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ปรัชญา 
  หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั  เป็นหลกัสูตรท่ีผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นผูมี้ความรู้และ
ทกัษะในการจดัการเรียนรู้  และมีความสามารถในการท าการวิจยั เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวยัมีพฒันาการเต็มตาม
ศกัยภาพ และเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม สามารถปรับตวัให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ  ด้วยการจัด
กระบวนการเรียนรู้ทุกดา้นทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบติัจากแหล่งวทิยาการต่างๆอยา่งเป็นระบบ 
 
วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร          

เม่ือส าเร็จการศึกษาจากหลกัสูตรน้ีแลว้ นิสิตจะเป็นผูมี้คุณลกัษณะดงัน้ี 
1) มีความรอบรู้และมีความเขา้ใจอนัถ่องแทใ้นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาปฐมวยั 

และมีความสามารถในการศึกษารวบรวมเรียบเรียงและน าเสนอข้อมูลตามหลักการวิจัย สามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นการท างานกบัเด็กปฐมวยั และการสร้างความรู้ใหม่ทางการศึกษาปฐมวยั 

2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ 
นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม และสร้างสรรค ์         

3) มีคุณธรรม มีความกลา้หาญทางจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีความรับผิดชอบสูงต่อ
วชิาชีพ เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

4) มีทกัษะ เทคนิคและความเช่ียวชาญในการปฏิบติังานด้านการส่งเสริมพฒันาการและ การ
จดัการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยัท่ีหลากหลายอยา่งบูรณาการ และมีความเป็นผูน้ าในการปฏิบติังานอยา่งมี
วสิัยทศัน์ในการพฒันาการศึกษาปฐมวยั 

หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั 
Bachelor of Education Program in Early Childhood Education 



5) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความสามารถในการวิพากษว์ิจารณ์มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์น
การแก้ไขปัญหาบนฐานขอ้มูลท่ีเป็นจริงด้วยการแสดงออกถึงภาวะผูน้ าในการแสวงหาทางเลือกใหม่ท่ี
เหมาะสมและปฏิบติัได ้

6) มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแกปั้ญหาทาง วิชาการ 
วิชาชีพ และสังคม อย่างมีเหตุผลท่ีสมเหตุสมผล โดยการบูรณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการและพหุ
วทิยาการ เพื่อการพฒันาวชิาชีพท่ีย ัง่ยนื 

7) มีความมุ่งมัน่ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
บริบททางการศึกษา มีความสามารถในการติดตามพฒันาการของศาสตร์ทั้งหลายอยา่งต่อเน่ือง  

8) มีความสามารถในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดขอ้มูลข่าวสารจากเด็กปฐมวยัสามารถ
ส่ือสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช ้และน าเสนอขอ้มูลสารนิทศัน์ส าหรับเด็กปฐมวยัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
จ านวนหน่วยกติ   หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  178   หน่วยกิต 
โครงสร้างหลกัสูตร 

       1)  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 30  หน่วยกิต 
 2)  หมวดวชิาเฉพาะ   จ านวนไม่นอ้ยกวา่    142  หน่วยกิต 

 2.1)  กลุ่มวชิาชีพครู     จ านวนไม่นอ้ยกวา่       39              หน่วยกิต 
2.2)  กลุ่มวชิาเฉพาะดา้น  จ านวนไม่นอ้ยกวา่       87             หน่วยกิต 

 2.2.1) วชิาเอกบงัคบั          69                 หน่วยกิต 
 2.2.2) วชิาเอกเลือก   จ  านวนไม่นอ้ยกวา่       12              หน่วยกิต 
 2.2.3) วชิาการสอนวชิาเอก           6                  หน่วยกิต 
 2.3)  กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู          16              หน่วยกิต 

       3)  หมวดวชิาเลอืกเสรี     จ านวนไม่นอ้ยกวา่         6              หน่วยกิต 
 

รายวชิา 
1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   จ านวนไม่นอ้ยกวา่   30 หน่วยกิต 
 1.1)  กลุ่มวชิาภาษาเพือ่การส่ือสาร        9 หน่วยกิต
2001101       ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและการสืบคน้สารสนเทศ   3(3-0-6) 
2001102  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร     3(3-0-6) 
2001103  ภาษาและวฒันธรรมเพื่อนบา้น     3(3-0-6) 
 1.2)  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์        6              หน่วยกิต 
1002101  การพฒันาพฤติกรรมมนุษย ์     3(3-0-6) 
2002102  สุนทรียนิยม       3(3-0-6) 



