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คํานํา 
 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  

จัดทําขึๅนตามกรอบนวทางการจัดทําหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา พืไอ฿หຌ
สอดคลຌองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รืไอง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหงชาติ 
พ.ศ. 2552 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ละศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสีไปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เดຌทําการพัฒนาปรับปรุง ดยดํานินการจัดทําหลักสูตร฿หຌมีความ
สอดคลຌองกับการปลีไยนปลงของสังคม฿นลกยุคปัจจุบัน ทีไอิงกับอัตลักษณ์ละบริบทของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พืไอผลิตบัณฑิตทีไมีคุณภาพ พรຌอมรับ฿ชຌสังคม฿นลกยุคปัจจุบันตามหลัก
จรรยาบรรณวิชาชีพครู  
 ฿นการนีๅ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
(4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เดຌดํานินการจัดทําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตบัณฑิต  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ตามขัๅนตอนการปรับปรุงหลักสูตร
สรใจสิๅนลຌว 
     
                    คณะครุศาสตร์ 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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ภาคผนวก ง 
 

ตารางปรียบทียบครงสรຌางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (ดิม) 
ละครงสรຌางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (฿หม) 
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ตารางปรียบทียบครงสรຌางหลักปรบัปรุง พ.ศ. 2559 (ดิม) 
ละครงสรຌางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (฿หม) 

 

หลักปรับปรุง พ.ศ. 2559  
(ดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  
(฿หม) 

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
                 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ป)ี 
                 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
              สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ป)ี 
             (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2562) 

ชือ่ปริญญา :  
ภาษาเทย : ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวยั) 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education 
                   (Early Childhood Education)

ชื่อปริญญา  
ภาษาเทย : ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวยั) 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education           
                 (Early Childhood Education) 

หมวดวิชา/รายวิชา จํานวน
หนวยกิต

หมวดวิชา/รายวิชา จาํนวนหนวย
กิต

ครงสรຌางหลักสูตร 
จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศกึษาทัว่เป 
    1.1 กลุมวชิาภาษาละการสืไอสาร 
    1.2 กลุมวิชามนษุยศาสตร ์
    1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร์ 
    1.4 กลุมวชิาคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ละทคนลยี 

 
169 
30 
9 
6 
6 
9 

ครงสรຌางหลักสูตร 
จาํนวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศกึษาทัว่เป 
   1.1 กลุมวชิาภาษาละการสืไอสาร 
   1.2 กลุมวิชามนษุยศาสตร ์
   1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร์ 
   1.4 กลุมวชิาคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ละทคนลยี

 
140 
30 
9 
6 
6 
9 

2. หมวดวิชาฉพาะดຌาน 
    2.1 กลุมวิชาชีพคร ู
        2.1.1 กลุมรายวิชาชีพครูบงัคับ 
        2.2.2 กลุมรายวิชาชีพครูลือก 
        2.2.3 กลุมวิชาฝึก  
ประสบการณ์วชิาชีพคร ู
    2.2 กลุมวชิาอก 
        2.2.1 วิชาอกบังคับ 
        2.2.2 วิชาอกลือก 
        2.2.3 การสอนวิชาอก 
        2.2.4 ลือกวิชาอกพิไมติม 

133 
54 
36 
3 
15 
 

79 
48 
21 
6 
4 

2. หมวดวิชาฉพาะดຌาน 
    2.1 กลุมวิชาชีพคร ู
       2.1.1 กลุมรายวิชาชพีครบูงัคับ 
       2.1.2 รายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพครู   
           2.1.2.1 การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพระหวางรียน 
           2.1.2.2 การปฏิบัติการสอน
฿นสถานศึกษา                
    2.2 กลุมวชิาอก 
        2.2.1 วิชาอกบงัคับ 
        2.2.2 วิชาอกลือก 
         

104 
42 
28 
14 
 
 
2 
12 
 

62 
42 
20 

3. หมวดวิชาลือกสรี 6 3. หมวดวิชาลือกสรี 6
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ตารางปรียบทียบหมวดวิชาฉพาะ กลุมวิชาชีพคร ู
หลักสูตร พ.ศ. 2559 (ดิม) กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (฿หม) 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (฿หม) หมายหตุ 

กลุมวิชาครูบงัคับ กลุมวิชาครูบังคับ  

  1001101  ภาษาละวัฒนธรรมเทย   
                 สําหรับครู  3(2-2-5) 

  1101101  ภาษาพืไอการสืไอสาร               
                3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา ชืไอวิชา 
คําอธิบายรายวิชา  ฿หຌ
สอดคลຌองกับขຌอบังคับครุุสภา
วาดຌวยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับ
ทีไ 4) พ.ศ.2562 ละ
สอดคลຌองกับมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับปริญญาตรีสาขาครุ
ศาสตร์ละสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสีไปี) พ.ศ.2562 

  1003101  ภาษาอังกฤษสําหรับครู  
                3(2-2-5) 

- ตัดออก 

  1011101  ความป็นครู 3(2-2-5) - ตัดออก 

  1014102  คณุธรรม จริยธรรมละ 
                 จรรยาบรรณสาํหรับครู  
                 3(2-2-5) 

  1101102  คณุธรรม จริยธรรม  
                จรรยาบรรณ ละจิตวิญญาณ 

                ความป็นครู      3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา ชืไอวิชา 
คําอธิบายรายวิชา  ฿หຌ
สอดคลຌองกับขຌอบังคับครุุสภา
วาดຌวยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับ
ทีไ 4) พ.ศ.2562 ละ
สอดคลຌองกับมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับปริญญาตรีสาขาครุ
ศาสตร์ละสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสีไปี) พ.ศ.2562 

  1022202  การจัดการรียนรูຌละการ 
                 จดัการชัๅนรียน 3(2-2-5) 

  1101206  วิทยาการจัดการรียนรูຌ   

                3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา ชืไอวิชา 
คําอธิบายรายวิชา  ฿หຌ
สอดคลຌองกับขຌอบังคับครุุสภา
วาดຌวยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับ
ทีไ 4) พ.ศ.2562 ละ
สอดคลຌองกับมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับปริญญาตรีสาขาครุ
ศาสตร์ละสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสีไปี) พ.ศ.2562 

  1023203  ปรัชญาการศึกษาละการ 
                 พัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

  1101104  การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา ชืไอวิชา 
คําอธิบายรายวิชา  ฿หຌ
สอดคลຌองกับขຌอบังคับครุุสภา
วาดຌวยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับ
ทีไ 4) พ.ศ.2562 ละ
สอดคลຌองกับมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับปริญญาตรีสาขาครุ
ศาสตร์ละสาขาศึกษาศาสตร์ 
พ.ศ.2562 

  1033103  นวัตกรรมละทคนลยี 
                 สารสนทศทางการศึกษา  
                 3(2-2-5) 

  1101208  นวัตกรรมละทคนลยี 
                สารสนทศพืไอการสืไอสาร 
                การศึกษาละการรียนรูຌ 
                3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา ชืไอวิชา 
คําอธิบายรายวิชา  ฿หຌ
สอดคลຌองกับขຌอบังคับครุุสภา
วาดຌวยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับ
ทีไ 4) พ.ศ.2562 ละ
สอดคลຌองกับมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับปริญญาตรีสาขาครุ
ศาสตร์ละสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสีไปี) พ.ศ.2562 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (฿หม) หมายหตุ 

กลุมวิชาครูบงัคับ กลุมวิชาครูบังคับ  

  1041102  การวัดละประมินผลการ  
                 รียนรูຌ  3(2-2-5) 

  1101205  การวัดละประมินผลการ 
                รียนรูຌ     3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา คําอธิบาย
รายวิชา ฿หຌสอดคลຌองกับ
ขຌอบังคับคุรสุภาวาดຌวย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับทีไ 4) 
พ.ศ.2562 ละสอดคลຌองกับ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญา
ตรีสาขาครศุาสตร์ละสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสีไปี) 
พ.ศ.2562 

  1044102  การประกันคุณภาพการศึกษา  
                 3(3-0-6) 

  1101207  การบริหารการศึกษาละการ 
                ประกันคุณภาพการศึกษา 
                 3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา ชืไอวิชา 
คําอธิบายรายวิชา จํานวน
หนวยกิต ฿หຌสอดคลຌองกับ
ขຌอบังคับคุรสุภาวาดຌวย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับทีไ 4) 
พ.ศ.2562 ละสอดคลຌองกับ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญา
ตรีสาขาครศุาสตร์ละสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสีไปี) 
พ.ศ.2562 

  1044103  การวิจยัพืไอพัฒนาการรียนรูຌ  
                 3(2-2-5) 

  1101309  การวิจยัละพัฒนานวัตกรรม 

                การรียนรูຌ      3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา ชืไอวิชา 
คําอธิบายรายวิชา  ฿หຌ
สอดคลຌองกับขຌอบังคับครุุสภา
วาดຌวยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับ
ทีไ 4) พ.ศ.2562 ละ
สอดคลຌองกับมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับปริญญาตรีสาขาครุ
ศาสตร์ละสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสีไปี) พ.ศ.2562 

  1051105  จติวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6) - ตัดออก 

  1052401  จติวิทยาการรียนรูຌละการ   
                 นะนว  3(2-2-5) 

- ตัดออก 

-   1101103  จติวิทยาสําหรับครู  3(2-2-5) พิไมรายวิชา฿หຌสอดคลຌองกับ
ขຌ อ บั ง คั บ คุ รุ ส ภ า ว า ดຌ ว ย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับทีไ 4) 
พ.ศ.2562 ละสอดคลຌองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรีสาขาครุศาสตร์ละสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสีไ ปี) 
พ.ศ.2562 

-   1101410  ครุนิพนธ์    1(0-2-1) พิไมรายวิชา฿หຌสอดคลຌองกับ
ขຌ อ บั ง คั บ คุ รุ ส ภ า ว า ดຌ ว ย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับทีไ 4) 
พ.ศ.2562 ละสอดคลຌองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรีสาขาครุศาสตร์ละสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสีไ ปี) 
พ.ศ.2562
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (฿หม) หมายหตุ 

กลุมวิชาครูลอืก กลุมวิชาครูลอืก  

  1012201  การศึกษากับการพัฒนาชุมชน  
                 2(2-0-4) 

- ปรับเปอยู฿นหมวดวิชา
ลือกสรี 

  1013203  การศึกษากับการพัฒนา 
                ประทศ    2(2-0-4) 

- ปรับเปอยู฿นหมวดวิชา
ลือกสรี 

  1013204  กิจกรรมการศึกษาพืไอทຌองถิไน  
                 2(2-0-4) 

- ปรับเปอยู฿นหมวดวิชา
ลือกสรี 

  1013504  การศึกษาทางลือก 2(2-0-4) - ปรับเปอยู฿นหมวดวิชา
ลือกสรี

  1014902  สมัมนาปัญหาการศึกษา  
                 3(2-2-5) 

- ปรับเปอยู฿นหมวดวิชา
ลือกสรี 

  1023204  กิจกรรมพัฒนาผูຌรียน  
                2(1-2-3) 

- ปรับเปอยู฿นหมวดวิชา
ลือกสรี 

  1023301  ทกัษะละทคนิคการสอน  
                3(2-2-5) 

- ปรับเปอยู฿นหมวดวิชา
ลือกสรี 

  1031201  ทคนลยีการถายภาพ  
                3(2-2-5) 

- ปรับเปอยู฿นหมวดวิชา
ลือกสรี 

  1033104  ทคนลยีสารสนทศละ 
                สืไอสารพืไอการศึกษา 3(2-2-5) 

- ปรับเปอยู฿นหมวดวิชา
ลือกสรี 

  1033105  การออกบบสืไอมัลติมีดียพืไอ  
                การศึกษา  3(2-2-5) 

- ปรับเปอยู฿นหมวดวิชา
ลือกสรี 

  1033106  การผลิตสืไออนิมชัไนพืไอ  
                การศึกษา  3(2-2-5) 

- ปรับเปอยู฿นหมวดวิชา
ลือกสรี 

  1052301  มนุษยสัมพันธ์สาํหรับครู  
                 2(2-0-4) 

- ปรับเปอยู฿นหมวดวิชา
ลือกสรี 

  1053101  ความคิดสรຌางสรรค์ 2(2-0-4) - ปรับเปอยู฿นหมวดวิชา
ลือกสรี

  1053402  จติวิทยาดใกกลุมพิศษ  
                2(2-0-4) 

- ปรับเปอยู฿นหมวดวิชา
ลือกสรี 

  1053603  ครืไองมือละทคนิคการ  
                นะนว  2(2-0-4) 

- ปรับเปอยู฿นหมวดวิชา
ลือกสรี 

  1083601  การศึกษาพิศษละการศึกษา 
                บบรียนรวม 3(3-0-6) 

- ปรับเปอยู฿นหมวดวิชา
ลือกสรี 

  4081108  พลศึกษาพืไอพัฒนาสุขภาพ  
                3(2-2-5) 

- ปรับเปอยู฿นหมวดวิชา
ลือกสรี 
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กลุมวิชาครูลอืก กลุมวิชาครูลอืก  

  4081402  ผูຌกํากับลูกสือ-นตรนารีสามัญ 

                ขัๅนความรูຌบืๅองตຌน 1(0-2-1) 

- ปรับเปอยู฿นหมวดวิชา
ลือกสรี 

  1004102  กิจกรรมขຌาจังหวะ 3(2-2-5) - ปรับเปอยู฿นหมวดวิชา
ลือกสรี 

  1004103  ผูຌนํานันทนาการละการอยู 
                คายพักรมสําหรับครู  
                3(2-2-5) 

- ปรับเปอยู฿นหมวดวิชา
ลือกสรี 

  1033107  คอมพิวตอร์ชวยสอนพืไอ 

                การศึกษา 3(2-2-5) 
  1003102  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
                3(2-2-5) 

- ปรับเปอยู฿นหมวดวิชา
ลือกสรี 

กลุมวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพีคร ู กลุมวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพีคร ู  

  1024824  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู  
                ระหวางรียน 1      1(45) 

- ตัดออก 

  1024825  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู  
                ระหวางรียน 2      1(45) 

- ตัดออก 

  1024826  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู  
                ระหวางรียน 3      1(45) 

- ตัดออก 

  1005801  การปฏิบัติการสอน฿น   
                สถานศึกษา 1      6(480) 

- ตัดออก 

   1005802  การปฏิบัติการสอน฿น 

                สถานศึกษา 2      6(480) 

- ตัดออก 

- 1001101  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหวาง 
              รยีน   2(0-2-6) 

พิไมรายวิชา฿หຌสอดคลຌองกับ
ขຌอบังคับคุรสุภาวาดຌวย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับทีไ 4) 
พ.ศ.2562 ละสอดคลຌองกับ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญา
ตรีสาขาครศุาสตร์ละสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสีไปี) 
พ.ศ.2562

- 1001201  การปฏิบัติการสอน฿น 

              สถานศึกษา 1      3(240) 

พิไมรายวิชา฿หຌสอดคลຌองกับ
ขຌอบังคับคุรสุภาวาดຌวย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับทีไ 4) 
พ.ศ.2562 ละสอดคลຌองกับ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญา
ตรีสาขาครศุาสตร์ละสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสีไปี) 
พ.ศ.2562
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กลุมวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพีคร ู กลุมวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพีคร ู  

- 1001302  การปฏิบัติการสอน฿นสถาน 

              ศกึษา 2 3(240) 

พิไมรายวิชา฿หຌสอดคลຌองกับ
ขຌอบังคับคุรสุภาวาดຌวย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับทีไ 4) 
พ.ศ.2562 ละสอดคลຌองกับ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญา
ตรีสาขาครศุาสตร์ละสาขา
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562

- 1001403  การปฏิบัติการสอน฿นสถาน 

              ศกึษา 3 6(480) 

พิไมรายวิชา฿หຌสอดคลຌองกับ
ขຌอบังคับคุรสุภาวาดຌวย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับทีไ 4) 
พ.ศ.2562 ละสอดคลຌองกับ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญา
ตรีสาขาครศุาสตร์ละสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสีไปี) 
พ.ศ.2562

กลุมวิชาอก   

1071101 พืๅนฐานการศึกษาปฐมวัย 
              3(3-0-6) 

- 
 

ตัดออก 

1071102 จติวิทยาพัฒนาการละ 
              การอบรมลีๅยงดูดใกปฐมวัย  
              3(2-2-5) 

1014202 การอบรมลีๅยงดูละสงสริม 

             การรียนรูຌสําหรับดใกปฐมวัย  
             3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา ชืไอวิชา 
คําอธิบายรายวิชา ฿หຌ
สอดคลຌองกับมาตรฐานคุณวฒุิ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ละ
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 

1071103 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย     
              3(2-2-5) 

1014102 การจัดประสบการณ์การรียนรูຌ 
             บบบูรณาการการศึกษาปฐมวัย 
             สําหรับดใกอายุ 3-6 ปี 3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา ชืไอวิชา 
คําอธิบายรายวิชา ฿หຌ
สอดคลຌองกับมาตรฐานคุณวฒุิ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ละ
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 

1072105 ศลิปะสรຌางสรรค์สาํหรับดใก 

             ปฐมวัย  3(2-2-5) 
1014204 การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับ 

             การศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา ชืไอวิชา 
คําอธิบายรายวิชา ฿หຌ
สอดคลຌองกับมาตรฐานคุณวฒุิ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ละ
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 

1072106 พลงละกิจกรรมการคลืไอนเหว 
              ประกอบจังหวะสําหรับดใก 

              ปฐมวัย  3(2-2-5) 

1014205 ลลีา จงัหวะละการคลืไอนเหว 
            สําหรับดใกปฐมวัย 3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา ชืไอวิชา 
คําอธิบายรายวิชา ฿หຌ
สอดคลຌองกับมาตรฐานคุณวฒุิ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ละ
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 

1072107 กิจกรรมกลางจຌงสําหรับดใก 

             ปฐมวัย  3(2-2-5) 
- ตัดออก 

1073108 ภาษาเทยสําหรับดใกปฐมวัย     
              2(1-2-3) 

- ตัดออก 

1073109 ภาษาอังกฤษสําหรับดใกปฐมวัย 
             2(1-2-3) 

1014203 ภาษาอังกฤษสําหรับดใกปฐมวัย 
             2(1-2-3) 

ปรับรหัสวิชา ฿หຌสอดคลຌองกับ
มาตรฐานคุณวฒุิปริญญาตรี
สาขาครศุาสตร์ละ
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 
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1073110 คณิตศาสตร์สําหรับดใกปฐมวัย 
              3(2-2-5) 

1014206 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
              ละคณิตศาสตร์สําหรับดใก 
              ปฐมวัย 3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา ชืไอวิชา 
คําอธิบายรายวิชา ฿หຌ
สอดคลຌองกับมาตรฐานคุณวฒุิ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ละ
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 1073111 วิทยาศาสตร์สําหรับดใกปฐมวัย 

              3(2-2-5) 
1073112 สังคมศึกษาสําหรับดใกปฐมวัย 
              3(2-2-5) 

