiness; tests of physical ability and assessment the results of exercising.

0594004

ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
3(3-0-6)
Natural Resources and Environment
ความหมาย ความสํ า คั ญ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม วิ ก ฤติ ก ารณ์ ก าร
เปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเกิดภัยธรรมชาติประเภทต่างๆ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
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สังคม และสิ่งแวดล้อม การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Definitions; significance; relationship between man and environment; crises of
natural resources and environment; the occurrences of various natural disasters; their impacts
on economy, society and environment; self-adjustment and preparation for confronting
environmental change; people participation in environmental and natural resources
preservation and environmental sustainable management.
0594005

การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
หลักการ กระบวนการ และลักษณะการคิด รูปแบบต่างๆของการคิด การตัดสินใจโดยใช้
เหตุผลจากตรรกศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล และข่าวสารโดยวิธีการทางสถิติเบื้องต้น กระบวนการตัดสินใจ
และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน
Principles, processes and characteristics of thinking; styles of thinking; decision
making based on reasoning from logics; analysis of data and information by fundamental
statistical methods; decision making process and its application in daily life problem solving.
คําอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1) กลุ่มวิชาชีพครู
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-อ)
1001101
ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู
3(2-2-5)
Language and Thai Culture for Teachers
ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู ภาษาไทยเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู สามารถใช้ทักษะการฟัง
การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย เพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง สามารถใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ
Thai Language and culture for teachers Thai language for professional
development ability in listening speaking reading and writing Thai language for communicating
accurate meaning ability in using language and culture for peaceful coexistence.
1003101

ภาษาอังกฤษสําหรับครู
3(2-2-5)
English Language for Teachers
ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
ภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง สามารถใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ
Foreign Language for professional development ability in listening speaking
reading and writing foreign language for communicating accurate meaning ability in using
language and culture for peaceful coexistence.
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1011101

ความเป็นครู
3(2-2-5)
Self Actualization For Teachers
สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การ
จัดการความรู้ เกี่ยวกั บวิชาชี พครู การสร้างความก้าวหน้าและพั ฒนาวิชาชีพครู อย่างต่ อเนื่อง การปลูกฝังจิ ต
วิญญาณความเป็นครู รอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน มีจิตวิญญาณความเป็นครู
State of teacher work characteristics and professional standards of teachers laws
concerning teachers and teaching profession management of knowledge for teaching profession
the making of progress and continuous profession development instilling teachers spirit
building progress and the expert of subject matters and strategies of teaching and strategies of
teaching enabling students to master analytic thinking synthetic thinking and creating new things
searching and selecting current information and knowledge updating to the clanging world
interaction between teachers and students promoting the development of student potentiality
possessing of teacher’s spirit.
1023203

ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Philosophy of Education and Curriculum Development
ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แนวคิดและกลวิธี
การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักการการวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตลอดจนการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา หลักการแนวคิดในการจัดทําหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรและ
การนําหลักสูตรไปใช้ การวิเคราะห์หลักสูตรสามารถจัดทําหลักสูตรได้ การปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผล
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
Philosophy concepts and theories of education religions economy society and
culture concepts and strategies in education management for promotion of sustainable
development principles of analysis concerning education for sustainable development as well
as its application for school development. principles concepts in curriculum construction,
curriculum development and application of curriculum, curriculum analysis confection of
curriculum evaluation and applying curriculum evaluation outcome to develop the curriculum.
1051105

จิตวิทยาพัฒนาการ
3(3-0-6)
Development Psychology
ความหมาย และความสําคัญของพัฒนาการมนุษย์ที่มีต่อการศึกษา อิทธิพลต่างๆที่มีต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคล จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิยาพัฒนาการของมนุษย์ ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยา
พัฒนาการ ศึกษาพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมของมนุษย์ ตั้งแต่ปฏิสนธิ จนถึงวัยชรา การ
ประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาการของบุคคล ใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุน
การเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของวัยรุ่น ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาวัยเด็ก
และวัยรุ่น
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Meaning and importance of human development in education, factors effecting
human growth and development, foundation psychology and human developmental
psychology, theories concerning developmental, study the human physical, cognitive, emotion
and social development since birth to old age, application of knowledge enhance human
development, application of psychology for understanding and support learner’s learning to the
full potential, factor effecting adolescent characteristics, problem and solution methods for
children and adolescent.
1052401

จิตวิทยาการเรียนรู้และการแนะแนว
3(2-2-5)
Psychology of Learning and Guidance
แนวคิ ด ทฤษฎี ท างจิ ต วิ ท ยาการศึ ก ษา จิ ต วิ ท ยาการเรี ย นรู้ หลั ก การและทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้
กระบวนการเรียนรู้ ชนิดของการงานเรียนรู้ การถ่ายโยงการเรียนรู้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ การจูงใจและการ
ปรับพฤติกรรมในการเรียนการสอน แนวคิดจิตวิทยาการแนะแนวและการให้คําปรึกษา กระบวนการ เทคนิคและ
เครื่องมือในการบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในสถานศึกษา รูปแบบบริการทางจิตวิทยา และการแนะแนว
ในสถานศึกษา หลักการเบื้องต้น วิธีการให้คําปรึกษาในด้านต่างๆ เทคนิค และฝึกทักษะการให้คําปรึกษาเบื้องต้น
สามารถให้คําแนะนําช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
Psychology of learning and guidance. Educational psychology concepts and
theories, learning psychology, theories and concepts of learning, learning process, types of
learning transfer of learning, factors effecting learning, motivation and behavior adjustment in
teaching learning, concepts in psychology of guidance and counseling, process, techniques and
instruments in psychology and school counseling service, pattern of psychology and school
counseling, beginning principles of various counseling techniques and practicum in beginning
counseling, be able to counsel the learner to have a better life.
1044102

การประกันคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Quality Assurance
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา สามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และ
ดําเนินการจัดกิจกรรมตลอดจนประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
Principles concepts and practice in management of education quality and
educational quality assurance ability in quality management for learning activities and learning
quality continuously and conducting activities as well as evaluation of learning activity quality.
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1022202

การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
Learning and Classroom Management
หลั ก การ แนวคิ ด แนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ทํ า แผนการเรี ย นรู้ การจั ด การเรี ย นรู้ และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และ
แก้ปัญหาได้ บูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา
สามารถจัดทําแผนการเรียนรู้และนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง สร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้
Principles concepts and practice in learning plan preparation management of
learning and environments for learning theories and models of learning management enabling
the students to master analytical thinking creative thinking and problem solving integration of
learning in forms of multi-ages classroom management development of learning centers in
schools ability in preparation of learning plan and implement it effectively creating learning
atmosphere in the classroom conducive to student learning.
1041102

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
Learning Assessment and Evaluation
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการ
วัดและประเมินผลตลอดจนสามารถวัดและประเมินผลได้ ฝึกปฏิบัติการเขียนข้อสอบ การประเมินตามสภาพจริง
และประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน สามารถนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
Principles concepts and practice in learning assessment practice in writing
examination paper and evaluation of the students practice in assessment and evaluation as
well as skill in assessment and evaluation ability in applying evaluation results for student
development.
1033103

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Information Technology for Education
หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ประยุกต์ใช้และประเมินสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เน้นกระบวนการเรียนการสอนที่
ทันยุคสมัย
Principles concepts design applying and evaluating media innovation and
information technology for learning and ability to apply information technology for
communication and focus on update study and learning process.
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1044103

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research for Learning Development
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สามารถ
นําผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน สามารถทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน
Principles concepts and practice in research application and contraction of
research for learning development ability in applying research results in teaching learning
management ability to research for teaching learning and student development.
1014102

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
3(2-2-5)
Moral Ethics and Codes of Conduct For teacher
หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของ
วิชาชีพครูที่คุรุสภา กําหนดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสํานึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
Good governance honesty moral and ethical standards of teaching profession
promulgated by teacher council of Thailand conducting oneself as good model public
mindedness and altruism converting oneself according to teaching profession moral standards.
1012201

การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
2(2-0-4)
Education and Community Development
ความหมายของการพัฒนา ความหมายของชุมชนและลักษณะชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน การ
จัดโรงเรียนเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชน การวางแผนพัฒนาชุมชน การอนามัยในโรงเรียน ความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการแก้ปัญหาชุมชน วิธีการศึกษาและสํารวจปัญหาชุมชน กิจกรรมการพัฒนาชุมชน
การประเมินผลการพัฒนาชุมชน
The meaning of development, the meaning of community and character of
community, principles of community development, School management as a center of
community development, community development planning. Health in community schools; Co
– operation between school and community; to solve problems within the community. How to
study and survey community’s problems; community development activities; community
development evaluation.
1013203

การศึกษากับการพัฒนาประเทศ
2(2-0-4)
Education and National Development
ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการพัฒนาประเทศ การศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และเศรษฐกิจ แนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมือง การปกครอง
หลักการพัฒนาชุมชน การจัดโรงเรียนเพื่อพัฒนาชุมชน ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
The relationship between education and national development; education and
social change; concepts about educational management for economic development; society
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and culture; politics and government; principles of community development; school
management for enhancing community development; movements in community development.
1013204