 1.3)  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์        6              หน่วยกิต 
2003101  สังคมไทยและสังคมโลก      3(3-0-6) 
2003102  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม    3(3-0-6) 
 1.4)  กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี     9              หน่วยกิต 
4004101  วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ     3(2-2-5) 
4004102  การคิดและการตดัสินใจ      3(2-2-5) 
4004103  เทคโนโลยสีารสนเทศบูรณาการ     3(2-2-5) 
2) หมวดวชิาเฉพาะ      จ านวนไม่นอ้ยกวา่  142              หน่วยกิต 

1.2 ) กลุ่มวชิาชีพครู        จ านวนไม่นอ้ยกวา่    39              หน่วยกิต 
1001101 การศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื                  3(3-0-6) 
1001102  หลกัการและปรัชญาการศึกษา                  3(3-0-6) 
1111211 ภาษาและวฒันธรรมส าหรับการเป็นครู   3(3-0-6) 
1014233 ความเป็นครู       3(3-0-6) 
1112207 จิตวทิยาส าหรับครู   3(2-2-5) 
1001204 การพฒันาหลกัสูตร      3(2-2-5)        
1110201 นวตักรรม และเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)      
1009301 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้      3( 2-2-5 ) 
1111012 การจดัการเรียนรู้และส่ิงแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้   3(2-2-5) 
1111303 การศึกษาส าหรับผูท่ี้มีความตอ้งการพิเศษ  3(3-0-6) 
1013310  ผูก้  ากบัลูกเสือ เนตรนารี ผูน้ ายวุกาชาดและผูน้ าผูบ้  าเพญ็ประโยชน์   3(2-2-5) 
1009401 การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1014432 การบริหารและการประกนัคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
  

 1.1)   วชิาเฉพาะด้าน จ านวนไม่นอ้ยกวา่  87 หน่วยกิต 
วชิาเอกบังคับ        จ านวนไม่นอ้ยกวา่                        69                      หน่วยกิต 
1008101  พฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั     3(3-0-6) 
1008102  การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวยั     3(2-2-5) 
1008201  การศึกษาปฐมวยั       3(3-0-6) 
1008202  ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยั      3(2-2-5) 
1008206  ส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยั     3(2-2-5) 
1008207  การเล่นส าหรับเด็กปฐมวยั     3(2-2-5) 
1008209  การส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัแบบองคร์วม   3(2-2-5) 



1008210  คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครูปฐมวยั    3(3-0-6) 
1008301  หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั     3(3-0-6) 
1008302  สังคมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั     3(2-2-5) 
1008304  การประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยั     3(2-2-5) 
1008305  คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั     3(2-2-5) 
1008307  ภาษาและการรู้หนงัสือส าหรับเด็กปฐมวยั    3(2-2-5) 
1008308  วทิยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั     3(2-2-5) 
1008309  ดนตรีและการเคล่ือนไหวส าหรับเด็กปฐมวยั   3(2-2-5) 
1008310  การส่งเสริมพฒันาการทางร่างกายของเด็กปฐมวยั   3(2-2-5) 
1008401  การส่งเสริมการคิดส าหรับเด็กปฐมวยั    3(2-2-5) 
1008402  การจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ   3(3-0-6) 
1008405   การศึกษาและการมีส่วนร่วมส าหรับผูป้กครองเดก็ปฐมวยั  3(2-2-5) 
1008406  การเสริมสร้างสมรรถนะครูปฐมวยั    3(3-0-6) 
1008407  การวจิยัทางการศึกษาปฐมวยั     3(3-0-6) 
1008408  การบริหารจดัการสถานศึกษาปฐมวยั    3(3-0-6) 
1008410  การศึกษารายบุคคล      3(3-0-6) 
 