- ตัดออก 

1073113 การวัดละประมินผล 
              พัฒนาการดใกปฐมวัย 3(2-2-5) 

- ตดัออก 

1073114 ความคิดสรຌางสรรค์สาํหรับดใก 
              ปฐมวัย     2(1-2-3) 

- ตดัออก 

1074115 การจัดปรกรมสําหรับดใก 
              ทารกละวัยตาะตะ 3(2-2-5) 

1014101 การจัดประสบการณ์การรียนรูຌ 
            บบบูรณาการการศึกษาปฐมวัย  
            สําหรับดใกอายุตไํากวา 3 ปี  
            3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา ชืไอวิชา 
คําอธิบายรายวิชา ฿หຌ
สอดคลຌองกับมาตรฐานคุณวฒุิ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ละ
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 

1074116 การบริหารละการจัดการศึกษา 
              ระดับปฐมวัย 3(3-0-6) 

- ตัดออก 

1074117 การวิจัย฿นชัๅนรียนทาง 
              การศึกษาปฐมวัย 3(1-4-4) 

1014404 การวิจัย฿นชัๅนรียนทางการศึกษา 
             ปฐมวัย  3(1-4-4) 

ปรับรหัสวิชา 

1074118 การลนละสืไอสรຌางสรรค์ 
              สําหรับดใกปฐมวัย  3(2-2-5) 

1014302 สืไอละของลนสาํหรับดใก 
             ปฐมวัย 3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา ชืไอวิชา 
คําอธิบายรายวิชา ฿หຌ
สอดคลຌองกับมาตรฐานคุณวฒุิ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ละ
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 

1074119 มาตรฐานละการประกัน 
             คณุภาพการศึกษาปฐมวัย  
             3(2-2-5) 

1014403 มาตรฐานละการประกัน 
             คณุภาพการศึกษาปฐมวัย 
             3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา ฿หຌสอดคลຌองกับ
มาตรฐานคุณวฒุิปริญญาตรี
สาขาครศุาสตร์ละ
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 

1074120 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย 
            3(1-4-4) 

1014401 สัมมนาปัญหาละนวนຌม฿นการ 
             พัฒนาการศึกษาปฐมวัย฿น 
             อนาคต 3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา ชืไอวิชา 
คําอธิบายรายวิชาละหนวย
กิต ฿หຌสอดคลຌองกับมาตรฐาน
คุณวฒุิปริญญาตรสีาขาครุ
ศาสตร์ละศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 

1074121 การรียนรวม฿นระดับการศึกษา 
              ปฐมวัย   3(3-0-6) 

1014304 การจัดประสบการณ์พืไอสงสริม 
             การรียนรูຌสําหรับดใก 
             กลุมป้าหมายฉพาะ   3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา ชืไอวิชา 
คําอธิบายรายวิชาละหนวย
กิต ฿หຌสอดคลຌองกับมาตรฐาน
คุณวฒุิปริญญาตรสีาขาครุ
ศาสตร์ละศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 
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1071104 สุขภาพอนามัยละความ      
              ปลอดภัยสําหรับดใกปฐมวัย 
             3(2-2-5) 

1014103 การพัฒนาสุขภาวะละความ 
             ปลอดภัยสําหรับดใกปฐมวัย  
             3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา ชืไอวิชา 
คําอธิบายรายวิชา ฿หຌ
สอดคลຌองกับมาตรฐานคุณวฒุิ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ละ
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 

1071201 บุคลิกภาพ จริยธรรมละ 
              มนุษยสัมพันธ์สาํหรับครูปฐมวัย 
              3(2-2-5) 

-  ตัดออก 

1071202 การสงสริมพัฒนาการทาง 
              รางกายสําหรับดใกปฐมวัย 
              3(2-2-5) 

1014106  การจัดกิจกรรมสงสริมความ 
              พรຌอมทางดຌานรางกายสําหรับ 
              ดใกปฐมวัย 3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา ชืไอวิชา 
คําอธิบายรายวิชา ฿หຌ
สอดคลຌองกับมาตรฐานคุณวฒุิ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ละ
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 

1071203 การสงสริมพัฒนาการทาง 
              อารมณ์ละสังคมสําหรับดใก 
              ปฐมวัย   3(2-2-5) 

1014105 การจัดกิจกรรมทักษะทางสังคม 
             ละความฉลาดทางอารมณ์ 
             สําหรับดใกปฐมวัย  3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา ชืไอวิชา 
คําอธิบายรายวิชา ฿หຌ
สอดคลຌองกับมาตรฐานคุณวฒุิ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ละ
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 

1071204 การสงสริมพัฒนาการทางภาษา 
              สําหรับดใกปฐมวัย3(2-2-5) 

1014104 การจัดกิจกรรมทางภาษาละ 
             การสืไอสารสําหรับดใกปฐมวัย  
            3(2-2-5)  

ปรับรหัสวิชา ชืไอวิชา 
คําอธิบายรายวิชา ฿หຌ
สอดคลຌองกับมาตรฐานคุณวฒุิ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ละ
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 

1072201 การศึกษาพฤติกรรมดใกปฐมวัย  
           3(2-2-5) 

- ตัดออก 

1072203 การลนครืไองดนตรีสําหรับครู 
              ปฐมวัย   3(2-2-5) 

- ตดัออก 

1072204 ทักษะพืๅนฐานทางพลศึกษา 
              สําหรับครูปฐมวัย  2(1-2-3) 

- ตดัออก 

1072205 สุนทรียภาพทางดนตรีสําหรับครู 
              ปฐมวัย 2(1-2-3) 

- ตดัออก 

1072206 สุนทรียภาพทางศิลปะสําหรับครู 
             ปฐมวัย   2(1-2-3) 

- ตดัออก 

1073201 นิทาน หุนละตุຍกตาสําหรับดใก 
              ปฐมวัย  3(2-2-5) 

- ตัดออก 

1073202 หนังสือละวรรณกรรมสําหรบั 
              ดใกปฐมวัย   3(2-2-5) 

1014303  วรรณกรรมละนทิานสําหรับ 
              ดใกปฐมวัย       3(2-2-5)    

ปรับรหัสวิชา ชืไอวิชา 
คําอธิบายรายวิชา ฿หຌ
สอดคลຌองกับมาตรฐานคุณวฒุิ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ละ
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 

1073203 กมการศึกษาสําหรับดใกปฐมวัย 
              2(1-2-3)  

- ตดัออก 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (฿หม) หมายหตุ 

1073204 สิไงวดลຌอมศึกษาสําหรับดใก 
              ปฐมวัย   2(1-2-3) 

- ตดัออก 

1073205 ทຌองถิไนศึกษาสาํหรับดใกปฐมวัย 
              2(1-2-3) 

- ตดัออก 

1073206 กษตรกรรมสาํหรับดใกปฐมวัย 
              2(1-2-3) 

- ตดัออก 

1073207 จริยธรรมสําหรับดใกปฐมวัย 
              2(1-2-3) 

- ตดัออก 

1073208 คอมพิวตอร์สําหรับดใกปฐมวัย 
              2(1-2-3) 

- ตดัออก 

1073209 การละครละนาฏลีลาสําหรับ 
              ครปูฐมวัย   3(2-2-5) 

- ตดัออก 

1074201 ภชนาการสําหรับดใกปฐมวัย 
              2(1-2-3) 

- ตดัออก 

1074202 การ฿หຌการศึกษากผูຌปกครอง 
             ดใกปฐมวัย 2(1-2-3) 

1014305 การมีสวนรวมของครอบครัวละ 
             ชุมชน฿นการจัดการศึกษาปฐมวัย 
             3(2-2-5)  

ปรับรหัสวิชา ชืไอวิชา 
คําอธิบายรายวิชาละหนวย
กิต ฿หຌสอดคลຌองกับมาตรฐาน
คุณวฒุิปริญญาตรสีาขาครุ
ศาสตร์ละศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 

1074205 การจัดการรียนรูຌทีไสอดคลຌอง 
             กับการทํางานของสมอง 
             2(1-2-3) 

1014201 สมองกับการรียนรูຌสําหรับดใก 
             ปฐมวัย 3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา ชืไอวิชา 
คําอธิบายรายวิชาละหนวย
กิต ฿หຌสอดคลຌองกับมาตรฐาน
คุณวฒุิปริญญาตรสีาขาครุ
ศาสตร์ละศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 

1074206 สืไอละทคนลยีสาํหรับคร ู
              ปฐมวัย   3(2-2-5) 

- ตดัออก 

1074207 วัฒนธรรมละภูมิปัญญาเทย 
              สําหรับการศึกษาปฐมวัย 
              3(2-2-5) 

- ตดัออก 

1072301 การสงสริมทักษะการคิดสําหรับ 
             ดใกปฐมวัย  3(2-2-5) 

1014405 การจัดกิจกรรมสงสริมทักษะการ  
          คดิสําหรับดใกปฐมวัย  3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา ชืไอวิชา 
คําอธิบายรายวิชา ฿หຌ
สอดคลຌองกับมาตรฐานคุณวฒุิ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ละ
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 

1073302  การพัฒนาการ฿ชຌนวัตกรรมทาง 
              การศึกษาปฐมวัย  3(2-2-5) 

1014402 การตอยอดองค์ความรูຌพืไอพัฒนา 
             นวัตกรรม   3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา ชืไอวิชา 
คําอธิบายรายวิชา ฿หຌ
สอดคลຌองกับมาตรฐานคุณวฒุิ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ละ
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (฿หม) หมายหตุ 

1072401 การจัดสิไงวดลຌอมละหลง 
              รยีนรูຌสําหรับดใกปฐมวัย 
              3(2-2-5) 

1014207 การจัดสิไงวดลຌอมละหลง 
              รยีนรูຌสําหรับดใกปฐมวัย 
              3(2-2-5) 

ปรับรหัสวิชา ชืไอวิชา 
คําอธิบายรายวิชา ฿หຌ
สอดคลຌองกับมาตรฐานคุณวฒุิ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ละ
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 

1073402 สิทธิละการคุຌมครองดใกปฐมวัย 
             2(2-0-4) 

- ตดัออก 

- 1014306 การชวยหลือดใกปฐมวัยทีไมีความ 
             ตຌองการจําป็นพิศษ 3(2-2-5) 

พิไมรายวิชา฿หຌสอดคลຌองกับ
มาตรฐานคุณวฒุิปริญญาตรี
สาขาครศุาสตร์ละ
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 

- 1014307 การจัดประสบการณ์บบ 
             พหุวัฒนธรรมสําหรับดใกปฐมวัย  
             3(2-2-5)  

พิไมรายวิชา฿หຌสอดคลຌองกับ
บริบทของจังหวัดสมุทปรปรา
การละมาตรฐานคณุวฒุิ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ละ
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 
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ภาคผนวก จ 
 

ตารางปรียบทียบคําอธิบายรายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (ดิม) 
ละคําอธิบายรายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (฿หม) 
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ตารางปรียบทียบคาํอธิบายรายวิชาหลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2559 (ดิม)ละคําอธบิายรายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (฿หม) 

 

ที่ รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (฿หม) หตุผล฿นการปรับปรุงกຌเข 
  1001101   ภาษาละวัฒนธรรมเทยสําหรับครู  3(2-2-5)  

Language and Thai Culture for Teachers     
      ภาษาละวัฒนธรรมเทยพืไอการป็นครู ภาษาเทยพืไอ
พัฒนาวิชาชีพครู สามารถ฿ชຌทักษะการฟัง การพูด การอาน 
การขียนภาษาเทย พืไอการสืไอความหมายอยางถูกตຌอง 
สามารถ฿ชຌภาษาละวัฒนธรรมพืไอการอยูรวมกันอยางสันติ  
     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. 

1101101 ภาษาพื่อการสื่อสาร         3(2-2-5) 
                      Language for Communication 

 การ฿ชຌภาษาเทย ภาษาอังกฤษพืไอการสืไอสาร ฿นการ
จัดการรียนรูຌเดຌอยางหมาะสม สอดคลຌองกับบริบทละความ
ตกตางระหวางบุคคลของผูຌรียน ผูຌรียนทีไมีความตຌองการจําป็น
พิศษ ดยการวิคราะห์นวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาสําหรับครู 
หลักการ ทคนิควิธีการ฿ชຌ ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอาน การ
ขียน ภาษาทาทาง พืไอสืไอความหมาย฿นการจัดการรียนรูຌละ
การสืไอสาร฿นชัๅนรียน ออกบบการจัดการรียนรูຌทักษะการฟัง  
การพูด  การขียน ละภาษาทาทาง พืไอพัฒนาผูຌรียน สืบคຌน
สารนิ ทศพืไอพัฒนาตน฿หຌรอบรูຌ  ทันสมัยละทันตอการ
ปลีไยนปลงสําหรับ ฝึกการ฿ชຌภาษาละวัฒนธรรมทีไตกตาง
หลายหลายพืไอการอยูรวมกันอยางสนัติ 
          Using Thai-English language for communication 
in learning management appropriately in accordance 
with context and learner’s differences, learners with 
special needs, by analyzing concepts, theory, speech 
communication for teachers, principle, and techniques  
 
 
 
 
 

ปรับรหัสวิชา ชืไอวิชา 
คําอธิบายรายวิชา จํานวน
หนวยกิต ฿หຌสอดคลຌองกับ
มาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ.
2561 ละสอดคลຌองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิปริญญา
ตรีสาขาครุศาสตร์ละ
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 
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ที่ รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (฿หม) หตุผล฿นการปรับปรุงกຌเข 
of Language Use as well as practice listening, speaking, 
reading, writing, and gestures to transmit meanings in 
instruction and communication, design learning 
management in listening, speaking, reading, writing, 
and gestures to develop learners, seek for general 
information for broader, up-to-date self-development 
and keeping up with the changes, practice the 
language and culture for peaceful living. 

  1003101  ภาษาอังกฤษสําหรับครู        3(2-2-5) 
   English Language for Teachers 

     ภาษาตางประทศพืไอพัฒนาวิชาชีพครู สามารถ฿ชຌทักษะ
การฟัง การพูด การอาน การขียนภาษาตางประทศ พืไอการ
สืไอความหมายอยางถูกตຌอง สามารถ฿ชຌภาษาละวัฒนธรรม
พืไอการอยูรวมกันอยางสันติ 
     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. 
 
 
 
 
 
 

- ตัดออก 
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ที่ รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (฿หม) หตุผล฿นการปรับปรุงกຌเข 
  1011101 ความป็นครู        3(2-2-5)

  Self Actualization for Teachers 
  สภาพงานครู คุณลักษณะละมาตรฐาน
วิชาชีพครู กฎหมายทีไกีไยวขຌองกับครูละวิชาชีพครู การ
จัดการความรูຌกีไยวกับวิชาชีพครู การสรຌางความกຌาวหนຌาละ
พัฒนาวิชาชีพครูอยางตอนืไอง การปลูกฝังจิตวิญญาณความ
ป็นครู  รอบรูຌ฿นนืๅอหาวิชาทีไสอนละกลยุทธ์การสอนพืไอ฿หຌ
ผูຌรียนคิดวิคราะห์ สังคราะห์ละสรຌางสรรค์สิไง฿หมโ เดຌ 
สวงหาละลือก฿ชຌขຌอมูลขาวสารความรูຌพืไอ฿หຌทันตอการ
ปลีไยนปลง การปฏิสัมพันธ์ระหวางครูกับผูຌรียนทีไสงสริมการ
พัฒนาศักยภาพของผูຌรียน มีจิตวิญญาณความป็นครู 
  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. 
 
  

- ตัดออก 
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ที่ รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (฿หม) หตุผล฿นการปรับปรุงกຌเข 
  1014102 คุณธรรม จริยธรรม ละจรรยาบรรณ 

                    สําหรบัคร ู         3(2-2-5) 
           Moral Ethics and Codes of Conduct  
           For teacher 

       หลักธรรมาภิบาล  ความซืไ อสัต ย์สุจ ริต 
คุณธรรมละจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพ
ครูทีไคุรุสภา กําหนดปฏิบัติตนป็นบบอยางทีไดี มีจิตสํานึก
สาธารณะละสียสละ฿หຌสังคม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพครู 
       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.   
   

1101102          คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ละ
                      จติวิญญาณความป็นครู   3(2-2-5) 

Ethics and Spirituality for Teachers 
 การประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
มุงมัไนพัฒนาผูຌรียนดຌวยจิตวิญญาณความป็นครู  ป็นบบอยาง
ทีไดี มีคุณธรรม จริยธรรม ละป็นพลมืองทีไขຌมขใง ดํารงตน฿หຌ
ป็นทีไคารพศรัทธาของผูຌรียนละสมาชิก฿นชุมชน ดยการ
วิคราะห์ สังคราะห์ บูรณาการองค์ความรูຌกีไยวกับคานิยมของ
ครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสําหรับครู จิต
วิญญาณความป็นครู กฎหมายสําหรับครู สภาพการณ์การพัฒนา
วิชาชีพครู   ดย฿ชຌการจัดการรียนรูຌ ทีไ นຌนประสบการณ์ 
กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติ฿ชຌการสะทຌอนคิดพืไอนําเปประยุกต์฿ชຌ
฿นการพัฒนาตนอง฿นการป็นครูทีไดี  มีความรอบรูຌ ทันสมัย ละ
ทันตอการปลีไยนปลง 
Behave morally, intend to develop learners as a 
spiritual teacher, be a role model with virtues and 
ethics, and a good citizen, be admired by students 
and society analyzing, synthesizing, integrating 
knowledge about teacher values, morality, virtues, 
ethics of teachers, spiritual teacher, law for teachers, 
condition of teacher professional development using 
experiences and case studies, practice using reflection 
to apply for self-development to become a good 
teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up 
with changes. 
 
 
 

ปรับรหัสวิชา ชืไอวิชา 
คําอธิบายรายวิชา จํานวน
หนวยกิต ฿หຌสอดคลຌองกับ
มาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ.
2561 ละสอดคลຌองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิปริญญา
ตรีสาขาครุศาสตร์ละ
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 
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ที่ รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (฿หม) หตุผล฿นการปรับปรุงกຌเข 
  1022202 การจัดการรียนรูຌละการจัดการชัๅนรียน    

                     3(2-2-5) 
            Learning and Classroom  Management 
       หลักการ นวคิด นวปฏิบัติกีไยวกับการ
จัดทําผนการรียนรูຌ การจัดการรียนรูຌ ละสิไงวดลຌอมพืไอ
การรียนรูຌ ทฤษฎีละรูปบบการจัดการรียนรูຌพืไอ฿หຌผูຌรียน
รูຌจักคิดวิคราะห์ คิดสรຌางสรรค์ละกຌปญัหาเดຌ บูรณาการการ
รียนรูຌบบรียนรวม การจัดการชัๅนรียน การพัฒนาศูนย์การ
รียน฿นสถานศึกษา สามารถจัดทําผนการรียนรูຌละนําเปสู
การปฏิบัติ฿หຌกิดผลจริง สรຌางบรรยากาศการจัดการชัๅนรียน฿หຌ
ผูຌรียนกิดการรียนรูຌ 
       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. 