กิจกรรมการศึกษาเพื่อท้องถิ่น
2(2-0-4)
Local Educational Activity
โครงสร้าง ระบบการศึกษาส่วนท้องถิ่น บทบาทของคนและองค์กรชุมชน ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณี กิจกรรมและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคนและองค์กรชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
The local education structure and system; role of people and community
organizations ; art, culture, local traditions; activities for human development and community
organizations for a nurturing environment
1013504

การศึกษาทางเลือก
2(2-0-4)
Alternative Education
ความหมาย ความมุ่งหมาย ขอบข่ายของการศึกษาทางเลือก การเปรียบเทียบ การศึกษานอก
ระบบ ในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การบริหารและการจัด การ การศึกษาทางเลือก หลักสูต รและ
การศึกษาทางเลือกในประเทศไทยและต่างประเทศ แนวโน้มของการศึกษาทางเลือกในประเทศไทย
The meaning, purpose and scope of alternative education; comparison between
non-formal, formal education and informal education; alternative education administration and
management; alternative curriculum in Thailand and oversea; trends in alternative in Thailand.
1014902

สัมมนาปัญหาการศึกษา
3(2-2-5)
Seminar Problems in Education
การจัดสัมมนากระบวนและปฏิบัติการสัมมนาปัญหาการศึกษา
Seminar; Management process and actions in education problem.

1023204

กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน

2(1-2-3)

Learner Development Activities

ความหมายและความมุ่งหมายของกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ประเภทและประโยชน์ของ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งพัฒนาความรู้ ความสามารถ ความถนัด และพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียน มีหลักการ
จัดการและการบริหารกิจกรรม การเลือก จัดโครงการตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
The meaning and objectives of learner development activities , types and benefit of learner
development activities , including the development of knowledge , ability , aptitude and
personality of learner , the principle of management and activity management , the selection of
project according to type of learner development activities.
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1023301

ทักษะและเทคนิคการสอน
3(2-2-5)
Teaching Skills and techniques
ความหมาย ขอบข่ายและความสําคัญของทักษะและเทคนิคการสอน ทักษะการนําเข้าสู่บทเรียน
การเร้าความสนใจ การตั้งคําถาม การใช้สื่อการเรียนการสอน การเล่าเรื่อง การเสริมแรง การใช้กิริยาท่าทางและ
วาจา การใช้กระดานดํา การอธิบายยกตัวอย่างและสรุปบทเรียน การสอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่มย่อย การสอน
รายบุคคล การใช้เพลงประกอบการเรียนการสอน บทบาทสมมติ เทคนิคการสอนแบบมีส่วนร่วม เทคนิคการสอน
โดยใช้กระบวนการคิด ฯลฯ
The importance ranges of skills and teaching. Warm up activities; stimulation;
how to use questions; using teaching –learning aids; telling stories; positive reinforcement; body
language, ; using the blackboard; explanations with examples and conclusions; teaching large
group, teaching small group; teaching individual; teaching by songs; role play; co –teaching
techniques; thinking process teaching technique etc.
1031201

เทคโนโลยีการถ่ายภาพ
3(2-2-5)
Technology of Photography
วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบภาพ พั ฒนาการของการถ่ายภาพ หลักและ
เทคนิคการถ่ายภาพ การถ่ายภาพประเภทต่างๆ กล้องดิจิตัล การตกแต่งภาพด้วยระบบดิจิตัล ฝึกปฏิบัติการ
ถ่ายภาพ
Science of photography; factors of image management; photography
development; principle and techniques of photography; types of photography; digital; digital
process; practicing photography.
1033104

เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Information and Communication Technology in Education
ความสําคัญ บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารที่มีต่อการศึกษา แหล่ง
สารสนเทศเพื่อการศึกษา การจัดการฐานข้อมูล การใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศต่างๆทางการศึกษาและการ
เรียนรู้ ปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต การจัดเก็บ สื่อสาร และถ่ายทอดสารสนเทศบนเครือข่าย
Rationale , role and impact of information technology on education , sources of
information technology for education , data base management usage of information technology
network system and learning , the practice of information searching from internet , storage ,
communication and transfer of information on network.
1033105

การออกแบบมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Design of Educational Multimedia
บทบาท ความสําคัญของการใช้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการนาเสนอ รูปแบบและลักษณะของ
มัลติมีเดียที่ใช้ในการศึกษาและการเรียนรู้ หลักการออกแบบ ทฤษฎีการเรียนรู้ และกระบวนการสื่อสาร โปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่อการนาเสนอ ปฏิบัติการออกแบบมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
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The role and rationale of computer multimedia for presentation , model and
characteristics of multimedia use in education and learning , principle of design , theories of
learning and communication process , ready-made program for presentation , the practice of
multimedia for education designing.
1033106

การผลิตสื่อแอนิเมชั่นเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Production of Animation Media for Education
การสร้างลายเส้นด้วยคอมพิวเตอร์ การสร้างภาพแอนนิเมชั่นด้วยคอมพิวเตอร์ กระบวนการ
จัดทําสื่อ 2 มิติและ 3 มิติ การออกแบบฉากและ ตัวแสดง กระบวนการตกแต่งภาพขั้นสูง ทฤษฎีและจิตวิทยาการ
เรียนรู้ ปฏิบัติการผลิตสื่อแอนนิเมชั่นเพื่อการศึกษา
Designing of graphic image by computer , designing animation image by computer ,
two dimension and three dimension media making process , screen and actor designing ,
advanced image decoration process , theories and learning psychology the practice of
animation media production for education.
1033107

คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Computer Assisted Instruction in Education
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สื่อ คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน หลั ก การออกแบบ กระบวนการสร้ า ง และ
ประเภทของคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน ทฤษฎี เ กี่ ย วข้ อ งในการสร้ า งบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน วิ ธี ก ารนํ า
คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การสร้างโปรแกรมหรือการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาพัฒนาการ
เรียนการสอน
General knowledge about computer assisted instruction media, principle of
designing, constructing and types of computer assisted instruction, related theories concerning
designing computer assisted instruction lessons, application of methods of computer in
teaching-learning, program construction or application ready-made program in teaching-learning.
1052301

มนุษยสัมพันธ์สําหรับครู
2(2-0-4)
Human Relations for Teachers
ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ์สําหรับครู หลักการ องค์ประกอบ กระบวนและ
เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์สําหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน
การประเมินมนุษยสัมพันธ์สําหรับครู เน้นการฝึกปฏิบัติ สร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี
และเสริมสร้างสัมพันธภาพแห่งการช่วยเหลือนักเรียน
Meaning and importance of human relations for teachers; principles and factors;
processes and techniques to build interpersonal relations for teachers; teachers’ role to
support interpersonal relation in schools and the community; interpersonal relations
evaluation; creating interpersonal relations to supporting learning and students.
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1053101

ความคิดสร้างสรรค์
2(2-0-4)
Creative Thinking
ความหมาย ขอบข่าย ประเภท ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะเด็กที่ มีความคิด
สร้างสรรค์ เทคนิคและทักษะสําหรับครูในการพัฒนาความคิด สร้างสรรค์ บทบาทของพ่อแม่ และครอบครัวกับ
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและการประเมินความคิดสร้างสรรค์
Meaning, scope, types, of creative thinking, the characteristics of
children who are creative thinkers ; technique and skills for teachers to promote creative
thinking; parents’ role and family support for creative thinking; Doing activities to develop
creative thinking evaluation.
1053402

จิตวิทยาเด็กกลุ่มพิเศษ
2(2-0-4)
Special Needs Children Psychology
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และพฤติกรรมของเด็กกลุ่มพิเศษ สาเหตุของพฤติกรรมผิดปกติของ
เด็กกลุ่มพิเศษ องค์ประกอบทางด้านกายภาพ ชีวภาพและสังคมที่มีผลต่อกลุ่มเด็กพิเศษ ประเภทของเด็กกลุ่ม
พิเศษ การดูแลสุขภาพของเด็กพิเศษ องค์การและหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเด็กกลุ่มพิเศษ
Study meaning, scope and behavior of special needs children ; cause of
abnormal behaviors of special need child; factors physical, biological and social which are
important for special needs children; kinds of special need children; care and health of special
needs children; organizations and statues which support special nee child.
1053603

เครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว
2(2-0-4)
Tools and Techniques in Counseling
หลักการสร้างและใช้เครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว ประเภทของเครื่องมือและเทคนิคการ
แนะแนว การรวบรวมเครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว ทั้งที่เป็นแบบทดสอบและไม่ใช่แบบทดสอบ การปรับ
เครื่องมือที่เป็นแบบทดสอบสําหรับนําออกใช้ การทดลองใช้เครื่องมือและเทคนิค การแนะแนวกับนักเรียน
Creating principles and using tools and techniques for counseling; tools and
techniques in counseling; tools and techniques for counseling both test and non-test;
experimental tools and technique use for counseling.
1083601

การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม
3(3-0-6)
Special and inclusive Education
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม ปรัชญา กฎหมาย
และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเด็ กที่มี ความต้องการพิเศษ ลักษณะและประเภทเด็กมีความต้องการพิเศษ การ
ปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอน การจัดการพฤติกรรมและบริการสนับสนุน
The principle knowledge of special education and inclusive education;
philosophy; laws and policy which relates to special need’s children; character and kind of
children who want special needs; adjustment for inclusive education; teaching technique;
behavior management and supporting services.
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1003102

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Skills Development
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษทุกทักษะ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นการ
สื่อสารในชั้นเรียน
Practice in all language skills as listening, speaking, reading and writing with an
emphasis on communicating in classroom.
1004102

กิจกรรมเข้าจังหวะ
3(2-2-5)
Rhythm Activities
หลักการเต้นรําเบื้องต้น กิจกรรมเข้าจังหวะ มารยาททางสังคมของลีลาศ ประโยชน์ของการ
ลีลาศ การจัดงานลีลาศ การรู้จังหวะของดนตรีและเพลง การจับคู่ การนําพา เทคนิคในการเต้นรํา จังหวะต่างๆ
Beginning dance principles rhythm activities , socialetiquete of dancing, benefit of
dancing, dancing fair management, knowing music and song rhythm, paring, leading and dancing
techniques of various dance steps.
1004103

ผู้นาํ นันทนาการและการอยูค่ ่ายพักแรมสําหรับครู
3(2-2-5)
Recreation Leadership and Camping for Teachers
ความสําคัญของผู้นํานันทนาการ ผู้นําชนิดต่าง ๆ เปรียบเทียบคุณลักษณะผู้นํา ความแตกต่าง
และความสัมพันธ์ระหว่างผู้นํากับผู้ตาม คุณลักษณะของผู้นํานันทนาการ บทบาทหน้าที่ของผู้นํานันทนาการ การ
ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นําด้านกิจกรรมต่าง ๆ ทางนันทนาการ ประวัติ ความมุ่งหมาย และลักษณะของค่ายพักแรม
ความสัมพันธ์ของการอยู่ค่ายพักแรมกับการศึกษานอกสถานที่ ชนิดของค่ายพักแรม กิจกรรมที่จัดขึ้น การจัดและ
ดําเนินการในการอยู่ค่ายพักแรม อุปกรณ์ การจัดโปรแกรม การวัดและประเมินผลการอยู่ค่ายพักแรม การอยู่ค่าย
ภาคปฏิบัติ
The importance of recreation leader, kinds of leaders, comparison of leader
characters and administration, difference and relation of leader and follower, characteristics of
recreational leader, role and function of recreational leader, leader practice in various activities in
recreation, history, objective and characteristics of camp, the relation between camping and
outdoor study, kinds of camp, activities provide, management and operation of camp,
instruments program management, assessment and evaluation of camping, practical camping.
4081108

พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
3(2-2-5)
Physical Education for Health Development
ศึกษาความหมายและขอบข่ายของพลศึกษา คุณค่าความสําคัญของพลศึกษาที่มีต่อการพัฒนา
สุขภาพ ความหมายและองค์ประกอบสมรรถภาพทางกลไก การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายโดยใช้กิจกรรมพลศึกษา ตามหลักการและขั้นตอนที่ถูกต้อง การพิจารณาการออกกําลังกายให้
เหมาะสมกับเพศ วัย และสภาพร่างกาย ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ เช่น อาหารและพลังงาน
แวดล้อม สภาวะอารมณ์ รวมถึงการรู้จักการป้องกันการบาดเจ็บและการบําบัดรักษา การบาดเจ็บเบื้องต้น เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขสมรรถภาพทางกาย ทรวดทรงกลไกการเคลื่อนไหว และสุขภาพในชีวิตประจําวันได้ดีขึ้น
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Studies the meaning and scope of physical education; value, importance of
physical education for healthy development; effectiveness, fitness testing; To support fitness by
physical education activities. To determine exercises which are appropriate for sex, age and
fitness; other factors which support health such as nutrition and environment ; how to prevent
injury and basic first aid.
4081402

ผู้กํากับลูกเสือ- เนตรนารีสามัญขั้นความรูเ้ บื้องต้น
1(0-2-1)
Scout Basic Unit Training Leader Course (S.B.T.C.)
ปฐมนิเทศและศึกษาจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมกิจการลูกเสือ สาระสําคัญของการลูกเสือ ภูมิ
หลังของการลูกเสือและกิจการขององค์การลูกเสือโลก รู้จักลูกเสือสามัญ การร้องเพลง วิธีการที่ใช้ในการอบรม
ลูกเสือสามัญ วินัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความว่องไวแนวการฝึกอบรมลูกเสือสามัญ ความรู้ในการเล่น
เกม บทบาทของนายหมู่ในระบบหมู่ ประวัติและโครงสร้างของการลูกเสือไทย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุมรอบ
กองไฟ การอยู่ ค่ า ยพั ก แรม วิ ธี ก ารบริ ห ารในกองลู ก เสื อ สามั ญ ทั ก ษะการลู ก เสื อ – การสอน การวางแผน
กําหนดการประชุมนายหมู่ ประชุมกองลูกเสือสามัญ คําปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้กํากับลูกเสือ พิธีการลูกเสือเนตรนารี การส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือสามัญ การเดินทางไกล โครงการฝึกอบรมผู้
กับลูกเสือ-เนตรนารี
Orientation and study of the aims of boy scout training; précis of boy scout;
background of boy scout and enterprise of world boy scout organization; singing; method to
train boy scout; discipline; regulation and alertness; boy scout training guild; knowledge in
playing game; the role of the leader in a collective system; history and structure of Thai boy
scout; guide to camp fire; campout; administrate of scout department; boy scout teaching skills;
planning to appoint a leader; boy scout promise and rules; scoutmasters’ duty and
responsibility; ceremonies of boy scout and girl guide; supporting boy scouts’ activities; tramp;
scout master training project.
1(45)
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
Professional Experience 1
การสังเกตการจัดการเรียนรู้ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง
สามารถจั ด ทํ า แผนการจั ดการเรี ย นรู้ เพื่อ จุด ประสงค์ก ารสอนที่ ห ลากหลาย รวบรวมข้อ มู ล ธรรมชาติ แ ละ
พัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ภูมิหลังของผู้เรียน งานในหน้าที่ครู
Observation of learning management planning of learning management enabling
the learners to create knowledge by themselves be able to produce learning management plan
to promote various , collect data; asses the of nature and individual student development;
students’ background; work load in teachers’ duty.

1024824

1024825

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
1(45)
Professional Experience 2
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน : 1024824 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ การทดลองสอนในสถานการณ์จําลองและสถานการณ์จริงใน
ระดับชั้นประถมศึกษาที่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจ
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ข้อสอบ การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนนสามารถปฏิบัติการสอน
ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผู้เรี ยน การวิจัยแก้ปัญ หาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครู มืออาชีพ ใน
สถานศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา
Prerequisite: 1024824 Professional Experience 1
Simulation teaching and real life teaching at elementary school according to
learning areas, planning of learning management, designing tests, quizzes, evaluation tools, test
assessment, scoring and learning evaluation, practical examination and scoring, be able to teach
designing a test, assessment and evaluation the learners, research to solve learner’s problem,
professional teacher development at elementary school.
1024826

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3
1(45)
Professional Experience 3
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน : 1024825 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ การทดลองสอนในสถานการณ์จําลองและสถานการณ์จริงใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน
การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การ
ตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการตัดสินใจผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนนสามารถ
ปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผู้เรียน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมือ
อาชีพในสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
Prerequisite : 1024825 Professional Experience 2
Simulation teaching and real life teaching at secondary school according to
learning areas, planning of learning management, designing tests, quizzes, evaluation tools, test
assessment, scoring and learning evaluation, practical examination and scoring, be able to teach
designing a test, assessment and evaluation the learners, research to solve learner’s problem,
professional teacher development at secondary school.
1005801

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(480)
Internship 1
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน: 1024826 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3
การปฏิบัติการสอนวิชาเอก สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก การวัดและประเมินผล และ
นําผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน สามารถประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ในสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือ
แบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษาระหว่างและหลังการปฏิบัติการสอน
Prerequisite: 1024826 Professional Experience 3
Practice of teaching and learning management in field of study, assessment and
evaluation for developing learners, evaluation, improvement and research study for developing
learners, the practice of assignments in foundation education level, the exchange of sharing
knowledge concerning educational seminar between learners for formative and summative
seminar in internship.
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1005802