 วชิาเอกเลอืก  จ านวนไม่นอ้ยกวา่                         12                หน่วยกิต 
1008203  นิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวยั     3(2-2-5) 
1008204  ดนตรีส าหรับครูปฐมวยั      3(2-2-5) 
1008205  ภาษาองักฤษส าหรับครูปฐมวยั     3(2-2-5) 
1008208  วรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวยั     3(2-2-5) 
1008211  ครอบครัวและชุมชนสัมพนัธ์     3(3-0-6) 
1008212  โภชนาการส าหรับเด็กปฐมวยั     3(2-2-5) 
1008213  ส าหรับครูปฐมวยั      3(2-2-5) 
1008303  สารนิทศัน์ทางการศึกษาปฐมวยั     3(2-2-5) 
1008311  นวตักรรมทางการศึกษาปฐมวยั     3(2-2-5) 
1008312  ความคิดสร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยั    3(2-2-5) 
1008404  การประกนัคุณภาพการศึกษาปฐมวยั    3(2-2-5) 
1008409  การสัมมนาการศึกษาปฐมวยั     3(2-2-5) 
1008411  การคุม้ครองพิทกัษสิ์ทธิเด็กปฐมวยั    3(3-0-6) 
 



   วชิาการสอนวชิาเอก                           6               หน่วยกิต 
1008306  การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กวยัทารกและวยัเตาะแตะ 3(2-2-5) 
1008403  การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยั    3(2-2-5)    
 
 
 
 

แผนการศึกษา   
 
 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. 
 วชิาศึกษาทัว่ไป 5 วชิา 15  วชิาศึกษาทัว่ไป 5 วชิา 15 
 วชิาชีพครู 3  วชิาชีพครู 3 

1008101 พฒันาการและการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวยั 

3(3-0-6) 1008102 การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวยั 3(2-2-5) 

รวม 21 รวม 21 
 
 
 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. 
 วชิาชีพครู 9  วชิาชีพครู 6 

1008201 การศึกษาปฐมวยั 3(3-0-6) 1008207 การเล่นส าหรับเด็กปฐมวยั 3(2-2-5) 
1008202 ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยั 3(2-2-5) 100820

9 
การส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัแบบ
องคร์วม 

3(2-2-5) 

1008206 ส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยั 3(2-2-5) 100821
0 

คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครูปฐมวยั 3(3-0-6) 

 วชิาเลือกเสรี 3  วชิาเอกเลือก 3 
    วชิาเลือกเสรี 3 

รวม 21 รวม 21 
 
 



ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. 
 วชิาชีพครู 6  วชิาชีพครู 6 

1008301 หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 3(3-0-6) 100830
6 

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็ก
วยัทารกและวยัเตาะแตะ 

3(2-2-5) 

1008302 สังคมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั 3(2-2-5) 100830
7 

ภาษาและการรู้หนงัสือส าหรับเด็กปฐมวยั 3(2-2-5) 

1008304 การประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยั 3(2-2-5) 100830
8 

วทิยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั 3(2-2-5) 

1008305 คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั 3(2-2-5) 100830
9 

ดนตรีและการเคล่ือนไหวส าหรับเด็ก
ปฐมวยั                              

3(2-2-5) 

 วชิาเอกเลือก 3 100831
0 

การส่งเสริมพฒันาการทางร่างกายของเด็ก
ปฐมวยั 

3(2-2-5) 

รวม 21 รวม 21 
 

ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. 
1001403 การฝึกทกัษะวชิาชีพครู  1  2 100140

4 
การฝึกทกัษะวชิาชีพครู2  2 

 วชิาชีพครู 0  วชิาชีพครู 0 
1008401 การส่งเสริมการคิดส าหรับเด็ก

ปฐมวยั 
3(2-2-5) 100840

5 
การศึกษาและการมีส่วนร่วมส าหรับ
ผูป้กครองเด็กปฐมวยั 

3(2-2-5) 

1008402 การจัดการศึกษาส าหรับเด็ก ท่ี มี
ความตอ้งการพิเศษ 

3(3-0-6) 100840
6 

การเสริมสร้างสมรรถนะครูปฐมวยั 3(3-0-6) 

1008403 การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวยั 

3(2-2-5) 100840
7 

การวจิยัทางการศึกษาปฐมวยั 3(3-0-6) 

 วชิาเอกเลือก 6 100840
8 

การบริหารจดัการสถานศึกษาปฐมวยั 3(3-0-6) 

   100841
0 

การศึกษารายบุคคล 3(3-0-6) 

รวม 20 รวม 20 



 

 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

1008101 พฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั           3(3-0-6) 
 Development and Learning of Young Children 
 ธรรมชาติและลกัษณะเฉพาะของเด็กปฐมวยัทฤษฎีจิตวิทยาพฒันาการ พฒันาการเด็กปฐมวยัการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวยั แนวทางการส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั บทบาทของครู 
ผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัเด็กปฐมวยัในการส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั  
 Nature and special characteristics of young children,development psychologytheory, 
development of young children,learning of young children,guidelines for promoting development and 
learning of young children,role of the teachers,parents and persons involve inpromoting young children’s 
development and learning of young children.  