1101206 วิทยาการจัดการรียนรูຌ    3(2-2-5)
  Instructional Science 
  วางผนละจัดการรียนรูຌตามธรรมชาติสาขาวิชาอกทีไ
สามารถพัฒนาผูຌรียน฿หຌมีปัญญารูຌคิดละมีความป็นนวัตกร 
สงสริมการรียนรูຌ อา฿จ฿ส ละยอมรับความตกตางของผูຌรียน
ตละบุคคล จัดกิจกรรมละสรຌางบรรยากาศการรียนรูຌ฿หຌผูຌรียน
มีความสุข฿นการรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผูຌรียน บูรณาการ
ความรูຌ นืๅอหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน ละทคนลยี
ดิจิทัล฿นการจัดการรียนรูຌ ดย฿ชຌความรูຌกีไยวกับทฤษฎีการ
รียนรูຌ นวัตกรรมการจัดการรียนรูຌพืไอพัฒนาทักษะ฿นศตวรรษทีไ 
21 การจัดการรียนรูຌบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของ
ศรษฐกิจพอพียง  การบูรณาการนืๅอหาละภาษา การบูรณา
การสืไอละหลงรียนรูຌ฿นชุมชนทຌองถิไน  สืไอทคนลยีดิจิทัล 
การศึกษารียนรวม การชีๅนะผูຌรียน  การบริหารจัดการชัๅนรียน 
การออกบบละขียนผนการจัดการรียนรูຌ การปฏิบัติการสอน
บบจุลภาค การทดลองจัดการรียนรูຌ฿นสถานศึกษา ป็นผูຌมี
ความรับผิดชอบละมุงมัไนพัฒนาผูຌรียนตามศักยภาพ 
 Instructional plan and management in nature of 
major to develop learners to be an intellectual and 
innovator, enhancing student learning, attending and 
accepting individual differences among students, 
creating activities and learning atmosphere for 
promoting students happiness in learning; awareness in 
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learners’ well-being, integrating knowledge, content, 
curriculum, teaching science and digital technology in 
instruction by using learning theories, instructional 
innovation for skills development in the 21st century,  
integrated instruction, integrated instruction on 
sufficiency economy philosophy, content and 
language integrated learning, integrated instruction on 
media and  learning resources in local community,  
digital technology media, inclusive education, 
coaching, classroom management, designing and 
lesson plan writing, micro-teaching, practicum in real 
situation; to be a responsible and committed person 
in developing learners fulfil their potential.

  1023203 ปรัชญาการศึกษาละการพัฒนาหลักสูตร
                     3(2-2-5) 

Philosophy of Education and Curriculum 
Development 

       ปรัชญา นวคิดละทฤษฎีทางการศึกษา 
ศาสนา ศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม นวคิดละกลวิธีการจัด
การศึกษาพืไอสริมสรຌางการพัฒนาทีไ ยัไงยืน หลักการการ
วิคราะห์กีไยวกับการศึกษาพืไอการพัฒนาทีไยัไงยืน ตลอดจน
การประยุกต์฿ชຌพืไอพัฒนาสถานศึกษา หลักการนวคิด฿นการ
จัดทําหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรละการนําหลักสูตรเป฿ชຌ 
การวิคราะห์หลักสูตรสามารถจัดทําหลักสูตรเดຌ การ 
 
 
 

1101104  การพัฒนาหลักสูตร            3(2-2-5)
         Curriculum Development 

               พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาละหลักสูตรรายวิชา
ตามธรรมชาติของสาขาวิชาอกทีไสอดคลຌองกับบริบทสถานศึกษา
ละชุมชน  นําหลักสูตรเป฿ชຌ ละประมินหลักสูตร ดย
ประยุกต์฿ชຌความรูຌพืๅนฐานกีไยวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของ
หลักสูตร ทฤษฎีละรูปบบการพัฒนาหลักสูตร พืๅนฐานการ
พัฒนาหลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม 
ทคนลยี ละทีไกีไยวขຌอง หลักสูตรการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนําหลักสูตรเป฿ชຌ การประมิน 
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ปฏิบัติการประมินหลักสูตรละนําผลการประมินเป฿ชຌ฿นการ
พัฒนาหลักสูตร 
      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. 

หลักสูตร ปัญหาละนวนຌม฿นการพัฒนาหลักสูตร  พืไอ฿หຌป็น
ผูຌมีความรอบรูຌ ทันสมัย ละทันตอการปลีไยนปลง 
           Develop a school-based curriculum  and 
subjects curriculum in nature of major related to 
school and community context, implement and 
evaluate curriculum through application of curriculum 
basic knowledge, curriculum evolution, curriculum 
theories and development model, backgrounds of 
curriculum development  in educational philosophy, 
psychology, social, culture, technology and other 
factors; basic education curriculum, school-based 
curriculum development, curriculum implementation, 
curriculum evaluation, problems and trends in 
curriculum development; and to be a person who 
know broadly, be up-to-date, and keep up with 
changes. 

  1033103 นวัตกรรมละทคนลยีสารสนทศทาง 
                    การศึกษา  3(2-2-5) 

Innovation and Information Technology 
for Education 

              หลักการ นวคิด การออกบบ การประยุกต์฿ชຌ ละ
การประมินสืไอ นวัตกรรมละทคนลยีสารสนทศพืไอการรียนรูຌ
ทคนลยีสารสนทศพืไอการสืไอสาร ประยุกต์฿ชຌละประมินสืไอ
นวัตกรรม ทคนลยีสารสนทศพืไอการรียนรูຌ ละสามารถ฿ชຌ 
 
 
 
 

1101208 นวัตกรรมละทคนลยีสารสนทศพ่ือการ
                       สือ่สารการศึกษาละการรียนรูຌ 3(2-2-5) 

Innovation and Information 
Technology for Educational 
Communication and Learning 

การประยุกต์฿ชຌทคนลยีดิจิทัล฿นการออกบบการ
จัดการรียนรูຌตามธรรมชาติของสาขาวิชาอกพืไอพัฒนาผูຌรียน฿หຌ
มีปัญญารูຌคิดละมีความป็นนวัตกรรม ทีไสอดคลຌองกับบริบทละ
ความตกตางระหวางบุคคลของผูຌรียน ผูຌรียนทีไมีความตຌองการ
จําป็นพิศษ ดยการวิคราะห์หลักการ นวคิด ทฤษฎีทีไ 
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ทคนลยีสารสนทศพืไอการสืไอสาร นຌนกระบวนการรียนการ
สอนทีไทันยุคสมัย 

      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. 

กีไยวขຌองกับนวัตกรรมละทคนลยีสารสนทศพืไอการสืไอสาร
การศึกษาละการรียนรูຌ กฎหมายทีไกีไยวขຌอง จรรยาบรรณ฿น
การ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล  พืไอ฿หຌสามารถลือก ละประยุกต์฿ชຌ
นวัตกรรมละทคนลยีสารสนทศพืไอการสืไอสารการศึกษา
ละการจัดการรียนรูຌเดຌอยางหมาะสมมีประสิทธิภาพ ละเม
ละมิดทรัพย์สินทางปัญญาละ฿ชຌการสะทຌอนคิดเปประยุกต์฿ชຌ฿น
การพัฒนาตนอง฿นการป็นครูทีไดี มีความรอบรูຌ ละทันสมัยตอ
ความปลีไยนปลง  

Apply digital technologies for learning 
management design in accordance with individual 
major to develop learners’ intellectual and to be 
innovators based on contexts, learner individual 
differences, and learners with special needs by 
analyzing principals, concepts, and theories being 
relevant to innovation and information technology for 
educational communication and learning, laws, and 
ethics in utilizing digital technologies in order to be 
able to select and apply innovation and information 
technology for educational communication and 
learning effectively, not pirate intellectual properties, 
and use reflection to apply for self-development to 
become a good teacher, know broadly, be up-to-date, 
and keep up with changes. 
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  1041102 การวัดละประมนิผลการรียนรูຌ 3(2-2-5) 

Learning Assessment and Evaluation 
หลักการ นวคิด ละนวปฏิบัติ฿นการวัด

ละประมินผลการรียนรูຌของผูຌรียน   ฝึกปฏิบัติการวัดละ
ประมินผลตลอดจนสามารถวัดละประมินผลเดຌ ฝึก
ปฏิบัติการขียนขຌอสอบ การประมินตามสภาพจริง ละ
ประมินจากฟ้มสะสมผลงาน สามารถนําผลการประมินเป฿ชຌ
฿นการพัฒนาผูຌรียน 
       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. 

1101205 การวัดละประมินผลการรยีนรูຌ 3(2-2-5)
Learning Measurement and Evaluation

การวัดละประมินผลการรียนรูຌตามสภาพจริงดຌวย
วิธีการทีไหมาะสมละสอดคลຌองกับลักษณะของสาระสําคัญ฿น
รืไองทีไประมิน บริบทละความตกตางระหวางบุคคลของ
ผูຌรียน ผูຌรียนทีไมีความตຌองการจําป็นพิศษ สะทຌอนผลการ
ประมินพืไอพัฒนาการของผูຌรียนละพัฒนาคุณภาพการจัดการ
รียนรูຌ  ดย฿ชຌหลักการ นวคิด ทฤษฎีการวัดละประมินผล 
การประมินตามสภาพจริง การออกบบละสรຌางครืไองมือวัด
ละประมินผล  การ฿หຌขຌอมูลป้อนกลับทีไสงสริมการรียนรูຌของ
ผูຌ  รียน นวทางการ฿ชຌผลการวัดละประมินผลผูຌ  รียน฿น
ปรับปรุงพัฒนาการรียนรูຌของผูຌรียน พืไอ฿หຌสามารถวัดละ
ประมินผลพืไอพัฒนาผูຌรียนอยางหมาะสมละสรຌางสรรค์ ละ
฿ชຌการสะทຌอนคิดเปประยุกต์฿ชຌ฿นการพัฒนาตนอง฿นการป็นครู
ทีไดี มีความรอบรูຌ ละทันสมัยตอความปลีไยนปลง 

Measure and evaluate through methods which 
are practical and appropriate to the subject matter, 
context, individual difference of learners, and learners 
with special needs, reflect the evaluation result for 
learner development and quality development of 
learning management under the concepts and theories 
of measurement and evaluation, authentic 
assessment, measurement and evaluation instrument 
design, feedback giving for learning promotion in 
learners, guideline of using measurement and 
evaluation result  
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in learner development, proper and creative 
measurement and evaluation, and use the reflective 
practice for self-development to be a good teacher 
who is proficient, smart, and up to date.

  1044102 การประกันคุณภาพการศึกษา   3(3-0-6) 
       Educational Quality Assurance in Education 

          นวปฏิบัติกีไยวกับการจัดการคุณภาพ
การศึกษาละการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถจัดการ
คุณภาพการจัดกจิกรรมการรียนรูຌละพัฒนาคุณภาพการ
รียนรูຌอยางตอนืไอง ละดํานินการจัดกิจกรรมตลอดจน
ประมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการรียนรูຌเดຌ 

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. 

1101207 การบริหารการศึกษาละการประกันคุณภาพ
                       การศึกษา  3(2-2-5) 

Education Administration and Quality 
Assurance in Education 

 การวิคราะห์บริบท นยบาย ยุทธศาสตร์ พืไอจัดทํา
ผนงานละครงการพัฒนาสถานศึกษาละชุมชน ออกบบ
ดํานินการกีไยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาทีไสอดคลຌองกับ
สถานศึกษา ดຌวยองค์ความรูຌทางการบริหารการศึกษา ระบบ
สารสนทศพืไอการบริหารสถานศึกษา การประกันคุณภาพการ 
ศึกษา ละนวคิดปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง พืไอสรຌาง
ภูมิคุຌมกัน฿หຌผูຌรียน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาตละระดับ
การศึกษาละประภทของการศึกษา ดย฿ชຌกระบวนการจัดการ
รียนรูຌทีไหลากหลาย พืไอพัฒนาตนอง฿หຌมีทัศนคติทีไดีถูกตຌองตอ
บຌานมือง พืๅนฐานชีวิตทีไมัไนคง มีงานทํา มีอาชีพ ป็นพลมืองดี 
รอบรูຌทาทันการปลีไยนปลงบริบทลก สังคมทันสมัย ละทันตอ
ความปลีไยนปลง 
            Analyze the context of the strategic policy for 
the preparation of plans and educational development 
programs and communities, design; implement the 
quality assurance in education work that is consistent 
with educational institutions. With knowledge of  
 
 
 

ปรับรหัสวิชา ชืไอวิชา 
คําอธิบายรายวิชา จํานวน
หนวยกิต ฿หຌสอดคลຌองกับ
มาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ.
2561 ละสอดคลຌองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิปริญญา
ตรีสาขาครุศาสตร์ละ
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 
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educational administration,  information system for 
school administration, quality assurance education, and 
the philosophy of sufficiency economy to create 
immunity for learners, educational management of 
educational institutions at each level and type of 
education by using a variety of learning management 
processes to develop oneself to have a good attitude, 
right base on country, stable life, work, career, good 
citizenship,  understand the  world context wisely, 
modern society and keeping pace with changes.

  1044103 การวิจยัพ่ือพัฒนาการรียนรูຌ   3(2-2-5) 
Research for Learning Development 

            หลักการ นวคิด นวปฏิบัติ฿นการวิจัย การ฿ชຌ
ละผลิตงานวิจัยพืไอพัฒนาการรียนรูຌ สามารถนําผลการวิจัย
เป฿ชຌ ฿นการจัดการรียนการสอน  สามารถทํา วิจัยพืไอ
พัฒนาการรียนการสอนละพัฒนาผูຌรียน        
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. 

1101309       การวิจัยละพัฒนานวัตกรรมการรียนรูຌ 
           3(2-2-5) 

        Research and Development in  
        Innovation and Learning 
 วิจัย กຌปัญหาพืไอพัฒนาผูຌรียน สรຌางนวัตกรรมพืไอ

พัฒนาการรียนรูຌของผูຌรียนทีไสอดคลຌองกับธรรมชาติของสาขา
วิชาอก บริบทความตกตางหลากหลายของผูຌรียน ผูຌรียนทีไมี
ความตຌองการพิศษ ดยการศึกษา วิคราะห์สภาพปัญหาละ
ความตຌองการ฿นการพัฒนาของผูຌรียน฿นชัๅนรียน ออกบบการ
วิจัยดยประยุกต์฿ชຌหลักการ นวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย 
จรรยาบรรณของนักวิจัย การสรຌางละหาคุณภาพครืไองมือวิจัย 
ประยุกต์฿ชຌทคนลยีดิจิทัล฿นการสรຌางนวัตกรรม฿นการวิจัยพืไอ
กຌปัญหาละพัฒนาผูຌรียน นวัตกรรมทีไสอดคลຌองกับบริบทของ 
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ชุมชน พืไอ฿หຌสามารถนําผลการวิจัยเป฿ชຌ฿นการพัฒนาการ
จัดการรียนรูຌ ละพัฒนาผูຌ  รียน ละ฿ชຌการสะทຌอนคิดเป
ประยุกต์฿ชຌ฿นการพัฒนาตนอง฿นการป็นครูทีไดี  มีความรอบรูຌ 
ละทันสมัยตอความปลีไยนปลง 

Research, solve problems to develop 
learners, and create innovation to develop learners’ 
learning in accordance with individual major, context 
of learner individual differences, and learners with 
special needs by studying, analyzing problem 
conditions and needs in learner development in 
classrooms, design research by applying principals, 
concepts, research theories, researchers’ ethics, 
research instrumentation, apply digital technologies 
for creating innovation in research to solve problems 
and develop learners, relevant innovation in 
community in order to be able to implement research 
results in developing learning management and 
learners, and use reflection to apply for self-
development to become a good teacher, know 
broadly, be up-to-date, and keep up with changes. 
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  1051105   จิตวิทยาพัฒนาการ          3(3-0-6)

      Development Psychology 
    ความหมาย ละความสําคัญของพัฒนาการมนุษย์ทีไ
มีตอการศึกษา อิทธิพลตางโทีไ มีตอการจริญติบตละ
พัฒนาการของบุคคล จิตวิทยาพืๅนฐานละจิตวิยาพัฒนาการ
ของมนุษ ย์  ทฤษฎีกีไ ยวกับจิต วิทยาพัฒนาการ  ศึกษา
พัฒนาการทางรางกาย สติปัญญา อารมณ์ ละสังคมของ
มนุษย์ ตัๅงตปฏิสนธิ จนถึงวัยชรา การประยุกต์ความรูຌเป฿ชຌ฿น
การชวยหลือละสงสริมพัฒนาการของบุคคล ฿ชຌจิตวิทยาพืไอ
ความขຌา฿จละสนับสนุนการรียนรูຌของผูຌรียน฿หຌตใมศักยภาพ 
ปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพของวัยรุน ปัญหาละวิธีการ
กຌปัญหาวัยดใกละวัยรุน 
     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. 
 
 
 
 
 

- ตัดออก 
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  1052401   จิตวิทยาการรียนรูຌละการนะนว  3(2-2-5)

      Psychology of Learning and Guidance 
    นวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการ
รียนรูຌ หลักการละทฤษฎีการรียนรูຌ กระบวนการรียนรูຌ ชนิด
ของการงานรียนรูຌ การถายยงการรียนรูຌ ปจัจัยทีไสงผลตอการ
รียนรูຌ การจูง฿จละการปรับพฤติกรรม฿นการรียนการสอน 
นวคิ ดจิ ต วิทยาการนะนวละการ ฿หຌ คํ าป รึ กษา 
กระบวนการ ทคนิคละครืไองมือ฿นการบริการทางจิตวิทยา
ละการนะนว฿นสถานศึกษา รูปบบบริการทางจิตวิทยา 
ละการนะนว฿นสถานศึกษา หลักการบืๅองตຌน วิธีการ฿หຌ
คําปรึกษา฿นดຌานตางโ ทคนิค ละฝึกทักษะการ฿หຌคําปรึกษา
บืๅองตຌน สามารถ฿หຌคํานะนําชวยหลือผูຌรียน฿หຌมีคุณภาพ
ชีวิตทีไดีขึๅน 
     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. 
 