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(480)
Internship 2
รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน: 1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
การปฏิบัติการสอนวิชาเอก สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก การวัดและประเมินผล และ
นําผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน สามารถประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ในสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือ
แบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษาระหว่างและหลังการปฏิบัติการสอน
Prerequisite: 1005801 Internship 1
Practice of teaching and learning management in field of study, assessment and
evaluation for developing learners, evaluation, improvement and research study for developing
learners, the practice of assignments in foundation education level, the exchange of sharing
knowledge concerning educational seminar between learners for formative and summative
seminar in internship.
2) กลุ่มรายวิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1071101
พื้นฐานการศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
Foundation of Early Childhood Education
ความหมาย จุ ด มุ่ ง หมายและนโยบายของการศึ ก ษาปฐมวั ย แนวคิ ด และทฤษฎี ข องนั ก
การศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย ประวัติความเป็นมาของการศึกษาปฐมวัยของไทยและต่างประเทศ
รูปแบบการจั ดการศึกษาปฐมวั ย หน่วยงานที่ จัด ลักษณะการดําเนินงานและความเคลื่อนไหวทางการศึ กษาปฐมวั ย
กฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยและสิทธิเด็ก วิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวโน้มการจัดการศึกษาปฐมวัย
The purpose and policy of early childhood education. Concepts and theories of education
that influence early childhood education. History of Early Childhood Education in Thailand and abroad. Form
of early childhood education. Agencies organized. The operating characteristics and early childhood education.
Law-related education, early childhood education and child rights. Analyze problems and trends in early
childhood education.
1071102

จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Child Care and Child Development Psychology
หลักการและความสําคัญของทฤษฎีจิตวิทยา จิตวิทยาพัฒนาการของเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดถึง
6 ขวบ ความสัมพันธ์ของพ่อแม่และสมาชิกในครอบครัว รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังนิสัยและส่งเสริมให้เด็กสามารถพัฒนาและปรับตนเองด้วยความเชื่อมั่นในการที่
จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
Principles and significances of psychology theories; stages of child development
psychology from birth to 6 years old; parents and members of family relationship; approaches
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of child rearing affecting young children development; providing activities to promote selfconfident and participate with others.
1071103

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
Early Childhood Curriculum
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรและ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประเภทของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย วิวัฒนาการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
ไทยและต่างประเทศ กระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยของประเทศไทยในปัจจุบัน การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของไทยและต่างประเทศ การ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น การนําหลักสูตรไปใช้ การประเมินผลหลักสูตร
The importance of theories and concepts related to the development. Courses
and curriculum in early childhood education. Type of early childhood education. Evolution of
Early childhood education programs in Thailand and abroad. Process and development of early
childhood education. Analysis of early childhood education programs in the country. A
comparative study of early childhood education programs in Thailand and abroad. The school
curriculum and curriculum development. Curriculum Implementation. Evaluation program.
1072105

ศิลปะสร้างสรรค์สาํ หรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Creative Arts for Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย
พัฒนาการทางศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย หลักการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของเด็กปฐมวัย การเลือกวัสดุ อุปกรณ์ เทคนิคและวิธีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การเก็บผลงาน และการนําเสนอผลงาน
ทางศิลปะสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย การประเมินผลพัฒนาการทางศิลปะสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
The importance of theories and concepts related to the arts for children. Art for
Early Childhood Development. Principles to the creative arts activities. Development based on
the difference between the children. Selection of materials, techniques and methods to
promote the creative arts activity. A business plan. Creative art activity, to keep workings, and to
present art workings the presentation of young children. To estimate the creative art of early
childhood development.
1072106

เพลงและกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
Song and Choreography Activities for Early Childhood
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวสาหรับเด็กปฐมวัย ความรู้พื้นฐานทาง
ดนตรีกับกิจกรรมการเคลื่อนไหวสาหรับเด็กปฐมวัย การเลือกและการใช้เพลงกับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
การผลิตสื่อบทเพลงและเครื่องประกอบจังหวะสาหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วัสดุท้องถิ่น กระบวนการจัดกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวและจังหวะสาหรับเด็กปฐมวัย การวัดและประเมินผลพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวและจังหวะของเด็ก
ปฐมวัย
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Concepts and Organizing Movement activities theories for early childhood; music
knowledge foundation with movement activities for early childhood; song selection and applying with
movement and music activities; producing music medias and music instruments for early childhood
by using local materials; procedure of organizing movement and music activities for early childhood;
evaluating and assessing development of early childhood’s movement.

1072107

กิจกรรมกลางแจ้งสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Outdoor Activities for Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกีย่ วข้องกับพัฒนาการทางร่างกาย และ
กิจกรรมพลศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการและความพร้อมทางร่างกายทักษะพื้นฐานทางกีฬา และการ
เคลื่อนไหวเบื้องต้นสําหรับเด็กปฐมวัย การจัดสภาพแวดล้อมและการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง การประเมินพัฒนาการ
ทางร่างกายของเด็กปฐมวัย
The importance of theories and concepts related to physical development
education and physical activity for children. To develop and physical basic sports skills. Motion
for early childhood and elementary. The environment and outdoor activities. Assessment of
physical development of young children.
1073108

ภาษาไทยสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Thai Language for Early Childhood
ความหมายและความมุ่งหมายของการสอนภาษาไทยสาหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการทางภาษา
ของเด็ก 0-6 ปี การจัดกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะเกี่ยวกับการฟังการพูด การเตรียมความพร้อมด้านการอ่านและการ
เขียนสาหรับเด็กปฐมวัย การสอนภาษาสาหรับเด็กที่พูดภาษาถิ่นและการจัดโปรแกรมการสอนภาษาเด็กปฐมวัย
การผลิตสื่อและของเล่นเพื่อส่งเสริมทักษะด้านภาษา การประเมินผลพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย
Definitions and purposes of Thai language instruction for early childhood; stages
of child language development from birth to 6 years old; providing activities to promote
speaking skill; preparation for reading skill and literate skill; language instruction for local
children speaking Dialect and arranging the language teaching programs for early childhood;
producing medias and toys for promoting language skills; assessing stages of child language
development.
1073109

ภาษาอังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
English for Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญ และขอบข่ายของการจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษสาหรับเด็กปฐมวัย
ทฤษฎีพื้นฐานการเรียนรู้และพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย การจัด กิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารเบื้องต้นแก่เด็กปฐมวัยด้วยวิธีธรรมชาติ และการประเมินการเรียนรู้โดยใช้เทคนิควิธีการและสื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ครูและผู้ปกครองกับการจัดโปรแกรมส่งเสริมประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสาหรับ
เด็กปฐมวัย
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Definitions, significances and scope of providing the English language events for
early childhood; foundation theories of learning and stages of child language development for
early childhood; providing the English language activities in natural way for promoting the initial
communication of early childhood and assessing learning by using the various methods and
learning medias; teachers and parents with the promoting English programs for early childhood.
1073110

คณิตศาสตร์สาํ หรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Mathematics for Early Childhood
ความหมาย ความมุ่งหมาย หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
คณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย ขอบข่าย ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย กระบวนการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์สา
หรับเด็กปฐมวัย
The meaning, objective, principles and theories which relate to learn math
experience for children. A basic math skill and framework for early childhood. The activity to
promote math skill for preschool children. Measurement and evaluation of learning
mathematics for children.
1073111

วิทยาศาสตร์สาํ หรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Science for Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญ และประโยชน์ของวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย ทฤษฎีและแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กปฐมวัย ขอบข่าย เนื้อหา ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สาหรับเด็ก
ปฐมวัย ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมและสื่อการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย
การวัดและประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
The importance and benefit of science for children. Theories and concept which
relate to the intellectual development of young children the basic skills of science content
areas for children. The science process skill. The activity for preschool science and media for
activity for early childhood. Measuring and assessing science process skills.
1073112

สังคมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Social Studies for Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับสังคมศึกษาพัฒนาการทาง
สังคมของเด็กปฐมวัย ทักษะทางสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะทางสังคม บุคลิกภาพ
และคุณธรรมที่สอดคล้องกับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน บทบาทของครูและผู้ปกครองในการส่งเสริม
ทักษะทางสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย การผลิตสื่อและการประเมินพัฒนาการทางสังคมของเด็กปฐมวัย
Definition, significances, concepts, principles and theories of social study; social
development of young children; social skills for young children; providing activities to enhance
social skills, personality and morality according to context; roles of teachers and parents in
supporting social skills for young children; producing materials and social skills assessment.
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

หน้า 38

1073113

การวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Measurement and Assessment for Early Childhood Development
ความหมาย และความสําคัญของการวัดและประเมินผล ความหมายและความสําคัญของ
พัฒนาการ ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการประเมินผล และจุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์สาหรับเด็ก
ปฐมวัย เทคนิควิธีการประเมินผลในระดับปฐมวัย การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลพัฒนาการ ฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกับการสร้างและใช้เครื่องมือเพื่อการประเมินพัฒนาการ การเสนอผลการประเมิน และการร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการประเมินผล
The meaning and importance of measurement and evaluation. The meaning and
significance of development. The relationship between the evaluation procession. The purpose
of the experience for the children. Technical of evaluation in early childhood. Measurement
and evaluation of the development. Workshop on the creation and use a tool to assess
progress. The results of the evaluation. And collaborating with parents in the evaluation.
1074114