 

1008102 การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวยั                 3(2-2-5)   
 Behavioral Study in Young Children  
 ความหมาย  ความส าคญัของการศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวยั  พฤติกรรมของเด็กแรกเกิดถึง6 ปี
สาเหตุและปัญหาทางดา้นพฤติกรรมเด็กปฐมวยั การเก็บขอ้มูลเด็กและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาพฤติกรรมเด็กการ
สังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวยั การแปลความหมายพฤติกรรม และการเขียนบนัทึกการสังเกตพฤติกรรมการปรับ
พฤติกรรมบทบาทหนา้ท่ีของผูส้ังเกตในการสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวยั 
 Definitions and significance of child behavior study,behavior of newborn babies up to6 
years–old children,causes and problems of child behavior, data collection and instrumentsused in child 
behavior study,observation of child behavior,interpretation and observation report of child behavior, 
behavior modification,roles and duties of observers in child behavior observation 
  
 
 
 

ปีที ่5 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่5 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. 
1111511 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1 6 1111512 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2 6 

รวม 6 รวม 6 



1008201       การศึกษาปฐมวยั                   3(3-0-6) 
Early Childhood Education 

 ความหมาย ความส าคัญ จุดมุ่งหมาย หลักการแนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษาปฐมวยั 
พฒันาการทางการศึกษาปฐมวยัทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความแตกต่างของการศึกษาปฐมวยักับ
การศึกษาระดบัอ่ืน ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการศึกษาปฐมวยัรูปแบบการศึกษาปฐมวยัในปัจจุบนัและแนวโนม้
การศึกษาปฐมวยัในอนาคต 
 Definitions,significance,objectives,principles,concepts and theories of earlychildhood 
education,evolution of domestic and international early childhood education,distinction between early 
childhood education and another levels of education,influencing factors of early childhood education, 
present models of early childhood education,tendency of early childhood education in the future. 
 

1008202 ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยั                3(2-2-5) 
 Art forYoung Children 
 หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฒันาการทางศิลปะของเด็กปฐมวยัประเภทของ
กิจกรรมศิลปะเพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัเทคนิค และวิธีการในการจดักิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยั 
การวเิคราะห์และประเมินพฒันาการทางศิลปะของเด็กปฐมวยั บทบาทของครู ผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้งกบั
เด็กปฐมวยัในการจดักิจกรรมศิลปะของเด็กปฐมวยั 
 Principles,concepts and theories related to art development of young children,type of art 
activities for young children learning,techniques andmethods in artactivitiesforyoungchildren,analysis and 
evaluation of art development of young children,role of the teachers, parents and persons involve in 
providing young childrenwith art activities. 
 

1008203 นิทานและหุ่นส าหรับเด็กปฐมวยั                  3(2-2-5) 
 Tales and Puppets for Young Children 
 ความหมาย ความส าคญัและประโยชน์ของนิทานและหุ่นท่ีมีต่อเด็กปฐมวยั ประเภทของนิทาน
และหุ่นส าหรับเด็ก ประวติันักแต่งนิทานคนส าคญัของโลก การแต่งนิทานและหลักการเลือกนิทานท่ี
เหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวยั เทคนิคการเล่าและการผลิตส่ือประกอบการเล่านิทานส าหรับเด็ก การประดิษฐ์
หุ่นชนิดต่างๆ หลกัการเชิดหุ่นและพากยหุ่์น การจดัแสดงหุ่น 
 Definitions,significanceand advantagesof tales andpuppetsforyoung children,types of tales 
andpuppetsforyoungchildren,biographyof famousstorytellersintheworld,composingtalesandprinciples 
forchoosingappropriatetalesforyoungchildren,techniquesofstorytellingandmakingmediaofstorytelling 
foryoungchildren,puppetsmaking,principlesofpuppetmanipulating,dubbingpuppetsandpuppet showing. 
 