 
 

- ตัดออก 
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  - 

 
 

1101103 จติวิทยาสําหรับครู  3(2-2-5) 
Psychology for Teachers 

       การวิคราะห์ กຌปัญหา ประยุกต์฿ชຌความรูຌทางจิตวิทยา
สําหรับการจัดการรียนรูຌพืไอพัฒนาผูຌรียนตามศักยภาพละชวง
วัย  ผูຌรียนทีไมีความตຌองการจําป็นพิศษ ดย฿ชຌหลักการ นวคิด 
ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา ละจิตวิทยา
฿หຌคําปรึกษา ทักษะสมองพืไอการรียนรูຌ  การสงสริมพัฒนาการ
ละการรยีนรูຌของผูຌรียนตามชวงวัย ดใกทีไมีความตຌองการจําป็น
พิศษ นวทางการ฿หຌคํานะนํากับผูຌปกครองกีไยวกับการสงสริม
พัฒนาการของผูຌรียน การศึกษารายกรณี การสะทຌอนคิด พืไอ฿หຌ
สามารถออกบบดูลชวยหลือ ละพัฒนาผูຌรียนป็นรายบุคคล
ตามศักยภาพ มุงมัไนพัฒนาผูຌรียนดຌวยจิตวิญญาณความป็นครู 
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูຌรียนเดຌอยางป็นระบบ  ฿หຌขຌอมูล
ยຌอนกลับกผูຌปกครองละผูຌกีไยวขຌองพืไอสรຌางความรวมมือ฿น
การพัฒนาผูຌรียน ละ฿ชຌการสะทຌอนคิดพืไอนําเปประยุกต์฿ชຌ฿น
การพัฒนาตนอง฿นการป็นครูทีไดี  มีความรอบรูຌ ทันสมัย ละ
ทันตอการปลีไยนปลง  

    Analyze, solve problems, and apply 

psychological knowledge for learning management 

that could  

 

 

 

พิไมรายวิชา฿หຌสอดคลຌอง
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develop learners based on their ability and age as well 

as develop those with special needs, focuses on the 

concepts of psychological development theories, 

educational psychology, counseling psychology, 

executive function for learning, learning and 

development promotion by age of learners, learning 

management for learners with special needs, and the 

guideline to give advice to parents for learner 

development, explore the case studies and the 

reflective practice to design learner assistance and 

development based on individual ability of each 

learner, develop their future learners with the soul of 

teacher with well-organized leaner development 

report system and feedback giving for parents and 

related people which leads to collaboration in learner 

development, use the reflective practice in self-

development to be a good teacher who is proficient, 

smart, and up to date. 
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  - 1101410 ครุนิพนธ์  1(0-2-1) 

         Individual Development Plan 
       การจัดทําครุนิพนธ์ (ID Plan) ดยการรวบรวม วิคราะห์ 
สังคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหนຌาทีไครู คุณลักษณะของความ
ป็นครู ผานกระบวนการถอดบทรียนจากการปฏิบัติการสอน
ละการรียนรูຌดຌวยตนอง  ขຌารวมกิจกรรมพืไอติมตใม
สมรรถนะ สะทຌอนกลับ (AAR) ป็นรายบุคคลละรวม
ลกปลีไยนรียนรูຌ฿นรูปบบชุมชนหงการรียนรูຌ (PLC) พืไอ
นําเป฿ชຌ฿นการพัฒนาตนอง฿หຌมีความรอบรูຌ ทันสมัยละทันตอ
การปลีไยนปลง 
      Create individual development plan (ID Plan) by 
gathering, analyzing and synthesizing capacity of 
teacher duties together with teachers characteristics 
through the lesson learned from teaching experience 
in educational institution and self-learning, attend the 
activities to fulfill capacity in after action review (AAR) 
individually as well as share and learn under the 
context of profession learning community (PLC) to 
develop oneself to keep up with changes. 

พิไมรายวิชา฿หຌสอดคลຌอง
กับมาตรฐานวิชาชีพครู 
พ.ศ.2561 ละสอดคลຌอง
กับมาตรฐานคุณวุฒิ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
ละศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 

 - วิชาชีพครูลือก (3) ตัดออกจากครงสรຌาง  
 - วิชาประสบการณ์

ภาคสนาม 
(15) 

 
(14) 
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  1024824    การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางรียน 1 1(45)

                  Professional Experience 1 
           การสังกตการจัดการรียนรูຌ การจัดทําผนการ
จัดการรียนรูຌ฿หຌผูຌรียนสรຌางความรูຌดຌวยตนอง สามารถจัดทํา
ผนการจัดการรียนรูຌ พืไอจุดประสงค์การสอนทีไหลากหลาย 
รวบรวมขຌอมูล ธรรมชาติละพัฒนาการของผูຌ  รียนป็น
รายบุคคล ภูมิหลังของผูຌรียน งาน฿นหนຌาทีไครู 
            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.

- ตัดออก 

  1024825    การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางรียน 2 1(45)
                Professional Experience 2 
           รายวิชาท่ีตຌองศึกษากอน : 1024824 การฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางรียน 1 
           การจัดทําผนการจัดการรียนรูຌ การทดลองสอน฿น
สถานการณ์จําลองละสถานการณ์จริง฿นระดับชัๅนประถม 
ศึกษาทีไสอดคลຌองกับสาขาทีไรียน  การออกบบทดสอบ 
ขຌอสอบหรือครืไองมือวัดผล การตรวจขຌอสอบ การ฿หຌคะนน
ละการตัดสินผลการรียน  การสอบภาคปฏิบัติละการ฿หຌ
คะนนสามารถปฏิบัติการสอน ออกบบทดสอบ วัดละ 
 
 
 
 
 

- ตัดออก 



171 
 

ที่ รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (฿หม) หตุผล฿นการปรับปรุงกຌเข 
ประมินผลผูຌรียน การวิจัยกຌปัญหาผูຌรียน การพัฒนาความ
ป็นครูมืออาชีพ ฿นสถานศึกษาระดบัชัๅนประถมศึกษา 
     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    การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางรียน 3 
       1(45) 
                     Professional Experience 3 
                   รายวิชาท่ีตຌองศึกษากอน : 1024825  
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางรียน 2 
              การจัดทําผนการจัดการรียนรูຌ การทดลองสอน
฿นสถานการณ์จํ าลองละสถานการณ์จ ริง฿นระดับชัๅน
มัธยมศึกษาทีไสอดคลຌองกับสาขาทีไรียน   การออกบบทดสอบ 
ขຌอสอบหรือครืไองมือวัดผล  การตรวจขຌอสอบ การ฿หຌคะนน
ละการตัดสิน฿จผลการรียน    การสอบภาคปฏิบัติละการ฿หຌ
คะนนสามารถปฏิบัติการสอน ออกบบทดสอบ วัดละ 
 
 
 
 
 

- ตัดออก 
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ที่ รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (฿หม) หตุผล฿นการปรับปรุงกຌเข 
ประมินผลผูຌรียน การวิจัยกຌปัญหาผูຌรียน การพัฒนาความ
ป็นครูมืออาชีพ฿นสถานศึกษาระดบัชัๅนมัธยมศึกษา 
    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 การปฏิบัติการสอน฿นสถานศึกษา 1 
                    6(480)  
                    Internship 1 
          รายวิชาทีไตຌองศึกษากอน: 1024826 การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพครูระหวางรียน 3 
                  การปฏิบัติการสอนวิชาอก สามารถจัดการ
รียนรูຌ฿นสาขาวิชาอก การวัดละประมินผล ละนําผลเป฿ชຌ
฿นการพัฒนาผูຌ  รียน การวิจัยพืไอพัฒนาผูຌ รียน สามารถ
ประมิน ปรับปรุง ละศึกษาวิจัยพืไอพัฒนาผูຌรียน ปฏิบัติงาน
อืไนทีไเดຌรับมอบหมาย ฿นสถานศึกษา฿นระดับการศึกษาขัๅน 
 
 
 
 
 

- ตัดออก 
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ที่ รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (฿หม) หตุผล฿นการปรับปรุงกຌเข 
พืๅนฐาน การลกปลีไยนรียนรูຌหรือบงปันความรูຌ฿นการ
สัมมนาการศึกษาระหวางละหลังการปฏิบัติการสอน    
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. 

  1005802        การปฏิบัติการสอน฿นสถานศึกษา 2 
                   6(480) 
                   Internship 2 

            รายวิชาทีไตຌองศึกษากอน: 1005801 การปฏิบัติการสอน
฿นสถานศึกษา 1 
                       การปฏิบัติการสอนวิชาอก สามารถจัดการ
รียนรูຌ฿นสาขาวิชาอก การวัดละประมินผล ละนําผลเป฿ชຌ฿น
การพัฒนาผูຌรียน การวิจัยพืไอพัฒนาผูຌรียน สามารถประมิน 
ปรับปรุง ละศึกษาวิจัยพืไอพัฒนาผูຌรียน ปฏิบัติงานอืไนทีไเดຌรับ
มอบหมาย ฿นสถานศึกษา฿นระดับการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน การ 
 
 
 
 
 

- ตัดออก 
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ที่ รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (฿หม) หตุผล฿นการปรับปรุงกຌเข 
ลกปลีไยนรียนรูຌหรือบงปันความรูຌ฿นการสัมมนาการศึกษา
ระหวางละหลังการปฏิบัติการสอน           

              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. 

  - 1001101     การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหวางรียน    2(0-2-6) 
Professional Experience 
     สรุปคุณลักษณะของตนองละครูทีไสดงออกถึง

ความรักละศรัทธา฿นวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณตอตนองละ
ตอวิชาชีพ รอบรูຌบทหนຌาทีไค รูผูຌสอนละครูประจําชัๅน฿น
สถานศึกษา  ขຌา฿จบริบทชุมชน  รวมมือกับผูຌปกครอง฿นการกใบ
รวบรวมขຌอมูลพืไอ฿ชຌ฿นการพัฒนา ดูล ชวยหลือผูຌรียน฿หຌมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  รวมทัๅงรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ผูຌรียนเดຌอยางป็นระบบ฿นรูปบบของการศึกษารายกรณี(Case 
Study) ดยการประยุกต์฿ชຌความรูຌทางจิตวิทยา ทคนลยีดิจิทัล 
 การพัฒนาหลักสูตรพืไอพัฒนาผูຌรียนตามศักยภาพ  
 
  
 
 

พิไมรายวิชา฿หຌสอดคลຌอง
กับมาตรฐานวิชาชีพครู 
พ.ศ.2561 ละสอดคลຌอง
กับมาตรฐานคุณวุฒิ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
ละศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 
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ที่ รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (฿หม) หตุผล฿นการปรับปรุงกຌเข 
สรุปนวทางละลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทัๅง฿น
ละนอกสถานศึกษา ผานกระบวนการสังกตละวิคราะห์การ
ปฏิบัติหนຌาทีไครู  ถอดบทรียนจากประสบการณ์การรียนรูຌ฿น
สถานศึกษา   สังคราะห์องค์ความรูຌละนําผลจากการรียนรูຌ฿น
สถานศึกษาเปประมินสะทຌอนกลับ (AAR) ป็นรายบุคคลละ
รวมลกปลีไยนรียนรูຌ฿นรูปบบชุมชนหงการรียนรูຌ(PLC)  
พืไอนําเป฿ชຌ฿นการพัฒนาตนอง฿หຌมีความรอบรูຌ ทันสมัยละทัน
ตอการปลีไยนปลง 

Conclude self-characteristics and those of 
teacher that reflect love and faith in teaching 
profession, identify self-ethics and profession ethics, 
acknowledge duties of teacher and homeroom 
teacher in school, understand community context, 
coordinate with parents to collect the data used to 
provide learner care, assistance, and development to 
the preferred characteristics, provide well-organized 
report of learner development in form of case study 
by applying the knowledge of psychology, digital 
technology, and ability based learner development, 
conclude the guideline and activities for teacher 
profession development both inside and outside 
educational institutions through the process of 
observation and  
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ที่ รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (฿หม) หตุผล฿นการปรับปรุงกຌเข 
analysis of teacher performance, conclude the lesson 
learned from learning experience in educational 
institution, synthesize the body of knowledge and use 
the learning result in after action review (AAR) as well 
as share and learn under the context of profession 
learning community (PLC) to develop oneself to keep 
up with changes 

  - 1001201    การปฏิบัติการสอน฿นสถานศึกษา 1   3(240)
                   Internship 1 

             ประพฤติตนป็นบบอย า ง ทีไ ดี มีคุณธรรมละ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงานผูຌชวยครูรวมกับ
ครูพีไลีๅยงดยการวางผนออกบบนืๅอหาสาระละกิจกรรมการ
จัดการรียนรูຌสืไอละทคนลยี การวัดละประมินผลตามกลุม
สาระการรียนรูຌ฿นรายวิชาฉพาะดຌาน บูรณาการองค์ความรูຌ
ทางการบริหารการศึกษา ออกบบนวัตกรรม การดํานินการ
กีไ ย วกับการประกันคุณภาพการศึ กษา ทีไ สอดคลຌองกั บ
สถานศึกษาตละระดับ บริหารจัดการรียนรูຌทีไมีคุณภาพละ
สรຌางบรรยากาศการรียนรูຌ฿หຌผูຌ รียนมีความสุข฿นการรียน 
รวมมือกับผูຌปกครอง฿นการพัฒนา ดูล ชวยหลือผูຌรียน ฿หຌมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิคราะห์ละนําสนอนวทาง฿นการ
พัฒนาตนอง฿หຌ มีความป็นครู มืออาชีพทีไ ทา ทันตอการ
ปลีไยนปลงทัๅงทางดຌานศาสตร์วิชาชีพครูละศาสตร์สาขา
วิชาอก  ขຌารวมครงการทีไกีไยวขຌองกับการสงสริม อนุรักษ์ 
 
 
 

พิไมรายวิชา฿หຌสอดคลຌอง
กับมาตรฐานวิชาชีพครู 
พ.ศ.2561 ละสอดคลຌอง
กับมาตรฐานคุณวุฒิ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
ละศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 



177 
 

ที่ รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (฿หม) หตุผล฿นการปรับปรุงกຌเข 
วัฒนธรรม ละภูมิปัญญาทຌองถิไนละนําผลจากการรียนรูຌ฿น
สถานศึกษาเปประมินสะทຌอนกลับ (AAR) ป็นรายบุคคลละ
รวมลกปลีไยนรียนรูຌ฿นรูปบบชุมชนหงการรียนรูຌ (PLC) 
พืไอนําเป฿ชຌ฿นการพัฒนาตนอง฿หຌมีความรอบรูຌ ทันสมัยละทัน
ตอการปลีไยนปลง 

Behave as a good example with 
morality and conduct according to professional ethics, 
working as a teacher assistant with a mentor by 
planning content design, media and technology, 
measurement and evaluation according to the 
learning strand in each course, integrated knowledge 
in educational administration, innovation design, 
implementation of educational quality assurance in 
accordance with each level of education, manage 
quality learning and create a learning atmosphere for 
students to enjoy, cooperate with parents to develop 
and help students to have desirable characteristics, 
analyze and present guidelines for self-development 
to be a professional teacher who is able to adjust to 
keep up with the change of both professional teaching 
and core major sciences, participate in projects 
related to promoting conservation of culture and local 
wisdom and bringing results from learning in 
educational  
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ที่ รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (฿หม) หตุผล฿นการปรับปรุงกຌเข 
institutions to evaluate after action review (AAR) 
reflecting on an individual basis, and exchange 
knowledge in the form of professional learning 
community (PLC) to develop oneself to keep up with 
changes 

  - 1001302   การปฏิบัติการสอน฿นสถานศึกษา 2    3(240)
               Internship 2 
     ปฏิบัติการสอน฿นสถานศึกษา ประพฤติตนป็นบบอยางทีไดี
มีคุณธรรมละจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ออกบบการ
จัดบรรยากาศชัๅนรียนทีไสงสริม฿หຌผูຌรียนมีความสุขจัดกิจกรรม
การรียนรูຌทีไสงสริม฿หຌผูຌรียนกิดกระบวนการคิดขัๅนสูงดย
ประยุกต์฿ชຌทคนลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาทีไ
ทันสมัย  รวมมือกับผูຌปกครอง฿นการพัฒนาละมุงมัไน฿นการ
 กຌ ปั ญ ห า ผูຌ  รี ย น ฿ หຌ มี คุ ณ ลั ก ษณ ะ ทีไ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ดຌ ว ย
กระบวนการวิจัยทีไถูกตຌองตามระบียบวิธีวิจัย  สะทຌอนผลการ
ปลีไยนปลงทีไกิดขึๅนกับตนองเดຌอยางชัดจนจากการขຌารวม
กิจกรรมทีไสงสริม฿หຌกิดความกຌาวหนຌาทางวิชาชีพ  ครงการทีไ
กีไยวขຌองกับการสงสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ละภูมิปัญญา
ทຌองถิไนละนําผลจากการรียนรูຌ฿นสถานศึกษาเปประมิน
สะทຌอนกลับ (AAR) ป็นรายบุคคลละรวมลกปลีไยนรียนรูຌ
รวมกัน฿นรูปบบชุมชนหงการรียนรูຌ (PLC) พืไอนําเป฿ชຌ฿นการ
พัฒนาตน อง ฿หຌ มี ค วามรอบรูຌ  ทันส มัยละ ทันต อการ
ปลีไยนปลง 
 
 
 

พิไมรายวิชา฿หຌสอดคลຌอง
กบัมาตรฐานวิชาชีพครู 
พ.ศ.2561 ละสอดคลຌอง
กับมาตรฐานคุณวุฒิ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
ละศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 
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ที่ รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (฿หม) หตุผล฿นการปรับปรุงกຌเข 
           Practice teaching in educational institutions, 
behave as a good example with morality and conduct 
according to professional ethnics, design a class 
atmosphere that encourages students to learn and be 
happy, organize learning activities that encourage 
students to create advanced thinking processes by 
applying digital technology or modern educational 
innovations, collaborate with parents to develop and 
strive to solve students' problems to have the 
desirable characteristics with the process of the 
correct research methodology, clearly reflecting the 
changes that have occurred to students themselves 
from participating in activities that promote 
professional progress, projects related to promoting 
conservation of culture and local wisdom and bringing 
results from learning in educational institutions to 
evaluate after action review (AAR) reflecting on an 
individual basis, and exchange knowledge in the form 
of professional learning community (PLC) to develop 
oneself to keep up with changes 
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ที่ รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (฿หม) หตุผล฿นการปรับปรุงกຌเข 
  - 1001403    การปฏิบัติการสอน฿นสถานศึกษา 3   6(480) 

               Internship 3 
ปฏิบัติงาน฿นหนຌาทีไครู ประพฤติตนป็น

บบอยางทีไดีมีคุณธรรมละจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ออกบบละจัดกิจกรรมการรียนรูຌทีไผูຌรียนมีความสุขกิดการะ
บวนการคิดขัๅนสูงละนําเปสูการป็นนวัตกร ดยออกบบ
นวัตกรรมทางการศึกษาทีไทันสมัย  บูรณาการบริบทชุมชนขຌากับ
การจัดกิจกรรมการรียนรูຌ ทัๅ ง฿นละนอกหຌองรียน  สรຌาง
ครือขายความรวมมือกับผูຌปกครองละชุมชน฿นการพัฒนาละ
 กຌ ปั ญ ห า ผูຌ  รี ย น ฿ หຌ มี คุ ณ ลั ก ษณ ะ ทีไ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ดຌ ว ย
กระบวนการวิจัยทีไถูกตຌองตามระบียบวิธีวิจัย  สะทຌอนผลการ
ปลีไยนปลงทีไกิดขึๅนกับตนองเดຌอยางชัดจนจากการขຌารวม
กิจกรรมทีไสงสริม฿หຌกิดความกຌาวหนຌาทางวิชาชีพ  ครงการทีไ
กีไยวขຌองกับการสงสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ละภูมิปัญญา
ทຌองถิไนละนําผลจากการรียนรูຌ฿นสถานศึกษาเปประมิน
สะทຌอนกลับ (AAR) ป็นรายบุคคลละรวมลกปลีไยนรียนรูຌ
รวมกัน฿นรูปบบชุมชนหงการรียนรูຌ(PLC) พืไอนําเป฿ชຌ฿นการ
พัฒนาตน อง ฿หຌ มี ความรอบ รูຌ  ทันส มัยละ ทันต อการ
ปลีไยนปลง 