ความคิดสร้างสรรค์สาํ หรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Creative Thinking for Early Childhood
ความหมายและความสําคัญของความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการ
ทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย หลักการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวัย บทบาทของ
พ่อแม่และครูในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวัย กิจกรรมสร้างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวัย
The meaning and significance of creativity. Creative process. Creative
development of young children. The promotion for the creative child. The role of parents and
teachers to promote creativity for children. Creative activities for children.
1074115

การจัดโปรแกรมสําหรับเด็กทารกและวัยเตาะแตะ
3(2-2-5)
Educational Program for Infants and Toddlers
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดโปรแกรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก
อายุแรกเกิดถึง 3 ปี กระบวนทัศน์ใหม่และวิธีการปฏิบัติในการอบรมเลี้ยงดูเด็กทารกและวัยเตาะแตะ เทคนิคการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับเด็กทารกและวัยเตาะแตะ การสร้างและจัดโปรแกรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการ
เรียนรู้สําหรั บเด็กทารกและวั ยเตาะแตะ การจั ดโปรแกรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเด็กทารกและวัยเตาะแตะ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Concepts, principles and theories related to the program that suits the
development of new-born children to 3 years of age. A new paradigm and practice in child
rearing infants and young toddlers. Techniques and learning activities for infants and young
children. Creating programs to promote the development and learning for infants and young
children. Facilitating a learning program that improves infants and young toddlers. Related
research.
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1074116

การบริหารและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
3(3-0-6)
Administration and Management in Early Childhood Level
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาปฐมวัย คุณธรรม
และจริยธรรมวิ ชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาปฐมวัย การสื่ อสารภายในและภายนอกสถานศึกษา การใช้
เทคโนโลยี เ พื่ อ การบริ ห ารสถานศึ ก ษา การจั ด ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การในสถานศึ ก ษาและ
หน่วยงานทางการศึกษา การประกันคุณภาพในสถานศึกษา การประสานพลังนักวิชาชีพและผู้เกี่ยวข้องในการ
ทํางานร่วมกัน งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Principles, concepts and theories related to the administration and management
of early childhood education. Morals and ethics of administrators in early childhood education.
Communication within and outside the school. Using technology for school administrators.
Management Information System for the management of educational institutions and
educational organizations. Quality Assurance in Education. Coordination of professionals and
stakeholders. Related research.
1074117

การวิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาปฐมวัย
3(1-4-4)
Classroom Research for Early Childhood Education
ความหมาย และความสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาปฐมวัยความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกับพื้นฐานการวิจัยในชั้นเรียน กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาปฐมวัย การเขียนรายงานวิจัยใน
ชั้นเรียน การนําเสนอผลการวิจัยชั้นเรียน การนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
The meaning and significance of research in early childhood education
classes.Understanding the basics of research in the classroom. Research in early childhood
education classes. Writing a research report to the class. Presentation of findings to the class
and apply the result of research.
1074118

การเล่นและสือ่ สร้างสรรค์สาํ หรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Play and Creative Materials for Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีการเล่นของเด็กปฐมวัย ประเภทของสื่อ
ประโยชน์ของสื่อในการพัฒนาเด็กปฐมวัย การเลือกใช้ การเลือกซื้อ การออกแบบ การผลิตสื่อสร้างสรรค์จากวัสดุ
ในท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้ วิธีใช้สื่อให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย การจัดสื่อ และการให้บริการของเล่นและสื่อ
สร้างสรรค์ในการศึกษาปฐมวัย การประเมินพัฒนาการการเล่น และการตรวจสอบคุณภาพสื่อ บทบาทของครูและ
ผู้ปกครองในการส่งเสริมการเล่นของเด็กปฐมวัย
Concepts, principles and theories of the importance of early childhood play.
Types of media. The benefit of media in developing of early children. To choose, to buy, to
design, to create the media form local’s material and from the waste. To use media suitable for
children to play and organize media, and To service of toy and the media in early childhood
education. To estimate playing development and check media quality. The role of teachers and
parents to encourage their children to play.
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1074119

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
Standards and Quality Assurance in Early Childhood Education
ความหมาย ความสําคัญของมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย มาตรฐาน
วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา และการจัดการศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับ มาตรฐานการประกัน
คุณภาพของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการประกันคุณภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และการประเมินคุณภาพการศึกษา แนวทางการประกันคุณภาพ การศึกษา ระบบการจัดเก็บข้อมูลเอกสาร การ
ประเมิน การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจากองค์กรภายในและภายนอก การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษา
The importance of standard and quality assurance in early childhood education.
Professional standards and teacher education and early childhood education that is consistent
with Standards and quality assurance of the basic education. Quality assurance standards of the
Office of Standards and Quality Assessment. Guidelines for quality assurance systems,
document storage and management of early childhood education within and outside of the
organization. The report assessed the quality of education.
1074120

สัมมนาการศึกษาปฐมวัย
3(1-4-4)
Seminar on Early Childhood Education
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสัมมนา การจัดการเรียนการสอนด้วยการสัมมนา หลักการจัดสัมมนา
การศึกษา การจัดสัมมนาเกีย่ วกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา แนวโน้ม และการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาปฐมวัย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Introduction to the seminar. Learning and teaching through the respective forum
of seminars. Principles of educational seminars. Seminars on current conditions, problems,
trends and changes in early childhood education. Related research.
1074121

การเรียนรวมในระดับการศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
Inclusion In Early Childhood Education
ความรู้ พื้นฐานเกี่ ยวกั บ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ลักษณะและประเภทของเด็กที่มี ค วาม
ต้องการพิเศษ หลักการจัดการเรียนรวมในระดับการศึกษาปฐมวัย รูปแบบของการจัดการเรียนรวม การส่งเสริม
พัฒนาการและการจัดการเรียนรวมโดยใช้โปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ การ
วินิจฉัย คัดกรองและให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
การจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้งเด็กปกติและเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้วยวิธีการที่หลากหลาย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Basic knowledge about children with special needs. Characteristics and types of
children with special needs. Principles of inclusive learning Management in early childhood
education. Forms of joint learning. Promoting development and learning with the use of
individual education programs. Agencies to assist in the screening and diagnosis of children with
special needs. Activities to promote early childhood development in normal children and
children with special needs with a variety of ways. Related research.
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(2) กลุ่มรายวิชาเอกเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1071104
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Health and safety for Early Childhood
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัย ปัญหาสุขภาพและ
การแก้ไข การให้บริการ บทบาทของครูในการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัยตาม
แนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ การป้องกันอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสําหรับเด็กปฐมวัย
ฝึกทักษะ
การจัดการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้และสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัย ภายใต้บริบทของการจัดแหล่งเรียนรู้
และสิ่งแวดล้อมที่พรั่งพร้อมปลอดภัยและท้าทายต่อการเรียนรู้ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Concepts, principles and theories related to the health of young children. The
role of teachers to organize to improve health care experiences of young children according to
the guidelines of the National Health Act. Accident prevention and first aid for young children.
Management, skills development, learning and promoting the health of young children. Context
of the learning resource center that is secure, equipped, and challenging to learn. Related
research.
1071201

บุคลิกภาพ จริยธรรมและมนุษยสัมพันธ์สําหรับครูปฐมวัย
3(2-2-5)
Personality, Morality and Human Relations for Early Childhood Teachers
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด จิตวิทยาและทฤษฎีที่เกีย่ วข้องกับบุคลิกภาพ จริยธรรม และ
มนุษยสัมพันธ์สําหรับครูปฐมวัย หลักการ องค์ประกอบ กระบวนการและเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์สําหรับครู
หลักการทางศาสนากับจริยธรรมของครู การเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย์ และการพัฒนาด้วยแนวคิดทางจิตวิทยา
การพัฒนาบุคลิกภาพ การสือ่ ความหมาย และการทํางานเป็นทีม การใช้มนุษยสัมพันธ์ และหลักการทางศาสนาใน
การดําเนินชีวิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของครูปฐมวัย บทบาทของครูในการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์
ในโรงเรียนและชุมชน
Definitions, Significances, Ideas, Psychology and Theories of Personality, Morality
and Human Relations for Early Childhood Teachers; Principles, Elements, Methods and
Techniques; Building Human Relations for the main religion teachers and Morality of teachers;
Comprehensive Foundation of Humanity and developing with psychological ideas, developing
personality, interpretation and team working skills; using human relations and the principles of
religions by applying in daily lives in order to developing the potential of Early Childhood
Teachers’ working skills; the main roles of the teachers for building human relations within
schools and communities.
1071202