1008204 ดนตรีส าหรับครูปฐมวยั              3(2-2-5)    
Music for Early Childhood Teacher  

  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพฒันาการของเพลงและดนตรี เคร่ืองดนตรีโน้ตดนตรีและการเลือก
ดนตรีประกอบการจดักิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวยั การประพนัธ์เพลง การขบัร้อง และการฝึกปฏิบติัการใช้
อุปกรณ์ดนตรีประกอบการจดักิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวยั 
  Foundationof thedevelopmentof music,musical instruments,noteandchoosingthemusic 
foryoungchildrenactivities,composinga music,singingand practice musicalinstrumentsfor youngchildrenactivities.  
 

1008205 ภาษาองักฤษส าหรับครูปฐมวยั               3(2-2-5) 
 English for Early Childhood Teacher 
 การใช้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษ        การ
ออกเสียงภาษาอังกฤษ การอ่านจับใจความจากข้อความ เพลง นิทาน ข่าวสาร บทความ เกม ต ารา และวิจัย
ภาษาองักฤษท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาปฐมวยั ศพัท์ทางวิชาการด้านการศึกษาปฐมวยั การสืบค้นข้อมูล
ภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาปฐมวยัการออกแบบกิจกรรมภาษาองักฤษส าหรับเด็กปฐมวยั 
 Using Englishfordailycommunication,learning English vocabularies,Englishpronunciation, 
reading comprehension from messages, music,tales,news,articles,games,texts and researches of young 
children,technical terms of early childhood education,retrievingEnglish information about early childhood 
education,designingEnglish activities for young children. 
 

1008206 ส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยั                 3(2-2-5) 
 Learning Media for Young Children 
 หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยั ประเภทของส่ือ
การเรียนรู้  แหล่งการเรียนรู้  การเลือก ใช้ ผลิตเกมการศึกษาและส่ือส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั การ
ประเมินประสิทธิภาพส่ือ การจดัตกแต่งป้ายนิเทศ และศูนยก์ารเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยัการใชเ้ทคโนโลยี
และคอมพิวเตอร์ในการผลิตส่ือการเรียนรู้ 
 Principles, concepts and theories related to learning media for young children,types of 
learning medias, learning sources,selecting, using,producing education games and mediason promoting 
young children development,assessing media efficiency,decorating bulletin board and learning center for 
young children,using technology andcomputer in constructing learning medias. 
 
 
 
 



1008207       การเล่นส าหรับเด็กปฐมวยั                 3(2-2-5) 
 Play for Young Children 

ความหมาย ความส าคญัของการเล่น พฒันาการทางการเล่นของเด็กปฐมวยัและทฤษฎี     ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเล่น ประเภทของการเล่นส าหรับเด็กปฐมวยั การจดัสภาพแวดล้อมส าหรับการเล่น  ใน
ห้องเรียน การละเล่นของเด็กไทย หลกัการจดัการเล่นส าหรับเด็กปฐมวยั การวดัและประเมินผล   การจดั
กิจกรรมการเล่นส าหรับเดก็  ความปลอดภยัในการเล่นบทบาทของครู ผูป้กครองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัเด็กปฐมวยั
ในการส่งเสริมการเล่นของเด็กปฐมวยั 

Definitions and significance of play,development of young children play and theories relatedto 
play,types of play for young children,environmental management for play in classroom,Thai children’s 
play,principles ofprovidingplay for young children,measurement and evaluation of play activities for young 
children,play safety,roles of teachers,parent and person involve inpromoting young children. 
 

1008108 วรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวยั                  3(2-2-5) 
  Literature for Young Children 
 ความหมาย ความส าคญั ประเภทของวรรณกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวยัการวิเคราะห์
วิจารณ์การประเมินคุณค่า และการเลือกวรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวยั เทคนิคการเขียนเร่ืองส าหรับเด็ก
ปฏิบติัการสร้างและเขียนหนงัสือส าหรับเด็กปฐมวยับทบาทของครู ผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัเด็กปฐมวยั
ในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านส าหรับเด็กปฐมวยั 
 Definition, significance and types of appropriate literature for young children,systematic 
reviews,evaluation and the selection of literature for young children,technique of writing stories for young 
children,practice ofcreating and writing books for young children,roles of teachers,parents and 
personsinvolveinpromoting young children habit of reading. 
 