 
 
 
 
 
 
 

พิไมรายวิชา฿หຌสอดคลຌอง
กบัมาตรฐานวิชาชีพครู 
พ.ศ.2561 ละสอดคลຌอง
กับมาตรฐานคุณวุฒิ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
ละศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 
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Work in teacher duties, behave as a 

good example with morality and conduct according to 
professional ethics, make learners are happy and have 
advanced thinking process and leading them to be 
innovators by designing modern educational 
innovations integrated in community context with 
learning activities in and out of the classroom, create 
a network of cooperation with parents and 
communities to develop, promote professional 
progress and solve students' problems with desirable 
characteristics with the correct research process 
according to the research methodology, clearly 
reflecting the changes that have occurred to 
themselves from participation and participate in 
projects related to promoting conservation of culture 
and local wisdom and bringing results from learning in 
educational institutions to evaluate after action review 
(AAR) reflecting on an individual basis, and exchange 
knowledge in the form of professional learning 
community (PLC) to develop oneself to keep up with 
changes 
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 2. วิชาอก   เมนຌอยกวา  79 หนวยกิต เมนຌอยกวา  62 หนวยกิต  

  1071101    พืๅนฐานการศึกษาปฐมวัย    3(3-0-6) 
              Foundation of Early Childhood Education   

ความหมาย  จุดมุงหมายละนยบายของ
การศึกษาปฐมวัย  นวคิดละทฤษฎีของนักการศึกษาทีไมีอิทธิพล
ตอการจัดการศึกษาปฐมวัย  ประวัติความป็นมาของการศึกษา
ปฐมวัยของเทยละตางประทศ  รูปบบการจัดการศึกษาปฐมวัย  
หนวยงานทีไจัด  ลักษณะการดํานินงานละความคลืไอนเหวทางการศึกษา
ปฐมวัย  กฎหมายการศึกษาทีไกีไยวขຌองกับการศึกษาปฐมวัยละสิทธิดใก  
วิคราะห์สภาพปัญหาละนวนຌมการจัดการศึกษาปฐมวัย 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตัดออก 
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  1071102   จิตวิทยาพัฒนาการละการอบรมลีๅยงดูดใกปฐมวัย

    3(2-2-5)                             
           Child Care and Child Development  
           Psychology   
      หลักการละความสําคัญของทฤษฎีจิตวิทยา จิตวิทยา
พัฒนาการของ  ดใ กปฐม วั ย ตัๅ ง ต  รก กิ ด ถึ ง  6  ขวบ 
ความสัมพันธ์ของพอมละสมาชิก฿นครอบครัว รูปบบการ
อบรมลีๅยงดูทีไ มีอิทธิพลตอพัฒนาการดใกปฐมวัย การจัด
กิจกรรมพืไอปลูกฝังนิสัยละสงสริม฿หຌดใกสามารถพัฒนาละ
ปรับตนองดຌวยความชืไอมัไน฿นการทีไจะอยูรวมกับผูຌอืไนเดຌ 
      Principles and significances of psychology 
theories; stages of child development psychology 
from birth to 6 years old; parents and members of 
family  relationship; approaches  of  child rearing  
affecting young children development; providing 
activities to promote self-confident and participate 
with others. 

1014202   การอบรมลีๅยงดูละสงสริมการรียนรูຌสําหรับ      
              ดใกปฐมวัย                  3(2-2-5)   
    Child’s upbringing and Learning 
             Encouragement for Early Childhood Students

 การอบรมลีๅยงดูละสงสริมการรียนรูຌสําหรับดใกปฐมวัยอายุตไํา
กวา 8 ปี กับพัฒนาการ 4 ดຌานของดใกปฐมวัย  ศึกษา/วิคราะห์ 
ปรัชญาทฤษฏีหลักการศึกษาปฐมวัย อิทธิพลของการอบรมลีๅยง
ดูดใกปฐมวัย บทบาทผูຌปกครอง฿นการอบรมลีๅยงดูดใกปฐมวัย 
ละวิธีการพัฒนาคุณลักษณะดຌานคุณธรรม จริยธรรม จิต฿จทีไดี
งาม การจัดกิจกรรมการอบรมลีๅยงดูพืไอพัฒนาทักษะ EF 
(Executive Functions) ละผลงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง฿นประทศ
ละตางประทศ การรียนรูຌชิงประสบการณ์ ออกบบการจัด
กิจกรรมการอบรมลีๅยงดูดใกปฐมวัยเดຌอยางรอบดຌาน ตามหลัก
ศรษฐกิจพอพียง ดยทํางานรวมกับผูຌปกครอง ครอบครัว ชุมชน 
ทຌองถิไน  ออกบบประมินพืไอ฿ชຌ฿นการทดลองกิจกรรม  
 Apply lesson from child’s upbringing and 
learning encouragement for early childhood students 
under eight years old. Study and analyze influence of 
the child’s upbringing, role of parents in raising 
children. Teaching children in morality and kindness 
Plan lesson for child’s upbringing to develop EF 
(Executive Functions) skills Lesson learning about early 
childhood 
 
 
 

ปรับรหัสวิชา ชืไอวิชา 
คําอธิบายรายวิชา ฿หຌ
สอดคลຌองกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ละ
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 
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students and related domestic and international 
research. Experienced study plan and design holistic 
activities for take caring the children according to the 
Sufficiency Economy Theory. Cooperate with the 
parents, family and community. Do the experiment in 
the activities with children.  

  1071103          หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย    3(2-2-5) 
                      Early Childhood Curriculum 

            ความหมาย ความสําคัญ นวคิด หลักการ ละ
ทฤษฎีทีไ กีไ ยวขຌองกับการพัฒนาหลักสูตรละหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ประภทของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
วิ วัฒนาการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของเทยละ
ตางประทศ กระบวนการสรຌางละพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย การวิคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของประทศ
เทย฿นปัจจุบัน การศึกษาปรียบทียบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยของเทยละต างประทศ  การจัด ทําหลักสูตร
สถานศึกษา ละพัฒนาหลักสูตรทຌองถิไน การนําหลักสูตรเป฿ชຌ 
การประมินผลหลักสูตร 
           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 
 
 
 

1014102  การจัดประสบการณ์พ่ือสงสริมการรียนรูຌบบ
              บูรณาการการศึกษาปฐมวัยสําหรับดใกอายุ 3-6 ปี   
              3(2-2-5) 
              Experience Management to Enhance  
              Integrated Learning for Children Age  
               Between Three to Six 

 ออกบบผนการจัดประสบการณ์การรียนรูຌบบบูรณา
การสําหรับดใกอา ยุ  3-6 ปี  ดยประยุกต์ ฿ชຌความรูຌ  รืไ อง
ความสัมพันธ์ของสมองละระบบประสาทวิทยา ศึกษา/วิคราะห์
นวคิดทฤษฎีทีไกีไยวขຌอง ตามระบบประกันคุณภาพ฿นการพัฒนา
ดใกปฐมวัยอายุ 3-6 ปี หลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียง  ถอด
บทรียนจัดประสบการณ์ดย฿ชຌวิจัยป็นฐานตามหลักปรัชญา
ศรษฐกิจพอพียง ทีไสอดคลຌองกับบริบท สังคม ชุมชน ละ
ทຌองถิไน ละงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง฿นประทศละตางประทศ ฝึก
฿ชຌบบประมินตามตัวชีๅวัด฿นระบบประกันคุณภาพ  ดย฿ชຌ
กรณีศึกษา การรียนรูຌชิงประสบการณ์ หรือวิธีการอืไนโ  ถอด
บทรียนการจัดประสบการณ์การพัฒนาสมองบบครบสวนละ 
 
 
 
 

ปรับรหัสวิชา ชืไอวิชา 
คําอธิบายรายวิชา ฿หຌ
สอดคลຌองกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ละ
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 
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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. 

 

พหุปัญญา (Whole Brain Approach Multiple  Intelligence  
: WBMI) พืไอวิคราะห์  ประมิน วางผน  ออกบบหຌองรียน฿หຌ
อืๅอตอการรียนรูຌละผนการจัดประสบการณ์สําหรับดใกอายุ 3-
6 ปี  ออกบบผนการจัดประสบการณ์การรียนรูຌบบบูรณา
การ/สืไอการสอนดย฿ชຌวิจัยป็นฐานสําหรับดใกอายุ 3-6 ปี  ตาม
หลักศรษฐกิจพอพียง ทีไถูกตຌองตรงกับหลักการรียนรูຌของสมอง 
สอดคลຌองกับพัฒนาการ ละความตกตางระหวางบุคคล  
ภาย฿ตຌฐานะทางศรษฐกิจ สังคม ละวัฒนธรรม ดยทํางาน
รวมกับผูຌปกครอง  ชุมชน ทຌองถิไน ออกบบประมินพืไอ฿ชຌ฿นการ
ทดลองกิจกรรม  ทดลองกิจกรรมทีไออกบบเวຌกับกลุม฿หญ กลุม
ยอย หรือรายบุคคล พืไอกຌปัญหา ชวยหลือ สงสริมพัฒนาการ
ดใกเดຌอยางรอบดຌาน พืไอสะทຌอนคิด฿นการพัฒนาปรับปรุงการ
ออกบบกิจกรรมพืไอกຌปัญหา ชวยหลือ สงสริม  พัฒนาการ
ดใกปฐมวัย฿หຌตรงวัตถุประสงค์ สะทຌอนความคิดพืไอ฿หຌมีทักษะ฿น
การออกบบ ปรกรม  พืไ อส รຌ า ง รอย ชืไ อ มต อการจั ด
ประสบการณ์สําหรับดใกปฐมวัยทีไมีอายุตไํากวา 8 ปี เดຌอยาง
ตอนืไอง ละประยุกต์฿ชຌความรูຌทีไทันสมัย 
 Design integrated learning experience plan for 
children between three to six years old with 
evaluation form according to the Sufficiency Economy 
Theory and social, culture and local context by 
applying knowledge in neuroscience (NS). Lesson learn 
about domestic and international experience 
management. Plan lesson and  
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activities for brain development according to Whole 
Brain Approach Multiple Intelligence: WBMI. Study and 
analyze quality assurance indicator to analyze, 
evaluate, plan and design classroom that suitable for 
the children learning. Cooperate with family, 
community and local. Use micro activities to reflect to 
develop and enhance the children according to set 
objectives. Use reflective thinking to develop the 
activities and program design skills. Reflect and 
enhance skill in design transition program for early 
childhood education. Apply the knowledge to develop 
themselves to be good, well-rounded teacher. 

  1072105      ศลิปะสรຌางสรรค์สาํหรับดใกปฐมวัย  3(2-2-5)  
                 Creative Arts for Early Childhood 

                ความหมาย ความสําคัญ นวคิด หลักการ ละ
ทฤษฎีทีไกีไยวขຌองกับศิลปะสําหรับดใกปฐมวัย พัฒนาการทาง
ศิลปะสําหรับดใกปฐมวัย หลักการจัดกิจกรรมศิลปะสรຌางสรรค์ 
พืไอสงสริมพัฒนาการตามความตกตางระหวางบุคคลของดใก
ปฐมวัย การลือกวัสดุ อุปกรณ์ ทคนิคละวิธีการสงสริมการ
จั ดกิ จ ก รรมศิ ลปะสรຌ า ง ส ร รค์  การ ขี ยนผนการจั ด
ประสบการณ์ กิจกรรมศิลปะสรຌางสรรค์ การกใบผลงาน ละ 
 
 
 
 
 

1014204    การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย
               3(2-2-5)       

             Arts Activities for Early Childhood 
Students          การจัดกิจกรรมศิลปะสําหรับดใก
ปฐมวัยอายุตไํากวา 8 ปี ดยประยุกต์฿ชຌความรูຌรืไองความสัมพันธ์
ของสมองละระบบประสาทวิทยา (Neuroscience : NS) 
ทฤษฎีละนวคิดกีไยวกับพัฒนาการทางศิลปะสําหรับดใก
ปฐมวัย ทฤษฎีละนวคิดทีไกีไยวขຌองกับความรูຌทางศิลปะของครู
ปฐมวัย มิติหงการรียนรูຌจากการทํางานศิลปะของครูปฐมวัย 
การ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล฿นการสรຌางสรรค์งานศิลปะ การลือกวัสดุ
อุปกรณ์฿นทຌองถิไน  
 
 
 

ปรับรหัสวิชา ชืไอวิชา 
คําอธิบายรายวิชา ฿หຌ
สอดคลຌองกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ละ
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 
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การนําสนอผลงานทางศิลปะสรຌางสรรค์ของดใกปฐมวัย การ
ประมินผลพัฒนาการทางศิลปะสรຌางสรรค์ของดใกปฐมวัย  
          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. 

 

สะทຌอนคิดการประยุกต์฿ชຌความรูຌรืไองการจัดกิจกรรมศิลปะละ
ความคิดสรຌางสรรค์ของดใก รูปบบ/กิจกรรมศิลปะทีไสอดคลຌอง
กับงานศิลปะดใกปฐมวัย การทดลองจัดกิจกรรมทีไออกบบเวຌกับ
กลุม฿หญ กลุมยอย ละรายบุคคล ละการประมินพืไอพัฒนา
ดຌานรางกาย อารมณ์-จิต฿จ สังคมละสติปัญญาทีไสอดคลຌองกับ
พัฒนาการดใกปฐมวัย บทบาทครูละผูຌปกครอง฿นการจัด
กิจกรรมศิลปะสําหรับดใกปฐมวัย ละครูปฐมวัยทีไทันสมัย 
            Design arts activities for early childhood 
student age under eight. Apply knowledge in 
neuroscience (NS). Ideas and theories in children art 
development and early childhood teacher art 
knowledge. Digital technology and apply local tools to 
create art pieces. Apply the designed activities to 
individual, small group and large group. Design 
evaluation form to enhance holistic development. 
Teacher and parents role in art activities. 
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  1072106    พลงละกิจกรรมการคล่ือนเหวประกอบจังหวะ 

               สําหรับดใกปฐมวัย 3(2-2-5) 
               Song and Choreography Activities for Early
               Childhood  
              นวคิดละทฤษฎีกีไยวกับการจัดกิจกรรมการ
คลืไอนเหวสาหรับดใกปฐมวัย ความรูຌพืๅนฐานทางดนตรีกับ
กจิกรรมการคลืไอนเหวสาหรับดใกปฐมวัย การลือกละการ฿ชຌ
พลงกับกิจกรรมคลืไอนเหวละจังหวะ การผลิตสืไอบทพลง
ละครืไองประกอบจังหวะสาหรับดใกปฐมวัยดย฿ชຌวัสดุทຌองถิไน 
กระบวนการจัดกิจกรรมการคลืไอนเหวละจังหวะสาหรับดใก
ปฐมวัย การวัดละประมินผลพัฒนาการดຌานการคลืไอนเหว
ละจังหวะของดใกปฐมวัย 

              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.    

 

1014205     ลลีา จงัหวะละการคลื่อนเหวสําหรับดใกปฐมวัย
                 3(2-2-5)  
                  Movement Activities for Early Childhood 
                  Students 

 การจัดประสบการณ์สุนทรียะทางดนตรีละการ
คลืไอนเหวสําหรับดใกปฐมวัย  ดยประยุกต์฿ชຌความรูຌรืไอง
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง ส ม อ ง  ล ะ ร ะ บ บ ป ร ะ ส า ท วิ ท ย า 
(Neuroscience  : NS) นวคิดทฤษฎีกีไยวกับดนตรีละการ
คลืไอนเหวสําหรับดใกปฐมวัย  ถอดบทรียนการจัดกิจกรรมการ
คลืไอนเหวผานการรຌองพลง การลนครืไองดนตรี พืไอพัฒนา 
ลีลา จังหวะละการคลืไอนเหว  พัฒนาการละองค์ประกอบ
ทางดนตรีละการคลืไอนเหวสําหรับดใกปฐมวัย งานวิจัยทีไ
กีไ ยวขຌอง฿นประทศละตางประทศ   ออกบบการจัด
ประสบการณ์ดนตรี จังหวะละการคลืไอนเหว / สืไอ อุปกรณ์ 
ออกบบการประมินพืไอ฿ชຌ฿นการจัดกิจกรรมดนตรีละการ
คลืไอนเหวสําหรับดใกปฐมวัย  ฝึกปฏิบั ติจังหวะละการ
คลืไอนเหวบืๅองตຌนผานศิลปะการสดงกับดใกปฐมวัย  
 Design movement activities for preschoolers 
according to fine muscle and gross muscle 
development principle and cerebellum neurology. 
Study and analyze ideas and theories about 
movement activities for the children. Lesson learned 
about movement activities through sing and playing 
music instruments to develop movement for the 
children. Shooting video clips. Study domestic and 
international  
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research. Practice in the movement according to arts 
performance. Analyze, evaluate, plan and design 
activities, media and instruments according to early 
childhood students brain function with the 
participation of parents, community and local. Design 
activities evaluation. Apply the designed activities to 
individual, small group and large group. Reflective 
thinking to design the development program to 
continuously develop the children.

  1072107     กิจกรรมกลางจຌงสําหรับดใกปฐมวัย  3(2-2-5)
                 Outdoor Activities for Early Childhood 

            ความหมาย ความสําคัญ นวคิด หลักการ ละ
ทฤษฎีทีไกีไยวขຌองกับพัฒนาการทางรางกาย ละกิจกรรมพล
ศึกษาสําหรับดใกปฐมวัย พัฒนาการละความพรຌอมทาง
รางกายทักษะพืๅนฐานทางกีฬาละการคลืไอนเหวบืๅองตຌน
สําหรับดใกปฐมวัยการจัสภาพวดลຌอมละการจัดกิจกรรม
กลางจຌง การประมินพัฒนาการทางรางกายของดใกปฐมวัย  
            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. 

 
 
 
 
 

- ตัดออก 
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  1073108       ภาษาเทยสําหรับดใกปฐมวัย     2(1-2-3) 

  Thai Language for Early Childhood  
ความหมายละความมุงหมายของการสอนภาษาเทย

สาหรับดใกปฐมวัย พัฒนาการทางภาษาของดใก 0-6 ปี การจัด
กิจกรรมพืไอฝึกทักษะกีไยวกับการฟังการพูด การตรียมความ
พรຌอมดຌานการอานละการขียนสาหรับดใกปฐมวัย การสอน
ภาษาสาหรับดใกทีไพูดภาษาถิไนละการจัดปรกรมการสอน
ภาษาดใกปฐมวัย การผลิตสืไอละของลนพืไอสงสริมทักษะ
ดຌานภาษา การประมินผลพัฒนาการทางภาษาของดใกปฐมวัย 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ตัดออก 
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  1073109     ภาษาอังกฤษสําหรับดใกปฐมวัย      2(1-2-3) 

                English for Early Childhood  
              ความหมาย ความสําคัญ ละขอบขายของการจัด
ประสบการณ์ภาษาอังกฤษสาหรับดใกปฐมวัย ทฤษฎีพืๅนฐาน
การรียนรูຌละพัฒนาการทางภาษาของดใกปฐมวัย การจัด 
กิจกรรมการ฿ชຌภาษาอังกฤษ฿นการสืไอสารบืๅองตຌนกดใก
ปฐมวัยดຌวยวิธีธรรมชาติ ละการประมินการรียนรูຌดย฿ชຌ
ทคนิควิธีการละสืไอการรียนรูຌทีไหลากหลาย ครูละผูຌปกครอง
กับการจัดปรกรมสงสริมประสบการณ์การ฿ชຌภาษาอังกฤษ 
พืไอการสืไอสารสาหรับดใกปฐมวัย 
           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. 