การส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Enhancement of Physical Development for Early Childhood
ทฤษฎีพัฒนาการทางร่างกายของเด็กปฐมวัย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางร่างกายของเด็ก
ปฐมวั ย หลั ก การ วิธี ก ารและกิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการทางร่า งกายของเด็ ก ปฐมวั ย บทบาทของครูแ ละ
ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายของเด็กปฐมวัย
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Physical Development theories for Early Childhood; Factors affecting Physical
Development for Early Childhood, Principles, Methods and providing activities to promote
Physical Development for Early Childhood; The main roles of the teachers and parents in
promoting Physical Development for Early Childhood .
1071203

การส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
Enhancement of Emotional and Social Development for Early Childhood
ทฤษฎีพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมของเด็ กปฐมวัย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทาง
อารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัย หลักการ วิธีการและกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมของเด็ก
ปฐมวัย บทบาทของครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัย
Development of Emotion Theories and Social Development Theories for Early
Childhood; Factors affecting the Development of Emotion and Social Development for Early
Childhood; The main roles of the teachers and parents in Enhancement of Emotional and
Social Development.
1071204

การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Enhancement of Language Development for Early Childhood
ความหมาย ความสํ าคั ญ แนวคิด หลั กการ และทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกั บพั ฒนาการ ทางภาษา
สําหรับเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสอนภาษา
ตามธรรมชาติ และนวัตกรรมการสอนภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย การผลิตสื่อและของเล่นเพื่อส่งเสริมทักษะทาง
ภาษา และวิธีการจัดกิจกรรมทางภาษาของเด็กปฐมวัย การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัย บทบาทครูและผู้ปกครองในการประเมินพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย การสังเกต การวิเคราะห์
และการบันทึกพฤติกรรมทางภาษาของเด็กปฐมวัย
Definitions, Significances, Ideas, Principles and Language Development theories
for Early Childhood; providing activities to promote listening skills, speaking skills and literate
skills; Natural Language Instruction and Innovation of Language Instruction for early childhood;
Producing Instruction Medias and Toys for enhancing of Language Development, and strategy of
providing Language Activities for early childhood; Writing schemes of providing language
experience for early childhood; the main roles of the teachers and parents in assessing
Language Development of early childhood; observation, analysis and recording the language
behavior of early childhood.
1072201

การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Early Childhood Behavior Study
พฤติกรรมของเด็กแรกเกิดถึงหกปี ทฤษฎีที่เกี่ยวกับพัฒนาการและการศึกษาพฤติกรรมของเด็ก
ปฐมวัย สาเหตุและปัญหาทางด้านพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย การปรับพฤติกรรม การเก็บข้อมูลเด็ก การศึกษา
พฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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Behavior of children from birth to six years of age. Theories about the
development and behavior of young children. Causes of behavioral problems in preschool
children. Behavior modification. Collecting information regarding children. Behavior of individual
children. Related research.
1072202

งานประดิษฐ์ด้วยกระดาษ
2(1-2-3)
Paper Work for Early Childhood
ประวัติความเป็นมาของกระดาษจากอดีตจนถึงปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ ชนิดและลักษณะ
ของกระดาษประเภทต่างๆ การเลือกกระดาษให้เหมาะสมกับงานที่ทําสําหรับเด็กในแต่ละช่วงวัย การทํางาน
กระดาษที่เป็นของเล่นของใช้สําหรับเด็กที่หลากหลาย พัฒนาการของเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับการพับ การตัด การปะ
กระดาษ เทคนิคและวิธีกรส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมทางกระดาษและฝึก
การจัดประสบการณ์โดยการใช้กระดาษเป็นสื่อในการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย
History and background of papers in Thailand and abroad; types of various
papers; selecting appropriate papers for works for young children in various ages; paper work for
variety toys and implements for children; child development in origami, cutting, collage;
techniques and methods in supporting creative paper activities for young children; practicing in
providing learning experiences by using papers as learning medias for young children.
1072203

การเล่นเครื่องดนตรีสาํ หรับครูปฐมวัย
3(2-2-5)
Performance of Musical Instrument for Early Childhood Teacher
ความรู้พื้นฐานของดนตรีสําหรับครู ทํานอง จังหวะและการใส่คําร้องให้เข้ากับทํานอง เลือกศึกษา
เครื่องดนตรีที่เหมาะสมในการใช้จัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย 1 ชนิด ฝึกฝนจนสามารถเล่นเครื่องดนตรีนั้นตาม
โน้ตได้ การนําเครื่องดนตรีไปใช้จัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
Basic knowledge of music, rhythm and melody put to teachers claim to the
same. Select the appropriate instrument to use one type of training activities for the children to
play instruments such as the notes. To use the musical activities for children.
1072204

ทักษะพื้นฐานทางพลศึกษาสําหรับครูปฐมวัย
2(1-2-3)
Basic Skills in Physical Education for Early Childhood Teacher
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกีย่ วข้องกับกิจกรรมพลศึกษาสําหรับครู
ปฐมวัย ทักษะพื้นฐานทางกีฬา การเคลื่อนไหวเบื้องต้น กรจัดสภาพแวดล้อมในกิจกรรมพลศึกษา การกีฬาและ
เกมกลางแจ้ง การประเมินพัฒนาการในกิจกรรมพลศึกษา
The importance of theories and concepts related to physical activity for early
childhood teachers. Basic sports skills. Initial movement. To organize environment in physical activity.
Sports and outdoor games. Assessing improvement in physical activity.
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1072205

สุนทรียภาพทางดนตรีสําหรับครูปฐมวัย
2(1-2-3)
Music Appreciation for Early Childhood Teachers
ความหมาย ความสําคัญ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเพลงและดนตรี พัฒนาการของเพลงและดนตรี
การเลือกเพลงประกอบการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย การประพันธ์เพลง และการเล่นอุปกรณ์ดนตรี
ประกอบการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Meaning, significance and theories related to music and music appreciation.
Development of songs and music. Music selection of activities for young children. Composition.
Playing of musical activities for preschool children. Related research.
1072206

สุนทรียภาพทางศิลปะสําหรับครูปฐมวัย
2(1-2-3)
Art Appreciation for Early Childhood Teachers
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางศิลปะ ทัศนศิลป์ และองค์ประกอบทาง
ศิลปะ หลักการ เทคนิคและวิธีการจัดกิจกรรมศิลปะ
กิจกรรมศิลปะทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน การ
ตกแต่งห้องเรียน การจัดป้ายนิเทศ การจัด กระบะทราย งานกระดาษ การสร้างสรรค์งานทางศิลปะ การเลือก
วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่น และการนําของเหลือใช้มาประยุกต์ใช้กับงานศิลปะ บทบาทหน้าที่ของครูในการส่งเสริม
ศิลปะเด็กปฐมวัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Concepts, principles and theories related to knowledge of visual arts and artistic
elements, principles, techniques and methods of art activities. Arts activities both inside and
outside the classroom. Furnished classrooms. The bulletin board organized and arranged. Pickup sand paper to create artistic works. Selecting local materials. Implementation of waste
applied to works of art. The role of teachers in early childhood arts. Related research.
1073201

นิทาน หุ่นและตุ๊กตาสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Tales Puppets and Dolls for Early Childhood
นิทานและความสําคัญของนิทานสาหรับเด็กปฐมวัย การวางแผนการเล่านิทาน เทคนิคการเล่า
นิทาน การใช้คําถามประกอบการแต่งนิทานสาหรับเด็กปฐมวัย ความสําคัญของหุ่น ประวัติความเป็นมา และ
ประเภทของหุ่น การสร้างหุ่นชนิดต่าง ๆ การสร้างโรงหุ่นประเภทต่าง ๆ การเขียนบทเชิดหุ่น หลักการเชิดและการ
พากย์หุ่น การประดิษฐ์และการเลือกใช้ตุ๊กตาสาหรับเด็กวัยต่าง ๆ พร้อมฝึกปฏิบัติการโดยการนําหุ่น ตุ๊กตามาใช้
ประกอบการเล่านิทาน และการแสดงละคร

Tales and the significance of tales for early childhood; strategy of storytelling,
techniques of storytelling, supporting composed tales with questioning for early childhood;
significances of Puppets, the background and types of Puppets, creating the different types of Puppets
; building the different types of Puppet theaters; writing Puppet-plays; principles of performing and
dubbing puppets; inventing and selecting dolls for the different age-groups of children, and practicing
by using puppets and dolls applied with storytelling and performing a play.
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หนังสือและวรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Books and Literatures for Early Childhood
ความหมาย คุณค่าและประเภทของหนังสือเด็ก ลักษณะหนังสือที่ดีสาหรับเด็กปฐมวัย การเลือก
หนังสือ พัฒนาการด้านการอ่าน ความสนใจหนังสือของเด็ก วิธีอ่านและประโยชน์ของการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง
ศึกษาวิเคราะห์หนังสือเด็ก การเขียนและสร้างหนังสือสาหรับเด็ก การส่งเสริมการใช้ การส่งเสริมรักการอ่านของ
เด็กและการรักษาหนังสือสาหรับเด็กปฐมวัย
The value and type of children's books. A good book for children. Selection of
books. Development of reading. Attention of children to the book t. To see and get benefits of
reading to children. Analysis of children's books. To write and create books for children.
Promoting the use Promoting the child's love of reading and books for the children.
1073203

เกมการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Didactic Games for Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับเกมการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
พัฒนาการทางการเล่นเกมการศึกษาของเด็ก ประเภทของเกมการศึกษา บทบาทครูและผู้ปกครองในการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษา การประเมินพัฒนาการทางการเล่นเกมการศึกษา การผลิตและพัฒนาเกมการศึกษาสําหรับ
เด็กปฐมวัย
The important concepts, principles and theories of educational games for young
children. The development of children playing an educational game. Types of educational
games. Role of teachers and parents in educational games and activities. To estimate the
development of the educational game. Production and development of educational games for
young children.
1073204

สิ่งแวดล้อมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Environmental Studies for Early Childhood
แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา ประเภทสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
ประจาวัน การปลูกฝังจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดประสบการณ์ส่งเสริมการอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อมใน
สถานศึกษาระดับปฐมวัย บทบาทของครูและ ผู้ปกครองในการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการวัดและการ
ประเมินผลการจัดประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
Concept of the environmental Education. Type of environment. The relationship
between the environment and daily life. To cultivate spiritual consciousness of environmental
protection. To promote the conservation of the environment experienced in early childhood
education. The role of the teacher and parent to promote the environmental protection,
measurement and evaluation of environmental experience.

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

หน้า 46

1073205

ท้องถิ่นศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Local Studies for Early Childhood
ความหมายและความสําคัญของท้องถิ่นศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับท้องถิ่น
ด้านภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อม สถานที่สาํ คัญ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของ
เด็กปฐมวัยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยสําหรับเด็กปฐมวัย
การปลูกฝังจิตสํานึกในการเป็นสมาชิกที่ดีของท้องถิ่น การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
The meaning and importance of education for local children. Basic knowledge of
the local geography and environment landmarks of cultural heritage and way of life associated
with the daily life of children as the sufficiency economy. Learning. Traditional knowledge and
wisdom Thailand for children. The awareness of the members of the Local. Conservation and
development of the local environment.
1073206

เกษตรกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Agriculture for Early Childhood
ความหมายและความสําคัญของเกษตรกรรม ความสัมพันธ์ระหว่าง สัตว์ และพืช ประเภท วิธีใช้
และการเก็บรักษาเครื่องมือเกษตรกรรม การปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ และบริบททาง
สังคมของเด็กปฐมวัย อันตราย และการป้องกันโรคที่เกิดจากพืช และสัตว์ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการจัด
กิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย บทบาทของ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และครูในการส่งเสริมกิจกรรมเกษตรกรรมสําหรับเด็ก
ปฐมวัย การจัดกิจกรรมเกษตรกรรมสํา หรับเด็กปฐมวัย
The meaning and importance of agriculture. The relationship between animal
and plant. Type, how to use the tool and how to protect agricultural tools. To plant and to
nurture animals that are appropriate for learning. The social context of child harm and prevent
diseases of plants and animals in the sufficiency activities for children. The role of parents and
teachers to promote agriculture activities for children. To manage agricultural activities for
children.
1073207

จริยธรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Ethics for Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญ และแนวคิดพื้นฐานทางจริยธรรม จริยธรรมของเด็กไทยในอดีต
ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม จริยธรรมทีค่ วรเสริมสร้างในเด็กปฐมวัย กระบวนการพัฒนาจริยธรรม เช่น
ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และการแบ่งปัน เป็นต้น การส่งเสริมสมาธิและความฉลาดทางอารมณ์ในเด็ก
ปฐมวัย กิจกรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรมสําหรับเด็กปฐมวัย การประเมินพัฒนาการทางจริยธรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
The meaning and significance of basic moral concepts. Moral of the children in
Thailand. Theory of moral development. To strengthen ethics in early childhood. Process of
moral development as a discipline, responsibility and to the promotion of meditation and
emotional intelligence in children. Events for the moral development of children. Evaluation
ethics for early childhood development.
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คอมพิวเตอร์สาํ หรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Computer for Early Childhood
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการคอมพิวเตอร์สําหรับเด็กปฐมวัย ความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์สําหรับ
เด็กปฐมวัย การสอนคอมพิวเตอร์สําหรับเด็กปฐมวัย การเลือก การจัดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างบทเรียน
ช่วยสอนด้วยคอมพิวเตอร์สําหรับเด็กปฐมวัยในการฝึกประสบการณ์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์สําหรับเด็กปฐมวัย
การประเมินผลการใช้คอมพิวเตอร์ของเด็กปฐมวัย ครูและผู้ปกครองกับการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์สําหรับเด็กปฐมวัย
The principle, theory, and concept of computer for early childhood. Basic
computer knowledge for children. To teach computer for early childhood. To choose, to
manage a computer program for helping in teaching a computer lessons for children’s
experience learning computer . Assessment of young children for using computer. Teachers and
parents enhance the learning experience for the computer for children.
1073209

การละครและนาฏลีลาสําหรับครูปฐมวัย
3(2-2-5)
Drama and the Performing Arts for Young Children
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวข้องกับละครและนาฏลีลา การจัดประสบการณ์ละครและ
นาฏลีลาเพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวม การฝึกปฏิบัติจัดประสบการณ์การละครและนาฏลีลาระดับปฐมวัย งานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง
Concepts, principles and theories related to drama and dancing style.
Experiences of theatre and dramatic style in the holistic development of children. Practical
experiences using dramatic theatre and style for the primary level. Related research.
1074201

โภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Nutrition for Early Childhood
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย ปัญหาทางโภชนาการ
ของเด็กปฐมวัย บทบาทของครูในการส่งเสริมภาวะโภชนาการตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ การเลือก การ
จัดและการประกอบอาหารให้มีคุณค่าครบถ้วนสําหรับเด็กปฐมวัย
การจัดและให้บริการอาหารกลางวันใน
สถานศึกษาระดับปฐมวัย การจัดรายการอาหารที่เหมาะสมกับการพัฒนาการของเด็กปฐมวัยและการประกอบ
อาหารสําหรับเด็กปฐมวัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Concepts, principles and theories related to nutrition for preschool children.
Nutritional problems of young children. The role of teachers in promoting nutritional guidelines
of the National Health Act. Selection, arrangement and cooking for the full nutritional value in
young children. Organizing the serving of lunch in early childhood education facilities. Choosing
the right foods and preparation for the development of young children. Related research.
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1074202

การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Early Childhood Education for Parents
ความหมายและความสําคัญของครอบครัวต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง
ในการส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ความจําเป็นที่จะต้องให้การศึกษาแก่
ผู้ปกครอง รูปแบบและปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
The meaning and importance of family and early childhood development. Role
of parents in promoting the physical, emotional, social and intellectual development necessary
to educate the parent. Operating model and to educate parents and children.
1074203

การศึกษาปฐมวัยเปรียบเทียบ
2(2-0-4)
Comparative Early Childhood Education
ความสําคัญของการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ศึกษาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใน
ประเทศและต่างประเทศ วิเคราะห์ระบบและรูปแบบการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ แต่ละประเทศเพื่อ
เปรียบเทียบจุดเด่นและจุดด้อยของระบบและรูปแบบการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
The importance of early childhood education degree. Education, early childhood
education levels in the country and abroad. Analysis and management of early childhood
education each country to compare the strengths and weaknesses of the system and the level
of early childhood education.
1074204

การเรียนการสอนแบบโครงการสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Project Based Learning for Early Childhood Education
ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะของโครงการ ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับโครงการ การฝึกปฏิบัติใน
การเรียนรู้ผ่านโครงการ และการประเมินโครงการ
The definition and the important aspects of the project. Theories related to the
project. Practice in learning through projects and evaluation.
1074205

การจัดการเรียนรู้ทสี่ อดคล้องกับการทํางานของสมอง
2(1-2-3)
Brain - based Learning
ความหมายและความสําคัญของสมอง ส่วนประกอบของสมอง พัฒนาการและการทํางานของ
สมองตามช่วงอายุต่างๆ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน หลักการและวิ ธีการในการจัด
กิจกรรมประสบการณ์เรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางสมอง และสามารถนําความรู้สู่การ
จัดกิจกรรมในชั้นเรียนได้
The meaning and significance of the brain. Component of brain. The
development and processing of the brain by the age . Theory that associated with BBL.
Principles and methods of activity, learning experiences and environments in accordance with
the development of the brain. And can apply their knowledge to the activities in class.
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1074206

สื่อและเทคโนโลยีสําหรับครูปฐมวัย
3(2-2-5)
Media and Technology for Early Childhood Teachers
ความหมาย ความสําคัญของสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย การรับรู้ของเด็กปฐมวัย สื่อ
สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ วีดิทศั น์ สื่อคอมพิวเตอร์และแหล่งการศึกษาชุมชนเพื่อการจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดหา
และเลือกใช้สอื่ และเทคโนโลยีที่เหมาะกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
The importance of early childhood education, media and technology. Society
and the perception of young children. Print media, radio, television, video computer
Community education and resources for early childhood education. Procurement and selection
of media and technology for development and learning of young children.
1074207

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสําหรับการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
Thai Culture and Wisdom for Early Childhood Education
ทฤษฎี ท างจิ ต วิ ท ยา มานุ ษ ยวิ ท ยา และสั ง คมวิ ท ยา เกี่ ย วกั บ นิ ย ามของความเป็ น ไทย
วัฒนธรรมกับภูมิปัญญาในวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยและความหลากหลายของท้องถิ่นที่มีอิทธิพลต่อการ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ข้อดีและข้อจํากัดของวัฒนธรรมไทยกับภูมิปัญญาไทยที่มีต่อการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย วิสัยทัศน์ของสังคมไทยเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย การประยุกต์ใช้วัฒนธรรมกับภูมิ
ปัญญาไทยและท้องถิ่นในการจัดการศึกษาปฐมวัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Theories of psychology, anthropology, and sociology. The definition of Thai culture
and folk wisdom. A unique way of life in Thailand and a variety of local influences to promote
the development of young children. The advantages and limitations of the culture of Thailand
and Thai folk wisdom in regards to the promotion of early childhood development. Vision of
early childhood education in Thai society. Application of Thai culture and folk wisdom to early
childhood education. Related research.