1008209       การส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัแบบองค์รวม                  3(2-2-5) 
 Young Children Development in Holistic 
หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีพฒันาการเด็กปฐมวยัแบบองคร์วม ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
หลกัและวิธีการจดัประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพฒันาการเด็กแบบองค์รวม แนวการปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบั
พฒันาการ การประเมินพฒันาการเด็กแบบองคร์วมและการน าผลประเมินไปใช้ในการส่งเสริมพฒันาการ
แนวทางการส่งเสริมพฒันาการเด็กแบบองคร์วม บทบาทของครู ผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัเด็กปฐมวยัใน
การส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัแบบองคร์วม  
 Principles,concepts,theoriesofyoungchildrendevelopmentinholisticphysically,emotionally,sociallya
ndintellectually,principlesandmethodofprovidingexperiencestopromoteyoungchildrendevelopmentin 
holistic,proper norm for development,assessingof young children development in holistic and using assessment 



report to promote young children development,approach to promotingholistic development,role of the teachers, 
parents and personsinvolveinpromoting young children development in holistic. 
 

1008210 คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครูปฐมวยั                         3(3-0-6) 
 Virtue Ethics for Early Childhood Teacher 
  ความหมาย  ความส าคัญ ของคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครูปฐมวยั แนวคิดพื้นฐานทางด้าน
คุณธรรมจริยธรรม หลกัธรรมทางศาสนา สมาธิและการพฒันาจิต การสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับ
ครูปฐมวยั กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัครูปฐมวยั วเิคราะห์กรณีศึกษา 
 Definitions and significanceof morality andethics for early childhood teachers,basic moral 
concepts,religious principles,meditation and spiritual development,promoting morality and ethics for early 
childhood teachers,laws related to early childhood teachers,case study analysis. 
 

1008211 ครอบครัวและชุมชนสัมพนัธ์                   3(3-0-6) 
 Family and Community Relationships 
  หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะครอบครัวและชุมชน บทบาทของครอบครัว 
ชุมชน และสังคมท่ีส่งผลกระทบต่อการอบรมเล้ียงดูและพฒันาเด็กปฐมวยั การสนบัสนุน การสร้างพลงั
ครอบครัวและชุมชน การสร้างความสัมพนัธ์ทางบวกและปฏิสัมพนัธ์ท่ีสนับสนุนซ่ึงกนัและกนัระหว่าง
สถานศึกษา ครอบครัว และชุมชนเพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั การมีส่วนร่วมกบัครอบครัวและชุมชนในการ
ส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั 
Principles, concepts and theories related to the characteristics of families and communities,role 
offamiliesandcommunitiesonearlychildhoodparentinganddevelopment,promoting,empowering families 
and communities,positive relationship and an interaction among educational institutions,families 
andcommunitiestodevelop young children,involvement among families and communities in encouraging 
an early childhooddevelopment and learning. 
 

1008212       โภชนาการส าหรับเด็กปฐมวยั                  3(2-2-5) 
 Nutrition for Young Children 
 ความหมาย  ความส าคญั  แนวคิด  และหลกัการของโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวยั  อาหาร
หลกั 5 หมู่  สารอาหาร และประเภทของอาหารท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามยัและพฒันาการดา้นต่างๆ ของเด็ก
ปฐมวยั  ภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวยั  การเลือกและจดัอาหารท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวยั  การ
ประกอบอาหารส าหรับเด็กปฐมวยั การส่งเสริมสุขนิสัยในการรับประทานอาหารส าหรับเด็กปฐมวยั  บทบาท
ของครู ผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัเด็กปฐมวยัในการส่งเสริมโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวยั 



 Definitions,significance,concepts and principles of nutrition for young children,5majors food 
group,nutrition and types of food that have an effect on health and development of young children, 
nutrition for young children,selecting and serving appropriate food for young children,cooking for young 
children,promoting hygienic habit in having meal for young children,role of the teachers,parents and 
persons involve in promoting young childrenisnutrition. 
 