 
 
 
 
 
 

1014203      ภาษาอังกฤษสําหรับดใกปฐมวัย        2(1-2-3) 
 English for Early Childhood  

ความหมาย ความสําคัญ ละขอบขายของ
การจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษสาหรับดใกปฐมวัย ทฤษฎี
พืๅนฐานการรียนรูຌละพัฒนาการทางภาษาของดใกปฐมวัย การ
จัด กิจกรรมการ฿ชຌภาษาอังกฤษ฿นการสืไอสารบืๅองตຌนกดใก
ปฐมวัยดຌวยวิธีธรรมชาติ ละการประมินการรียนรูຌดย฿ชຌ
ทคนิควิธีการละสืไอการรียนรูຌทีไหลากหลาย ครูละผูຌปกครอง
กับการจัดปรกรมสงสริมประสบการณ์การ฿ชຌภาษาอังกฤษ 
พืไอการสืไอสารสาหรับดใกปฐมวัย 

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. 

 
 
 
 
 
 

ปรับรหัสวิชา ฿หຌสอดคลຌองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี
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ศึกษาศาสตร ์พ.ศ.2562 
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1073110    คณิตศาสตร์สําหรับดใกปฐมวัย   3(2-2-5) 
     Mathematics for Early Childhood  

ความหมาย ความมุงหมาย หลักการละ
ทฤษฎีทีไกีไยวขຌองกับการจัดประสบการณ์การรียนรูຌคณิตศาสตร์สา
หรับดใกปฐมวัย ขอบขาย ทักษะพืๅนฐานทางคณิตศาสตร์สาหรับ
ดใกปฐมวัย กระบวนการจัดกิจกรรมพืไอสงสริมทักษะทาง
คณิตศาสตร์สาหรับดใกปฐมวัย การวัดละประมินผลการรียนรูຌ
คณติศาสตร์สาหรับดใกปฐมวัย 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1014206       การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ละ 
                        คณิตศาสตร์สําหรับดใกปฐมวัย   3(2-2-5) 
  Science and Mathematic Activities  
                       for Early Childhood Students 

 การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ละคณิตศาสตร์สําหรับดใก
อายุตไํากวา 8 ปี ดยประยุกต์฿ชຌความรูຌรืไองความสัมพันธ์ของ
สมองละระบบประสาทวิทยา (Neuroscience : NS) ทฤษฎี
ละนวคิดทีไกีไยวขຌองกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ละคณิตศาสตร์ มาตรฐานละสาระการรียนรูຌวิทยาศาสตร์ละ
คณิตศาสตร์ ถอดบทรียนการสอนตามนวคิด STEM บຌาน
วิทยาศาสตร์นຌอยละการสอนรวมสมัย งานวิจัยทีไกีไยวขຌองกับ
วิทยาศาสตร์ละคณิตศาสตร์฿นประทศละตางประทศสําหรับ
ดใกปฐมวัย ออกบบกิจกรรม/สืไอ การประมินผลการรียนรูຌ
วิทยาศาสตร์ละคณิตศาสตร์ สะทຌอนความคิดละประยุกต์฿ชຌ
ความรูຌวิทยาศาสตร์ละคณิตศาสตร์กับดใกปฐมวัย ปฏิบัติการจัด
ประสบการณ์วิทยาศาสตร์ละคณิตศาสตร์กับดใกปฐมวัย 
 Design science and mathematics activities for 
children under eight years old by applying knowledge 
in neuroscience (NS). Study, analyze and lesson learn 
about STEM and Home for Little Scientist. Plan lesson 
and activities from science and mathematics. Study in 
research about scientist and mathematic for early  
 
 
 
 

ปรับรหัสวิชา ชืไอวิชา 
คําอธิบายรายวิชา ฿หຌ
สอดคลຌองกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ละ
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



193 
 

ที่ รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (฿หม) หตุผล฿นการปรับปรุงกຌเข 
 
 
 
1073111 วิทยาศาสตร์สําหรับดใกปฐมวัย 
  3(2-2-5) 

      Science for Early Childhood  
ความหมาย ความสําคัญ ละประยชน์ของ

วิทยาศาสตร์สาหรับดใกปฐมวัย ทฤษฎีละนวคิดทีไกีไยวขຌอง
กับพัฒนาการทางสติปัญญาของดใกปฐมวัย ขอบขาย นืๅอหา 
ทักษะพืๅนฐานทางวิทยาศาสตร์สาหรับดใกปฐมวัย ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมละสืไอการจัด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย การวัดละประมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

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. 

 
 
 
 
 
 

childhood. Design activities and evaluation form. Apply 
science and mathematics activities for early childhood 
children.  
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  1073112 สังคมศึกษาสําหรับดใกปฐมวัย 3(2-2-5) 

                      Social Studies for Early Childhood 
ความหมาย ความสําคัญ นวคิด หลักการ 

ละทฤษฏีทีไกีไยวขຌองกับสังคมศึกษาพัฒนาการทางสังคมของ
ดใกปฐมวัย ทักษะทางสังคมสําหรับดใกปฐมวัย การจัดกิจกรรม
พืไอสริมทักษะทางสังคม บุคลิกภาพละคุณธรรมทีไสอดคลຌอง
กับสภาพสังคมละสิไงวดลຌอม฿นปัจจุบัน บทบาทของครูละ
ผูຌปกครอง฿นการสงสริมทักษะทางสังคมสําหรับดใกปฐมวัย 
การผลิตสืไอละการประมินพัฒนาการทางสังคมของดใก
ปฐมวัย 
 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ตัดออก 
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  1073113 การวัดละประมนิผลพัฒนาการดใกปฐมวัย

  3(2-2-5) 
     Measurement and Assessment for 
                       Early Childhood Development 

  ความหมาย ละความสําคัญของการวัดละ
ประมินผล ความหมายละความสําคัญของพัฒนาการ 
ความสัมพันธ์ระหวางกระบวนการประมินผล ละจุดมุงหมาย
ของการจัดประสบการณ์สาหรับดใกปฐมวัย ทคนิควิธีการ
ประมินผล฿นระดับปฐมวัย การสรຌางครืไองมือวัดละ
ประมินผลพัฒนาการ ฝึกปฏิบัติกีไยวกับการสรຌางละ฿ชຌ
ครืไองมือพืไอการประมินพัฒนาการ การสนอผลการประมิน 
ละการรวมมือกับผูຌปกครอง฿นการประมินผล 

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 

 
 
 
 
 

 ตัดออก 
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  1074114   ความคิดสรຌางสรรค์สําหรับดใกปฐมวัย  3  

              2(1-2-3) 
              Creative Thinking for Early Childhood 

ความหมายละความสําคัญของความคิด
สรຌางสรรค์  กระบวนการคิดสรຌางสรรค์  พัฒนาการทาง
ความคิดสรຌางสรรค์ของดใกปฐมวัย   หลักการสงสริมความคิด
สรຌางสรรค์สําหรับดใกปฐมวัย    บทบาทของพอมละครู฿น
การสงสริมความคิดสรຌางสรรค์สําหรับดใกปฐมวัย  กิจกรรม
สรຌางสรรค์สําหรับดใกปฐมวัย   

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. 

 

 ตัดออก 

  1074115    การจัดปรกรมสําหรับดใกทารกละวัยตาะตะ 
                3(2-2-5) 
                Educational Program for Infants and  
                Toddlers  
    หลักการ นวคิด ละทฤษฎีทีไกีไยวขຌองกับ
การจัดปรกรมทีไหมาะสมกับพัฒนาการของดใกอายุรกกิด
ถึง 3 ป ีกระบวนทัศน์฿หมละวิธีการปฏิบัติ฿นการอบรมลีๅยงดู 

 
 
 
 

1014101      การจัดประสบการณ์การรียนรูຌบบบูรณาการ
                  การศึกษาปฐมวัย สําหรับดใกอายุตํ่ากวา 3 ป ี
                  3(2-2-5) 
        Integrated Learning Experience for  
                  Children Under Three Years Old  

    การจัดประสบการณ์การรียนรูຌบบบูรณาการสําหรับ
ดใกอายุตไํากวา 3 ปี  ดยประยุกต์฿ชຌความรูຌรืไองความสัมพันธ์
ของสมองละระบบประสาทวิทยา (Neuroscience : NS)  
นวคิดทฤษฎีทีไกีไยวขຌอง ฿นการพัฒนาดใกปฐมวัยอายุตไํากวา        
 
 
 
 

ปรับรหัสวิชา ชืไอวิชา 
คําอธิบายรายวิชา ฿หຌ
สอดคลຌองกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ละ
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 
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ดใกทารกละวัยตาะตะ ทคนิคการจัดกิจกรรมการรียนรู 
 ຌสําหรับดใกทารกละวัยตาะตะ การสรຌางละจัดปรกรมพืไอ
สงสริมพัฒนาการละการรียนรูຌสําหรับดใกทารกละวัย
ตาะตะ  การจัดปรกรมการรียนรูຌพืไอพัฒนาดใกทารกละ
วัยตาะตะ งานวิจัยทีไกีไยวขຌอง 

   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. 

 
 

3 ปี หลักสูตรการศึกษา การออกบบสภาพวดลຌอม฿หຌอืๅอตอ
การรียนรูຌสําหรับดใกอายุตไํากวา 3 ปี  ออกบบผนการจัด
ประสบการณ์การรียนรูຌบบบูรณาการ/สืไอ การประมินการจัด
ประสบการณ์การรียนรูຌบบบูรณาการสําหรับดใกอายุตไํากวา 3 
ปี  สะทຌอนความคิดประยุกต์฿ชຌความรูຌ฿นการการจัดประสบการณ์
การรียนรูຌสําหรับดใกอายุตไํากวา 3 ปี   
 Design integrated experience learning plan for 
children under three years old by applying knowledge 
in neuroscience (NS) and neurolinguistics. Study and 
analyze related ideas and theories, domestic and 
international research, the quality assurance system 
and the Sufficiency Economy Theory which 
consistence with social, community and local context. 
Practice in using quality assurance indicators 
evaluation form. Use case studies, experience and 
other procedures to analyze, evaluate, plan and 
design classroom that support learning according to 
under three years old brain function. Design research-
based learning experience plan for the children which 
correlate with the indicators, the Sufficiency Economy 
Theory, social, community and local context. Apply 
the designed activities to individual, small group and 
large group to reflect result to improve the activity to 
reflect to develop and improve the plan to enhance 
the children development according to objectives. 
Apply the knowledge to develop themselves to be 
good, well-rounded teacher. 
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  1074116   การบริหารละการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

    3(3-0-6) 
             Administration and Management in Early  
             Childhood Level 

 หลักการ นวคิด ละทฤษฎีทีไ กีไยวขຌองกับการ
บริหารละการจัดการศึกษาปฐมวัย  คุณธรรมละจริยธรรม
วิชาชีพของผูຌบริหารสถานศึกษาปฐมวัย  การสืไอสารภาย฿น
ละภายนอกสถานศึกษา  การ฿ชຌทคนลยีพืไอการบริหาร
สถานศึกษา  การจัดระบบสารสนทศพืไอการบริหารจัดการ
฿นสถานศึกษาละหนวยงานทางการศึกษา  การประกัน
คุณภาพ฿นสถานศึกษา  การประสานพลังนักวิชาชีพละ
ผูຌกีไยวขຌอง฿นการทํางานรวมกัน  งานวิจัยทีไกีไยวขຌอง    
         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.

ตัดออก 
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  1074117 การวิจยั฿นชัๅนรียนทางการศึกษาปฐมวัย

  3(1-4-4) 
  Classroom Research for Early  
   Childhood Education 

 ความหมาย ละความสําคัญของการวิจัย฿นชัๅนรียน
ทางการศึกษาปฐมวัยความรูຌความขຌา฿จกีไยวกับกับพืๅนฐานการ
วิจัย฿นชัๅนรียน กระบวนการวิจัย฿นชัๅนรียนทางการศึกษา
ปฐมวัย การขียนรายงานวิจัย฿นชัๅน รียน  การนําสนอ
ผลการวิจัยชัๅนรียน การนําผลการวิจัยเปประยุกต์฿ชຌ 

           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. 

1014404 การวิจัย฿นชัๅนรียนทางการศึกษาปฐมวัย
  3(1-4-4) 

 Classroom Research for Early 
 Childhood Education 

     ความหมาย ละความสําคัญของการวิจัย฿นชัๅนรียน
ทางการศึกษาปฐมวัยความรูຌความขຌา฿จกีไยวกับกับพืๅนฐานการ
วิจัย฿นชัๅนรียน กระบวนการวิจัย฿นชัๅนรียนทางการศึกษาปฐมวัย 
การขียนรายงานวิจัย฿นชัๅนรียน การนําสนอผลการวิจัยชัๅนรียน 
การนําผลการวิจัยเปประยุกต์฿ชຌ 
              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. 

ปรับรหัสวิชา 

  1074118           การลนละสื่อสรຌางสรรค์สําหรับดใกปฐมวัย
  3(2-2-5)  

Play and Creative Materials for Early 
Childhood 
ความหมาย ความสําคัญ นวคิด หลักการละ

ทฤษฎีการลนของดใกปฐมวัย  ประภทของสืไอ ประยชน์ของสืไอ
฿นการพัฒนาดใกปฐมวัย การลือก฿ชຌ การลือกซืๅอ การออกบบ  

 
 

 
 

1014302   สื่อละของลนสําหรับดใกปฐมวัย  3(2-2-5)
  Media and Toys for Early Childhood 
                       Students 

  สืไอละของลนสําหรับดใกปฐมวัยสําหรับดใก
อายุตไํากวา 8 ปี การประยุกต์฿ชຌความรูຌรืไองความสัมพันธ์ของ
สมองละระบบประสาทวิทยา (Neuroscience : NS)  นวคิด
ทฤษฎีทีไกีไยวขຌองกับสืไอละการลน การลนกับการพัฒนาสมอง  
 
 
 
 

ปรับรหัสวิชา ชืไอวิชา 
คําอธิบายรายวิชา ฿หຌ
สอดคลຌองกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ละ
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 
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การผลิตสืไอสรຌางสรรค์จากวัสดุ฿นทຌองถิไนละวัสดุหลือ฿ชຌ วิธี฿ชຌสืไอ
฿หຌหมาะสมกับดใกปฐมวัย การจัดสืไอ ละการ฿หຌบริการของลน
ละสืไอสรຌางสรรค์฿นการศึกษาปฐมวัย การประมินพัฒนาการการ
ลน ละการตรวจสอบคุณภาพสืไอ บทบาทของครูละผูຌปกครอง
฿นการสงสริมการลนของดใกปฐมวัย  

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. 
 

การจัดกิจกรรมการลนพืไอการพัฒนาทักษะ EF (Executive 
Functions) การละลนพืๅนบຌานของเทย การจัดสภาพวดลຌอมทีไ
หมาะกับการลนของดใกปฐมวัย ความสําคัญของสืไอทาง
การศึกษาปฐมวัย การลือก฿ชຌสืไอ฿หຌหมาะกับวัยละพัฒนาการ
ดใก การผลิตสืไอละการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล฿นการสรຌางสรรค์สืไอ
ปฐมวัย ถอดบทรียนการลนละการ฿ชຌสืไอ฿นการพัฒนาดใก
ปฐมวัยละงานวิจัยทีไกีไยวขຌองทัๅง฿นประทศละตางประทศ 
การออกบบสืไอละการลนสําหรับดใกปฐมวัย การประมินสืไอ
ละกิจกรรมการลนพืไอดใกปฐมวัย การทดลอง฿ชຌสืไอทีไออกบบ
เวຌกับกลุม฿หญ กลุมยอย ละรายบุคคล การสะทຌอนคิดละการ
ประยุกต์฿ชຌความรูຌ฿นการพัฒนาสืไอละกิจกรรมการลนทีไทันสมัย 
        Design media and toys for early 
childhood students age under eight by applying 
knowledge in neuroscience (NS) and neurolinguistics 
science process (NLSP) and fine muscle and gross 
muscle and cerebellum neurology and holistic media 
and toy design. Study and analyze related ideas and 
theories. Lesson learn about using toy to develop the 
children and study domestic and international 
research to analyze, evaluate, plan and design media 
and toys according to brain function principles and the 
Sufficiency Economy Theory with the participation of  
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parents, community and local according to social, 
culture and local context. Design the evaluation for 
activities.  Apply the designed activities to individual, 
small group and large group to reflect result to improve 
the activity to reflect to develop and improve media 
and toy to enhance the children development 
according to objectives. Apply the knowledge to 
develop themselves to be good, well-rounded teacher. 

  1074119  มาตรฐานละการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
    3(2-2-5) 
              Standards and Quality Assurance in Early  
               Childhood Education 

  ความหมาย  ความ สําคัญของ
มาตรฐานละการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐาน
วิชาชีพครูละบุคลากรทางการศึกษา ละการจัดการศึกษา
ปฐมวัยทีไสอดคลຌองกับ     มาตรฐานการประกันคุณภาพของ
คณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  มาตรฐานการประกัน
คุณภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐานละการประมิน
คุณภาพการศึกษา  นวทางการประกันคุณภาพ  การศึกษา 
ระบบการจัดกใบขຌอมูลอกสาร การประมิน การจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยจากองค์กรภาย฿นละภายนอก การขียนรายงาน
การประมินคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 

1014403   มาตรฐานละการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
    3(2-2-5) 
              Standards and Quality Assurance in Early  
              Childhood Education 

 ความหมาย ความสําคัญของมาตรฐานละการ
ประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานวิชาชีพครูละ
บุคลากรทางการศึกษา ละการจัดการศึกษาปฐมวัยทีไสอดคลຌอง
กับ      มาตรฐานการประกันคุณภาพของคณะกรรมการ
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  มาตรฐานการประกันคุณภาพของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานละการประมินคุณภาพการศึกษา  
นวทางการประกันคุณภาพ  การศึกษา ระบบการจัดกใบขຌอมูล
อกสาร การประมิน การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจากองค์กร
ภาย฿นละภายนอก การขียนรายงานการประมินคุณภาพ
การศึกษา 

The importance of standard and quality 
assurance in early childhood education. Professional  

 
 

ปรับรหัสวิชา 
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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. 