(3) กลุ่มรายวิชาการสอนวิชาเอก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1072301
การส่งเสริมทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Enhancement of Thinking Skills for Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดสําหรับเด็ก
ปฐมวัย ประเภทของการคิด ทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย กระบวนการคิด เทคนิคการใช้คําถามและการจัด
ประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะการคิด การประเมินพัฒนาการทางการคิดของเด็กปฐมวัย การศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการคิด
Definitions, Significances, Concepts, Principles and Thinking skills theories for
Early Childhood;Types of thinking, capability of thinking for early childhood; the procedures of
thinking, the techniques of questioning and providing events to enhance Thinking skills for early
childhood; assessing cognitive development of early childhood; studying related researches.

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

หน้า 50

1073302

การพัฒนาการใช้นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
Early Childhood Innovation Development and Implementation
การพัฒนาและการใช้นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย แนวคิดใหม่และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย การประยุกต์นวัตกรรมและแนวคิดใหม่ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะกับพัฒนาการ
ของเด็ก โดยยึดความเชื่อพื้นฐานส่วนบุคคล การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวนวัตกรรมการจัด
การศึกษาปฐมวัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
New concepts and research related to early childhood educational innovation.
Application of innovation and new concepts in teaching and learning experiences for young
children of diverse backgrounds. Using personal beliefs for the development of learning.
Reflective evaluation under guidance of instructor. Related research.
(4) กลุ่มรายวิชาเอกเพิ่มเติม
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1072401
การจัดสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรูส้ ําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Environment Arrangement and Learning Resource for Early Childhood
ความหมาย ความสําคั ญของสิ่งแวดล้อ มและแหล่งเรีย นรู้สําหรับเด็ ก ปฐมวัย หลัก การและ
แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ประเภทสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ การศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่น การพัฒนาจริยธรรมเพื่อปลูกฝังจิตสํานึกในความรับผิดชอบต่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บทบาทของครู ผู้ปกครองในการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดประสบการณ์
ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม การฝึ ก ทั ก ษะการแก้ ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม การประเมิ น ผลการจั ด
ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
Definition, significances of environment and learning resources for young
children; principles and concepts of environment; types of environment and learning
resources; learning resources in communities; planning learning experiences with human
treasures; developing ethics to foster conscious in responsibility of environment conservation;
roles of teachers, parents in supporting environment conservation; providing learning
experiences to promote environment conservation; practice problems solving skills; assessing in
providing environmental learning experiences.
1073402

สิทธิและการคุม้ ครองเด็กปฐมวัย
2(2-0-4)
Early Childhood Rights and Protections
ความหมาย ความสําคัญ ประวัติความเป็นมาของสิทธิเด็ก อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก กฎหมาย
คุ้มครองเด็ก สภาพและปัญหาทางสังคมที่ส่งผลต่อเด็กปฐมวัย การจัดการศึกษา บนพื้นฐานสิทธิเด็ก สถาบันและ
องค์กรของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและการคุ้มครองเด็ก วิเคราะห์สถานการณ์ ปัจจุบันเกี่ยวกับการ
ละเมิดสิทธิเด็ก

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

หน้า 51

The importance of the history of children's rights. Convention on the Rights of
the Child. Child protection laws. Environment and social issues that affect children. Education.
On the Rights of the Child. Public and private institutions and organizations which relate to the
rights and protection of children. Analysis of the current situation about violations of children's
rights.
คําอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หรือรายวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่ซํ้ากับ
รายวิชาที่ทางหลักสูตรจัดไว้ ให้เรียนตามแผนการเรียน รวมถึงต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดโดยไม่นับหน่วยกิตรวม
ในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
(5) แผนการเรียนตลอดหลักสูตร
สําหรับการจัดแผนการศึกษาหลักสูตรได้จัดให้สอดคล้องตามระบบการศึกษาแบบทวิภาค
ในหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อย
กว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ดังนี้
แผนการเรียนนักศึกษาชัน้ ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
XXXXXXX
XXXXXXX
กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ
1001101
1011101
1014102
รายวิชาเอก
1071101
1071102

รายวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป

หน่วยกิต
3
3

ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู
ความเป็นครู
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

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

พื้นฐานการศึกษาปฐมวัย
จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
รวม

3(3-0-6)
3(2-2-5)
21
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แผนการเรียนนักศึกษาชัน้ ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
XXXXXXX
XXXXXXX
กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ
1003101
1023203
1051105
รายวิชาเอก
1071103
XXXXXXX

รายวิชา

หน่วยกิต

วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป

3
3

ภาษาอังกฤษสําหรับครู
ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
จิตวิทยาพัฒนาการ

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
วิชาเอกเลือก
รวม

3(2-2-5)
3
21

แผนการเรียนนักศึกษาชัน้ ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
หมวดศึกษาทั่วไป
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ
1052401
1022202
รายวิชาเอก
1072105
1072401

รายวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป

หน่วยกิต
3
3
3

จิตวิทยาการเรียนรู้และการแนะแนว
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

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

ศิลปะสร้างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวัย

3(2-2-5)
3(2-2-5)
21

การจัดสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย

รวม
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แผนการเรียนนักศึกษาชัน้ ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ
1044102
รายวิชาเอก
1072106
1072107
1072301

รายวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป

หน่วยกิต
3
3
3

การประกันคุณภาพการศึกษา

3(3-0-6)

เพลงและกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ
สําหรับเด็กปฐมวัย
กิจกรรมกลางแจ้งสําหรับเด็กปฐมวัย
การส่งเสริมทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21

แผนการเรียนนักศึกษาชัน้ ปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ
1041102
รายวิชาเอก
1073108
1073109
1073302
1073402
รายวิชาเอกเลือก
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

รายวิชา

หน่วยกิต

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

3(2-2-5)

ภาษาไทยสําหรับเด็กปฐมวัย
ภาษาอังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัย
การพัฒนาการใช้นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
สิทธิและการคุม้ ครองเด็กปฐมวัย

2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(2-0-4)

วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
รวม
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แผนการเรียนนักศึกษาชัน้ ปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
รายวิชา
กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ
1033103
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1024824
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
รายวิชาเอก
1073110
คณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย
1073111
วิทยาศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย
1073112
สังคมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
1073113
การวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย
1073114
ความคิดสร้างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวัย
รายวิชาเอกเลือก
XXXXXXX
วิชาเอกเลือก
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
1(45)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3
21

แผนการเรียนนักศึกษาชัน้ ปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
รายวิชา
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1024825
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
กลุ่มวิชาชีพครูเลือก
xxxxxxx
วิชาเลือก
รายวิชาเอก
1073115
การจัดโปรแกรมสําหรับเด็กทารกและวัยเตาะแตะ
1073116
การบริหารและจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
1073117
การวิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาปฐมวัย
1073118
การเล่นและสือ่ สร้างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวัย
รายวิชาเลือกเสรี
XXXXXXX
วิชาเลือกเสรี
รวม
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3
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แผนการเรียนนักศึกษาชัน้ ปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
รายวิชา
กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ
1044103
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1024826
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3
รายวิชาเอก
1073119
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
1074120
สัมมนาการศึกษาปฐมวัย
1074121
การเรียนรวมในระดับการศึกษาปฐมวัย
รายวิชาเลือกเสรี
XXXXXXX
วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
1(45)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3
16

แผนการเรียนนักศึกษาชัน้ ปีที่ 5
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
รายวิชา
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1005801
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
รวม

หน่วยกิต
6(480)
6

แผนการเรียนนักศึกษาชัน้ ปีที่ 5
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
รายวิชา
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1005802
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
รวม

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

หน่วยกิต
6(480)
6
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