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 

   ความรูຌบืๅองตຌนกีไยวกับการสัมมนา การจัดการ
รียนการสอนดຌวยการสัมมนา หลักการจัดสัมมนาการศึกษา 
การจัดสัมมนากีไยวกับสภาพปัจจุบัน ปญัหา นวนຌม ละการ
ปลีไยนปลง฿นการจัดการศึกษาปฐมวัย  งานวิจัยทีไกีไยวขຌอง
      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. 

 
 

1014401     สมัมนาปัญหาละนวนຌม฿นการพัฒนา
                 การศึกษาปฐมวัย฿นอนาคต   3(2-2-5) 
        Seminar in Early Childhood Education 
                 Development Trend 

  ออกบบการจัดกิจกรรมสัมมนาตามหัวขຌอทีไลือก ตาม
พัฒนาการ 4 ดຌานของดใกปฐมวัยอายุตไํากวา 8 ปี พืไอตรียม
สมองดใกสูลกอนาคต ผลกระทบของทคนลยี ดิจิทัล ฿นการ
ดํานินชีวิต฿นอนาคตสําหรับดใกปฐมวัย  ทีไมีอิทธิพลตอวิถีชีวิต
ละการศึกษาของดใกปฐมวัย  ออกบบการจัดกิจกรรมสัมมนา
ตามหัวขຌอทีไลือก  ออกบบประมินพืไอ฿ชຌ฿นการจัดกิจกรรม  
ทดลองจัดสัมมนา  ละออกบบการดูลละพัฒนาดใกปฐมวัย
฿นการตรียมสูลกอนาคต ละออกบบการสอนของครูตามการ 
 
 
 

ปรับรหัสวิชา ชืไอวิชา 
คําอธิบายรายวิชาละหนวย
กิต ฿หຌสอดคลຌองกับมาตรฐาน
คุณวุฒปิริญญาตรีสาขาครุ
ศาสตร์ละศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
2562 
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ปลีไยนปลงของวิถีลกอนาคต ออกบบปรกรมการดูลละ
พัฒนาดใกปฐมวัยรวมกับครอบครัว ชุมชน สังคม ละทຌองถิไน    
 Design selected topic seminar by applying 
knowledge in four aspects development of children 
age under eight to the children for the future. Study 
effect of digital technology and new technology to the 
children living. Design the seminar and evaluation 
form. Manage the seminar in the topics. Develop the 
children and teacher with the cooperation of family 
and local community.

  1074121     การรียนรวม฿นระดับการศึกษาปฐมวัย 
      3(3-0-6) 
                Inclusion In Early Childhood Education 

 ความรูຌพืๅนฐานกีไยวกับดใกทีไมีความตຌองการพิศษ  
ลักษณะละประภทของดใกทีไมีความตຌองการพิศษ หลักการ
จัดการรียนรวม฿นระดับการศึกษาปฐมวัย  รูปบบของการ
จัดการรียนรวม การสงสริมพัฒนาการละการจัดการรียน
รวมดย฿ชຌปรกรมการศึกษาฉพาะบุคคล หนวยงานทีไ฿หຌ
ความชวยหลือ  การวินิจฉัย คัดกรองละ฿หຌความชวยหลือ
ป็นพิศษกดใกทีไมีความตຌองการพิศษ  การจัดกิจกรรม
สงสริมพัฒนาการดใกปฐมวัยทัๅงดใกปกติละดใกทีไมีความ
ตຌองการพิศษดຌวยวิธีการทีไหลากหลาย งานวิจัยทีไกีไยวขຌอง 

 
 
 
 
 

1014304       การจัดประสบการณ์พ่ือสงสริมการรียนรูຌ
                   สาํหรับดใกกลุมป้าหมายฉพาะ  3(2-2-5) 
         Experience Management to Encourage  
                  Learning for Specific Children Groups 

 จั ดกิ จ ก รรม  พืไ อส ง  ส ริ มกา ร  รี ยน รูຌ สํ าห รับ ดใ ก
กลุมป้าหมายฉพาะ ดยการประยุกต์฿ชຌความรูຌรืไองนยบาย 
ปัญหา ละอกาสทางสังคมของดใกกลุมป้าหมายฉพาะ วิธีการ
ดูลละ฿หຌความชวยหลือ  รูปบบการจัดกิจกรรม  บทบาท
ผูຌปกครองละครอบครัว฿นการอบรมลีๅยงดูดใกทีไบຌาน พืไอ
นํามา฿ชຌ฿นการออกบบการจัดกิจกรรมพืไอสงสริมการรียนรูຌ
สําหรับดใกกลุมป้าหมายฉพาะ ทีไถูกตຌองตรงกับหลักการรียนรูຌ
ของสมอง สอดคลຌองกับพัฒนาการ ละความตกตางระหวาง
บุคคล ดยทํางานรวมกับผูຌปกครอง  ชุมชน ทຌองถิไน ออกบบ
ประมินพืไอ฿ชຌ฿นการทดลองกิจกรรม  ทดลองกิจกรรมทีไ
ออกบบเวຌกับกลุม฿หญ กลุมยอย หรือรายบุคคล พืไอกຌปญัหา  
 
 
 

ปรับรหัสวิชา ชืไอวิชา 
คําอธิบายรายวิชาละหนวย
กิต ฿หຌสอดคลຌองกับมาตรฐาน
คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาครุ
ศาสตร์ละศึกษาศาสตร์ พ.ศ.
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    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. 
 

ชวยหลือ สงสริมพัฒนาการดใกเดຌอยางรอบดຌาน พืไอสะทຌอนคิด
฿นการพัฒนาปรับปรุงการออกบบกิจกรรมพืไอกຌปัญหา 
ชวยหลือ สงสริม  พัฒนาการดใกปฐมวัย฿หຌตรงวัตถุประสงค์ 
สะทຌอนความคิดพืไอ฿หຌมีทักษะ฿นการออกบบปรกรมพืไอ
สรຌางรอยชืไอมตอการจัดกิจกรรม พืไอสงสริมการรียนรูຌสําหรับ
ดใกกลุมป้าหมายฉพาะสําหรับดใกปฐมวัยทีไมีอายุตไํากวา 8 ปี 
เดຌอยางตอนืไอง ละประยุกต์฿ชຌความรูຌทีไทันสมัย 
 Activities to encourage learning for specific 
children groups by applying knowledge about policies, 
problems and opportunities of the children. Study 
take caring and helping procedure, activities’ pattern, 
parents and family roles in home take caring and 
apply to activity design to encourage learning for the 
children with the participation of parents, community 
and local according to the Sufficiency Economy 
Theory, brain function and social, culture and local 
context. Design evaluation form. Apply the designed 
activities to individual, small group and large group to 
reflect result to improve the activity to develop, help 
and enhance the children. Use case study, experience 
and other procedure and reflection to develop skills in 
the seamless activities design. Apply the knowledge to 
develop themselves to be good, well-rounded 
teacher. 
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  1071104 สุขภาพอนามัยละความปลอดภัยสําหรับ 

                      ดใกปฐมวัย 3(2-2-5)            
Health and safety for Early 
Childhood 

  หลักการ นวคิด ละทฤษฎีทีไกีไยวขຌองกับ
สุขภาพอนามัยของดใกปฐมวัย  ปัญหาสุขภาพละการกຌเข  
การ฿หຌบริการ บทบาทของครู฿นการจัดประสบการณ์พืไอพัฒนา
สุขภาพอนามัยของดใกปฐมวัยตามนวทางสุขบัญญัติหงชาติ  
การป้องกันอุบัติหตุละการปฐมพยาบาลบืๅองตຌนสําหรับดใก
ปฐมวัย     ฝึกทักษะการจัดการสงสริมพัฒนาการการรียนรูຌ
ละสุขภาพอนามัยของดใกปฐมวัย ภาย฿ตຌบริบทของการจัด
หลงรียนรูຌละสิไงวดลຌอมทีไพรัไงพรຌอมปลอดภัยละทຌาทาย
ตอการรียนรูຌ งานวิจัยทีไกีไยวขຌอง 
  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  
 
 
 
 
 

1014103     การพัฒนาสุขภาวะละความปลอดภัยสําหรับดใก 
                 ปฐมวัย     3(2-2-5)            
                 Heath Care and Safety for Early  
                 Childhood Students 

 การพัฒนาสุขภาวะละความปลอดภัยสําหรับดใก
ปฐมวัยอายุตไํากวา 8 ปี  ดยประยุกต์฿ชຌความรูຌรืไองการพัฒนา
สุขภาวะสําหรับดใกปฐมวัย  วิคราะห์ทฤษฎีละนวคิด฿นการ
พัฒนาสุขภาวะ   รคทีไพบบอย฿นดใกปฐมวัยตามชวง วัย  
อุบัติหตุ฿นบຌาน นอกบຌาน ละ฿นรงรียน  ฝึกปฏิบัติการ฿ชຌ
ครืไองมือวัดภาวะพัฒนาการ ภาวะภชนาการ  ภาวะสุขภาพละ
อนามัยสําหรับดใกปฐมวัย  ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลบืๅองตຌน 
ออกบบปรกรมพืไอพัฒนาสุขภาวะละความปลอดภัยทัๅง฿น
บຌานละรงรียนอยางรอบดຌานสําหรับดใกปฐมวัยเดຌอยาง
ตอนืไอง  ละถอดบทรียนการพัฒนาสุขภาวะละความ
ปลอดภัยสําหรับดใกปฐมวัยทีไทันสมัย  
          Health care and safety for preschoolers; apply 
knowledge about health care for the children. Study 
and analyze theories and concepts in health care. 
Common diseases in children according to ages. Home 
accidents, outdoor and school accidents. Practice in 
the measurement instrument to measure 
development, nutritional status, health and hygiene of 
the children.  
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the learning resource center that is secure, 
equipped, and challenging to learn. Related research. 

 

Practice in first aid. Apply the designed activities to 
enhance and develop health for the children. Design 
program to bridge health and safety development 
activities both in the house and the school for the 
children seamlessly. Lesson-learned in preschool 
health and safety development. 

  1071201 บุคลิกภาพ จริยธรรมละมนุษยสัมพันธ์
สําหรับครูปฐมวัย  3(2-2-5) 
Personality, Morality and Human 
Relations for Early Childhood 
Teachers 
ความหมาย ความสําคัญ นวคิด จิตวิทยา

ละทฤษฎีทีไกีไยวขຌองกับบุคลิกภาพ  จริยธรรม ละมนุษย
สัมพันธ์สําหรับครูปฐมวัย หลักการ องค์ประกอบ กระบวนการ
ละทคนิคการสรຌางมนุษยสัมพันธ์สําหรับครูหลักการทาง
ศาสนากับจริยธรรมของครู การขຌา฿จพืๅนฐานกีไยวกับมนุษย์ 
ละการพัฒนาดຌวยนวคิดทางจิตวิทยา การพัฒนาบุคลิกภาพ 
การสืไอความหมาย ละการทํางานป็นทีม การ฿ชຌมนุษย
สัมพันธ์ ละหลักการทางศาสนา฿นการดํานินชีวิต พืไอพิไม
ประสิทธิภาพ฿นการทํางานของครูปฐมวัย บทบาทของครู฿น
การสริมสรຌางมนุษยสัมพันธ์฿นรงรียนละชุมชน 

 
 
 
 

 ตัดออก 
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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    การสงสริมพัฒนาการทางรางกายสําหรับ 
                ดใกปฐมวัย   3(2-2-5)                   
               Enhancement of Physical Development 
               for Early Childhood 

              ทฤษฎีพัฒนาการทางรางกายของดใกปฐมวัย 
ปัจจัยทีไกีไยวขຌองกับพัฒนาการทางรางกายของดใกปฐมวัย 
หลักการ วิธีการละกิจกรรมทีไสงสริมพัฒนาการทางรางกาย 
 
 
 
 
 

1014104   การจัดกิจกรรมทางภาษาละการส่ือสาร
                       สําหรับดใกปฐมวัย  3(2-2-5)          
  Language and Communication  
                       Activities for Early Childhood Students

 การจัดประสบการณ์ภาษาละการสืไอสารสําหรับดใก
ปฐมวัยอายุตไาํกวา 8 ป ี ดยประยุกต์฿ชຌความรูຌรืไองความสัมพันธ์
ของศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics) 
ทฤษฎีละนวคิดทีไกีไยวขຌองกับการพัฒนาภาษาละการสืไอสาร
สําหรับดใกปฐมวัย รูปบบ/อิทธิพลของบริบทครอบครัว ชุมชน  
 
 
 
 

ปรับรหัสวิชา ชืไอวิชา 
คําอธิบายรายวิชา ฿หຌ
สอดคลຌองกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ละ
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 
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ที่ รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (฿หม) หตุผล฿นการปรับปรุงกຌเข 
ของดใกปฐมวัย บทบาทของครูละผูຌปกครอง฿นการสงสริม
พัฒนาการทางรางกายของดใกปฐมวัย 

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 
. 
 
 

ทຌองถิไนทีไสงผลตอการพัฒนาภาษาละการสืไอสารสําหรับดใก
ปฐมวัย  ผลงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง฿นประทศละตางประทศ 
ภาษามละภาษาทีไสองสําหรับดใกปฐมวัย ออกบบการจัด
ประสบการณ์ภาษาละการสืไอสารสําหรับดใกปฐมวัย  การ
ประมินผลการรียนรูຌภาษาละการสืไอสาร ปฏิบัติการจัด
ประสบการณ์ภาษาละการสืไอสารสําหรับดใกปฐมวัยทีไสอดคลຌอง
กับหลักการรียนรูຌของสมอง  บทบาทครูละผูຌปกครอง฿นการ
สงสริมภาษาละการสืไอสารสําหรับดใกปฐมวัย 
           Language and communication activities for 
young children by applying knowledge in 
neurolinguistics and language and communication 
development. Theories and concepts of language and 
communication development, pattern and influence 
of family, community and local that affect the 
development. Study language and communication 
development program and related domestic and 
international research. Design activities and media to 
develop mother tongue, second language in listening, 
speaking, reading and writing and communication 
according to context of social, culture and individual 
difference with the participation of parents, 
community and local. Apply the designed activities to 
enhance and develop language and communication 
development for the children according to brain 
learning principles. Roles of teachers and parents in 
promoting early child language and communication. 
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ที่ รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (฿หม) หตุผล฿นการปรับปรุงกຌเข 
  1071203    การสงสริมพัฒนาการทางอารมณ์ละสังคม 

                สําหรับดใกปฐมวัย  3(2-2-5)                   
                Enhancement of Emotional and Social  
                Development for Early Childhood 

            ทฤษฎีพัฒนาการทางอารมณ์ละสังคมของดใก
ปฐมวัย ปัจจัยทีไกีไยวขຌองกับพัฒนาการทางอารมณ์ละสังคม
ของดใกปฐมวัย หลักการ วิ ธีการละกิจกรรมทีไสงสริม
พัฒนาการทางอารมณ์ละสังคมของดใกปฐมวัย บทบาทของ
ครูละผูຌปกครอง฿นการสงสริมพัฒนาการทางอารมณ์ละ
สังคมของดใกปฐมวัย  

  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.   

 
 

1014105     การจัดกิจกรรมทักษะทางสังคมละความฉลาด
                 ทางอารมณ์สําหรับดใกปฐมวัย     3(2-2-5)
      Emotional Quotient and Social Quotient  

                Activities for Early Childhood Students
 ทฤษฎีละนวคิดการพัฒนาทักษะการรียนรูຌทาง
อารมณ์ละสังคมสําหรับดใกปฐมวัย อิทธิพลของบริบทสังคม
ครอบครัว  สังคมรงรียน สังคมชุมชน  ละทຌองถิไน ทีไสงผลการ
พัฒนาทักษะการรียนรูຌทางอารมณ์ละสังคมสําหรับดใกปฐมวัย 
ผลงานวิจัยทีไ กีไยวขຌอง฿นประทศละตางประทศ การจัด
สภาพวดลຌอม ละกิจกรรมพัฒนาทักษะการรียนรูຌทางอารมณ์
ละสังคมสําหรับดใกปฐมวัย  ออกบบกิจกรรม/สืไอการสอนพืไอ
พัฒนาทักษะการรียนรูຌทางอารมณ์ละสังคมสําหรับดใกปฐมวัย  
การประมินทักษะการรียนรูຌทางอารมณ์ละสังคมสําหรับดใก
ปฐมวัย สะทຌอนคิดละประยุกต์฿ชຌความรูຌทางดຌานอารมณ์ละ
สังคมสําหรับดใกปฐมวัยทีไทันสมัย 
          Theories and concepts of social and emotional 
learning skills development for young children Family, 
social, school, community contexts affect to social and 
emotional learning skills development for young 
children. Thailand and other countries related 
research.  Environmental preparation, activities to 
develop young children social and emotional learning 
skills. Design activities / teaching materials to develop 
social-emotional learning skills for young children. 
Authentic assessment of social and emotional learning 
skills. Reflective thinking and applying up-to-date 
knowledge about social and emotional learning skills 
of young children. 
 
 
 

ปรับรหัสวิชา ชืไอวิชา 
คําอธิบายรายวิชา ฿หຌ
สอดคลຌองกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ละ
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 
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ที่ รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (฿หม) หตุผล฿นการปรับปรุงกຌเข 
  1071204   การสงสริมพัฒนาการทางภาษาสําหรับดใกปฐมวัย

               3(2-2-5) 
               Enhancement of Language Development 
               for Early Childhood 

ความหมาย ความสําคัญ นวคิด หลักการ ละ
ทฤษฎีทีไกีไยวขຌองกับพัฒนาการ ทางภาษาสําหรับดใกปฐมวัย 
การจัดประสบการณ์พืไอสงสริมทักษะดຌานการฟัง การพูด  
การอาน การขียน การสอนภาษาตามธรรมชาติ ละนวัตกรรม
การสอนภาษาสําหรับดใกปฐมวัย  การผลิตสืไอละของลนพืไอ
สงสริมทักษะทางภาษา ละวิธีการจัดกิจกรรมทางภาษาของ
ดใกปฐมวัย  การขียนผนการจัดประสบการณ์ทางภาษาของ
ดใกปฐมวัย บทบาทครูละผูຌปกครอง฿นการประมินพัฒนาการ
ทางภาษาของดใกปฐมวัย การสังกต การวิคราะห์ ละการ
บนัทึกพฤติกรรมทางภาษาของดใกปฐมวัย 

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  

 
 

 
 

1014104   การจัดกิจกรรมทางภาษาละการส่ือสาร
                      สําหรับดใกปฐมวัย          3(2-2-5) 
  Language and Communication  
                      Activities for Early Childhood Students

 การจัดประสบการณ์ภาษาละการสืไอสารสําหรับดใก
ปฐมวัยอายุตไาํกวา 8 ป ี ดยประยุกต์฿ชຌความรูຌรืไองความสัมพันธ์
ของศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics) 
ทฤษฎีละนวคิดทีไกีไยวขຌองกับการพัฒนาภาษาละการสืไอสาร
สําหรับดใกปฐมวัย รูปบบ/อิทธิพลของบริบทครอบครัว ชุมชน 
ทຌองถิไนทีไสงผลตอการพัฒนาภาษาละการสืไอสารสําหรับดใก
ปฐมวัย  ผลงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง฿นประทศละตางประทศ 
ภาษามละภาษาทีไสองสําหรับดใกปฐมวัย ออกบบการจัด
ประสบการณ์ภาษาละการสืไอสารสําหรับดใกปฐมวัย  การ
ประมินผลการรียนรูຌภาษาละการสืไอสาร ปฏิบัติการจัด
ประสบการณ์ภาษาละการสืไอสารสําหรับดใกปฐมวัยทีไสอดคลຌอง
กับหลักการรียนรูຌของสมอง  บทบาทครูละผูຌปกครอง฿นการ
สงสริมภาษาละการสืไอสารสําหรับดใกปฐมวัย 
           Language and communication activities for 
young children by applying knowledge in 
neurolinguistics and language and communication 
development. Theories and concepts of language and 
communication development, pattern and influence 
of family, community and local that affect the 
development. Study language and communication  
 
 
 
 

ปรับรหัสวิชา ชืไอวิชา 
คําอธิบายรายวิชา ฿หຌ
สอดคลຌองกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ละ
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 
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ที่ รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (฿หม) หตุผล฿นการปรับปรุงกຌเข 
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. 

 

development program and related domestic and 
international research. Design activities and media to 
develop mother tongue, second language in listening, 
speaking, reading and writing and communication 
according to context of social, culture and individual 
difference with the participation of parents, 
community and local. Apply the designed activities to 
enhance and develop language and communication 
development for the children according to brain 
learning principles. Roles of teachers and parents in 
promoting early child language and communication.

  1073202   หนังสือละวรรณกรรมสําหรับดใกปฐมวัย  
               3(2-2-5)           
               Books  and Literatures for Early Childhood

 ความหมาย คุณคาละประภทของหนังสือดใก 
ลักษณะหนังสือทีไดีสาหรับดใกปฐมวัย การลือกหนังสือ 
พัฒนาการดຌานการอาน ความสน฿จหนังสือของดใก วิธีอานละ
ประยชน์ของการอานหนังสือ฿หຌดใกฟัง ศึกษาวิคราะห์หนังสือ
ดใก การขียนละสรຌางหนังสือสาหรับดใก การสงสริมการ฿ชຌ 
การสงสริมรักการอานของดใกละการรักษาหนังสือสาหรับ
ดใกปฐมวัย 
        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  
 
 
 

1014303 วรรณกรรมละนิทานสําหรับดใกปฐมวัย 
  3(2-2-5)   
                       Literatures and Stories for Early  
                      Childhood Students 

  วรรณกรรมสําหรับดใกปฐมวัยอายุตไํากวา 8 ป ี 
ดยประยุกต์฿ชຌความรูຌรืไองความสัมพันธ์ของสมองละระบบ
ประสาทวิทยา (Neuroscience : NS) นวคิดทฤษฎีทีไกีไยวขຌอง 
ถอดบทรียนการ฿ชຌวรรณกรรม฿นการพัฒนาดใกปฐมวัย฿น
รูปบบตางโ ละงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง  ดย฿ชຌกรณีตัวอยาง คํา
คลຌองจอง  พลง นิทาน ละคร ละหุน พืไอวิคราะห์ ประมิน 
วางผน ละออกบบวรรณกรรมประภทตางโ สําหรับดใก
ปฐมวัย ทคนิคการลา การอานนิทานสําหรับดใก การประมิน
วรรณกรรมสําหรับดใกปฐมวัย ทดลอง฿ชຌกิจกรรมทีไออกบบเวຌ 
 
 
 
 

ปรับรหัสวิชา ชืไอวิชา 
คําอธิบายรายวิชา ฿หຌ
สอดคลຌองกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ละ
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 
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ที่ รายการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (ดิม) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (฿หม) หตุผล฿นการปรับปรุงกຌเข 
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. 

 

กับกลุม฿หญ  กลุมยอย  ละรายบุคคล  สะทຌอนความคิด
ประยุกต์฿ชຌความรูຌ฿นการพัฒนาวรรณกรรมทีไทันสมัย การสงสริม
การ฿ชຌละการรักษาหนังสือ การสงสริมนิสัยรักการอานสําหรับ
ดใกปฐมวัย    
  Literatures and tales for young 
children, applying knowledge in neuroscience (NS) and 
neurolinguistics with literature for holistic children 
development. Study and analyze related ideas and 
theories and lesson learn about using literatures for 
children development. Create literature with rhyme, 
song and story. Analyze, evaluate, plan and design the 
literature according to brain function principle and the 
Sufficiency Economy Theory with the participation of 
parents, community and local according to social, 
culture and local context. Design the evaluation for 
activities.  Apply the designed activities to individual, 
small group and large group to reflect result to 
improve the activity to reflect to develop and improve 
literatures to enhance the children development 
according to objectives. Apply the knowledge to 
develop themselves to be good, well-rounded 
teacher. 

 
 
 
 



213 
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  1074202      การ฿หຌการศึกษากผูຌปกครองดใกปฐมวัย 

       3(2-2-5)  
                  Early Childhood Education for Parents     

         ความหมายละความสําคัญของครอบครัวตอการพัฒนา
ดใกปฐมวัย บทบาทหนຌาทีไของผูຌปกครอง  ฿นการสงสริม
พัฒนาการทางรางกาย อารมณ์ สังคม ละสติปัญญา ความ
จําป็นทีไจะตຌอง฿หຌการศึกษากผูຌปกครอง รูปบบละ
ปฏิบัติการ฿หຌความรูຌกผูຌปกครองดใกปฐมวัย 
       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. 

 

1014305  การมีสวนรวมของครอบครัวละชุมชน฿นการ
                      จดัการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 
   Family and Community Participation 
                       in Early Childhood Education.  

 การจัดกิจกรรมทํางานรวมกับครอบครัว  ชุมชน ละ
ทຌองถิไน฿นการพัฒนาดใกปฐมวัยตามหลักศรษฐกิจพอพียง 
ฐานะทางศรษฐกิจ  สั งคม   ดยประยุก ต์฿ชຌความรูຌ  รืไอง
ความสัมพันธ์ของสมองละระบบประสาท กับพัฒนาการ 4 ดຌาน
ของดใกปฐมวัยอายุตไํากวา 8 ปี อิทธิพลของครอบครัว ชุมชน 
ทຌองถิไน ทีไสงผลตอวิถีชีวิตของดใกปฐมวัย฿นปัจจุบันละอนาคต  
บทบาทผูຌปกครองละชุมชน ทຌองถิไน฿นการดูลพัฒนาดใก
ปฐมวัย ละปกป้องสิทธิดใกตามกฎหมาย ดย฿ชຌกรณีศึกษา การ
รียนรูຌชิงประสบการณ์ ละวางผน  ออกบบกิจกรรมการ
ทํางานรวมกับครอบครัว  ชุมชน ละทຌองถิไน ออกบบประมิน
พืไอ฿ชຌ฿นการจัดกิจกรรม พืไอกຌปัญหา ชวยหลือ สงสริม
พัฒนาการดใกอยางรอบดຌานดย฿ชຌความรวมมือกับครอบครัว 
ชุมชน ละทຌองถิไน  
 Design activities to cooperate with family, 
community and local to develop early childhood 
according to the Sufficiency Economy Theory and 
socio-economic status by applying knowledge in 
neuroscience (NS) and four aspects development of 
early childhood age under eight. Influence of family,  
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community and local to the children present and 
future living. Roles of parents, community and local in 
the children take caring and right. Use case studies and 
experience and design co-operation with parents, 
community and local. According to brain function and 
social culture. 

  1074205    การจัดการรียนรูຌท่ีสอดคลຌองกับการทํางาน 
               ของสมอง  2(1-2-3) 
               Brain - based Learning 

ค ว า ม ห ม า ย  ล ะ ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง ส ม อ ง 
สวนประกอบของสมอง พัฒนาการละการทํางานของสมอง
ตามชวงอายุตางโ ทฤษฎีทีไกีไยวขຌองกับการรียนรูຌดย฿ชຌสมอง
ป็นฐาน หลักการละวิธีการ฿นการจัดกิจกรรมประสบการณ์
รียนรูຌละสภาพวดลຌอม฿หຌสอดคลຌองกับการพัฒนาทางสมอง 
ละสามารถนําความรูຌสูการจัดกิจกรรม฿นชัๅนรียนเดຌ 

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. 

 

1014201 สมองกับการรียนรูຌสําหรับดใกปฐมวัย 
  3(2-2-5) 
  Brain Development and Early  
                       Childhood Learning  
    ธรรมชาติละการพัฒนาการ กระบวนการทํางาน 
สมรรถนะละวิธีการรียนรูຌของสมอง ปัจจัย สิไงวดลຌอม ละ
การลีๅยงดูทีไมีผลตอการทํางานของสมอง การพัฒนาทักษะ
สมอง EF ตละดຌาน วิธีการจัดประสบการณ์ วิธีการตอบสนอง 
การประยุกต์฿ชຌความรูຌละการออกบบกิจกรรมพืไอสงสริม
ทักษะสมอง EF ฿นบืๅองตຌน ดຌวยกระบวกการวิคราะห์ 
ประมิน ออกบบละทดลองจัดประสบการณ์บืๅองตຌนกับดใก
ปฐมวัย 
 The nature, development, process, and 
capacity to learn of the brain. Factors of environment 
including early childhood educators/providers affect 
on how brain work. Executive Functions (EFs) and how 
to promote them. Designing early childhood classroom 
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activities, responses, and applications of what they 
learn from this course to promote EFs through 
observation, evaluation, and analyzation.

  1072301       การสงสริมทักษะการคิดสําหรับดใกปฐมวัย
         3(2-2-5) 
                   Enhancement of Thinking Skills for  
                   Early Childhood 

          ความหมาย ความสําคัญ นวคิด หลักการ ละทฤษฎี
ทีไกีไยวขຌองกับทักษะการคิดสําหรับดใกปฐมวัย ประภทของ
การคิด ทักษะการคิดสําหรับดใกปฐมวัย กระบวนการคิด 
ทคนิคการ฿ชຌคําถามละการจัดประสบการณ์ทีไสงสริมทักษะ
การคิด การประมินพัฒนาการทางการคิดของดใกปฐมวัย 
การศึกษางานวิจัยทีไกีไยวขຌองกับการพัฒนาทักษะการคิด  

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. 
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  1073302     การพัฒนาการ฿ชຌนวัตกรรมทางการศึกษา 

                 ปฐมวัย 3(2-2-5)  
      Early Childhood Innovation Development 
                 and Implementation 

 การพัฒนาละการ฿ชຌนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 
นวคิด฿หมละงานวิจัยทีไกีไยวขຌองกับนวัตกรรมทางการศึกษา
ปฐมวัย การประยุกต์นวัตกรรมละนวคิด฿หม฿นการจัดการ
รียนรูຌทีไหมาะกับพัฒนาการของดใก ดยยึดความชืไอพืๅนฐาน
สวนบุคคล  การประมินคุณภาพการจัดการรียนรูຌตามนว
นวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย งานวิจัยทีไกีไยวขຌอง 
           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. 

 

1014402 การตอยอดองค์ความรูຌพ่ือพัฒนานวัตกรรม     
                       3(2-2-5)    
                       Applying Knowledge to Create  
                       Innovation 

 การตอยอดองค์ความรูຌ ประยุกต์฿ชຌความรูຌดຌานงานวิจัย฿น
ชัๅนรียน ศึกษา/วิคราะห์นวคิดละทฤษฎี รูปบบการพัฒนา
นวัตกรรม ทบทวน ขัๅนตอน฿นการทําวิจัยชัๅนรียน การสรຌางละ
การหาคุณภาพของครืไองมือ  ศึกษารูปบบนวัตกรรมรวมสมัย
฿นการพัฒนาดใกปฐมวัย  ถอดรูปบบผลงานวิจัยทีไ฿กลຌคียงของ
ตนอง฿นประทศละตางประทศ  รียนรูຌชิงประสบการณ์ พืไอ
วิคราะห์ ประมิน วางผนพัฒนานวัตกรรม ละยกระดับ
รูปบบวิจัย พืไอสงสริมดใกปฐมวัยตามบริบทของงานวิจัยของ
ตนอง  ละสะทຌอนความคิดพืไอ฿หຌมีทักษะ฿นการออกบบ
นวัตกรรมพืไอพัฒนาดใกปฐมวัยทีไพบปัญหาเดຌอยางตอนืไองละ
มีคณุภาพ  ประยุกต์฿ชຌความรูຌทีไทันสมัย พืไอกຌปัญหาละพัฒนา
นวัตกรรม      
 Develop innovations by applying knowledge in 
classroom research. Study and analyze ideas and 
theories in innovation development, innovation 
development pattern. Consider research methodology, 
instrument creation and quality evaluation.  Study 
contemporary innovation for early childhood student 
development pattern. Study domestic and 
international research, and experienced study to 
analyze, evaluate, plan and develop innovation and 
research and apply to encourage the children 
according to their research context. Use reflective 
thinking the knowledge to solve the problems 
continually. 
 
 

พิไมรายวิชา฿หຌสอดคลຌองกับ
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  1072401      การจัดสิ่งวดลຌอมละหลงรียนรูຌสาํหรับดใก

                  ปฐมวัย  3(2-2-5) 
       Environment Arrangement and Learning 
Resource for Early Childhood 

ความหมาย ความสําคัญของสิไงวดลຌอมละ
หลงรียนรูຌสําหรับดใกปฐมวัย หลักการละนวคิดกีไยวกับ
สิไงวดลຌอม ประภทสิไงวดลຌอมละหลงรียนรูຌ การศึกษาหลง
รียนรูຌ฿นชุมชน การวางผนการจัดการรียนรูຌรวมกับปราชญ์
ชาวบຌาน฿นทຌองถิไน การพัฒนาจริยธรรมพืไอปลูกฝังจิตสํานึก฿น
ความรับผิดชอบตอการอนุ รักษ์สิไงวดลຌอม บทบาทของครู 
ผูຌปกครอง฿นการส ง ส ริมการอนุ รักษ์สิไ งวดลຌอม  การจัด
ประสบการณ์สงสริมการอนุรักษ์สิไงวดลຌอม การฝึกทักษะการ
กຌปัญหากีไยวกับสิไงวดลຌอม การประมินผลการจัดประสบการณ์
ดຌานสิไงวดลຌอม 
         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. 

1014207       การจัดสิ่งวดลຌอมละหลงรียนรูຌสําหรับดใก
                   ปฐมวัย  3(2-2-5) 

       Environment Arrangement and Learning 
       Resource for Early Childhood 
ความหมาย ความสําคัญของสิไงวดลຌอมละหลง

 รียนรูຌสํ าห รับดใกปฐมวัย  หลักการละนวคิดกีไ ยวกับ
สิไงวดลຌอม ประภทสิไงวดลຌอมละหลงรียนรูຌ การศึกษา
หลงรียนรูຌ฿นชุมชน การวางผนการจัดการรียนรูຌรวมกับ
ปราชญ์ชาวบຌาน฿นทຌองถิไน การพัฒนาจริยธรรมพืไอปลูกฝัง
จิตสํานึก฿นความรับผิดชอบตอการอนุรักษ์สิไงวดลຌอม บทบาท
ของครู ผูຌปกครอง฿นการสงสริมการอนุรักษ์สิไงวดลຌอม การจัด
ประสบการณ์สงสริมการอนุรักษ์สิไงวดลຌอม การฝึกทักษะการ
กຌปัญหา กีไ ย วกั บสิไ ง วดลຌ อม  การประ มิ นผลการจั ด
ประสบการณ์ดຌานสิไงวดลຌอม 

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.  
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   1014306  การชวยหลือดใกปฐมวัยท่ีมีความ

                      ตຌองการจําป็นพิศษ       3(2-2-5)  
            Special Needed Early Childhood  
                      Students Take Caring  

 การจัดกิจกรรม฿หຌความชวยหลือดใกปฐมวัยทีไมีความ
ตຌองการจําป็นพิศษ ละดใกกลุมป้าหมายฉพาะอายุตไํากวา 8 
ปี ดยประยุกต์฿ชຌความรูຌรืไองความสัมพันธ์ของสมองละระบบ
ประสาทวิทยา (Neuroscience : NS) กับการพัฒนาชวยหลือ
ดใกทีไมีความตຌองการจําป็นพิศษละดใกกลุมป้าหมายฉพาะ 
ทฤษฎีละนวคิดกีไยวกับการชวยหลือดใกปฐมวัยทีไมีความ
ตຌองการจําป็นพิศษ ถอดบทรียนการชวยหลือดใกปฐมวัยทีไมี
ความตຌองการจําป็นพิศษ ละผลงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง฿นประทศ
ละตางประทศ สะทຌอนคิด ละประยุกต์฿ชຌความรูຌทีไทันสมัย ฝึก
฿ชຌครืไองมือ฿นการสังกตดใกปฐมวัยทีไมีความตຌองการจําป็น
พิศษของกระทรวงศึกษาธิการ ออกบบกิจกรรม/สืไอการสอน 
การประมิน฿หຌความชวยหลือดใกปฐมวัยทีไมีความตຌองการ
จําป็นพิศษละคุณธรรม฿นการดูลดใกทีไมีความตຌองการจําป็น
พิศษ อายุตไาํกวา 8 ปี 
  Design activities for take caring special needs 
early childhood students age under eight. Apply 
knowledge in neuroscience (NS) to take caring the 
special needs children. Study and analyze theories 
and ideas about take caring the children. Lesson learn 
about the special needs children and study domestic 
and international research. Design and practice the 
evaluation form according to Ministry of education 
objectives. Improving the activity to enhance and   
develop the children development according to the 
objectives. Design activities for the special needs 
children under eight years old 
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   1014307    การจัดประสบการณ์บบพหุวัฒนธรรมสําหรับ

                ดใกปฐมวัย     3(2-2-5)   
                Multicultural Learning Experience for Early
                Childhood Students 

 ออกบบผนการจัดประสบการณ์ ฿น รูปบบพหุ
วัฒนธรรมสํ าห รับดใกปฐมวัย  ดยคํ านึ ง ถึ งบทบาทละ
ความสําคัญของชุมชน ทຌองถิไน บทบาทของพอมละครู 
ออกบบประมินพืไอ฿ชຌ฿นการจัดกิจกรรม ทดลองกิจกรรมทีไ
ออกบบเวຌกับกลุม฿หญ กลุมยอย หรือรายบุคคล พืไอกຌปัญหา
บละสงสริมพัฒนาการดใกป็นรายบุคคลอยางรอบดຌาน ดย฿ชຌ
ความรวมมือกับครอบครัว ชุมชนละทຌองถิไน สะทຌอนคิด 
ประยุกต์฿ชຌความรูຌหลักการทํางานทีไทันสมัย 
         Design multicultural experience learning plan for 
early childhood students according to character of 
community, principles of community development. 
Role of parents and teacher in the children care. 
Design evaluation form Apply the designed activities to 
individual, small group and large group to reflect result 
to improve the activity to holistic develop each 
individual child with the participation. Use reflective 
thinking to develop skills in program design to 
cooperate with family, community and local. Apply 
the knowledge to develop principle of working. 

พิไมรายวิชา฿หຌสอดคลຌองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์ละ
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 

 