1008213 ศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับครูปฐมวยั                  3(2-2-5) 
 Creative Art for Early Childhood Teacher  
 ความรู้พื้นฐานทางศิลปะส าหรับครูปฐมวยั สุนทรียภาพทางศิลปะ เทคนิคและวิธีการสร้างงาน
ศิลปะ การสร้างงานศิลปะด้วยเศษวสัดุและวสัดุภายในทอ้งถ่ิน การตกแต่งป้ายนิเทศ การน าผลงานศิลปะ
ตกแต่งสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกหอ้งเรียน การจดันิทรรศการน าเสนอผลงาน การเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั 
 Foundation of the arts for early childhood teachers, art aesthetics,techniques and methods  
ofartworkcreation,creating art with scraps and local materials,decorating bulletin board,interior and 
exterior decoration ofclassroom with artworks,the exhibition of young children learning. 
 

2008301 หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั                  3(3-0-6) 
 Curriculum for Early Childhood Education 
 ความหมาย ความส าคญั จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั ประเภทของหลกัสูตร 
องค์ประกอบของหลกัสูตร กระบวนการพฒันาหลักสูตร การวิเคราะห์หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรปฐมวยัของไทยและต่างประเทศ  การจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยัตามกระบวนการพฒันาหลกัสูตร 
 Definitions,significance,goals of earlychildhood curriculum,types ofcurriculum,components 
ofcurriculum,curriculumdevelopmentprocesses,analysisofcurrentearlychildhoodcurriculuminThailand,comp
arativestudiesofThaiandinternationalearlychildhoodcurriculums,thedevelopmentofearlychildhood curriculum 
in line with  curriculum development processes. 
 

1008302       สังคมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั                    3(2-2-5) 
 Social Studies for Young Children  
 หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฒันาการทางอารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวยัการ
พฒันาความฉลาดทางอารมณ์ การพฒันาสังคมนิสัยและการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเด็กปฐมวยั สาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาท่ีเนน้การเรียนรู้เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั  ส่ือส่งเสริมการเรียนรู้สังคมศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวยัการจดัประสบการณ์และการจดักิจกรรมสังคมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั การประเมินพฒันาการทาง



อารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวยั บทบาทของครูผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัเด็กปฐมวยัในการเสริมสร้าง
บุคลิกภาพท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัท่ีมีผลต่อพฒันาการเด็กปฐมวยั 
 Principles, concepts and theories related to children’s emotional and social development, 
enhancement of emotional quotient(EQ),social behavior development and moral instilling,ethics for 
youngchildren,social studies learning substance focusing on learning for children’s development, 
instructional media to develop social studies learning for children,organization of social studies 
experience and activities for children,assessment of children’s emotional and social development,role of 
the teachers,parentsandpersonsinvolvein enhancing young children’s personality in accordance with 
current environment influential in young children development. 
 

1008303 สารนิทศัน์ทางการศึกษาปฐมวยั                 3(2-2-5) 
 Documentation in Early Childhood Education 
 ความหมาย ความส าคญั และประโยชน์ของการจดัท าสารนิทศัน์ ประเภทของสารนิทศัน์ แนวคิดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัท าสารนิทศัน์ทางการศึกษาปฐมวยั ลกัษณะและประเภทขอ้มูลทางการศึกษาปฐมวยั  รูปแบบการ
จดัท าสารนิทศัน์ในการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้ การจดัระบบขอ้มูลสารนิทศัน์บทบาทของครูและเด็กในการ
จดัสารนิทศัน์ความร่วมมือระหวา่งบา้นโรงเรียนและชุมชนในการจดัสารนิทศัน์ การฝึกปฏิบติัการจดัสารนิทศัน์ 
 Definitions,significanceandbeneficialofdocumenting,typesofdocumentation,conceptsof 
documentationinearlychildhoodeducation,characteristicsandtypesofearlychildhoodinformation,modelofdo
cumentingforassessmentoflearningdevelopment,systematizationofdocumentation,roleoftheteachersandchil
drenindocumenting,cooperation among homes,schoolsandcommunitiesindocumenting,practiceof 
documenting. 
 

1008304 การประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยั               3(2-2-5) 
 Assessment of Young Children Development  
 ความหมาย ความส าคญั จุดมุ่งหมาย หลกัการ และแนวคิด ในการประเมินพฒันาการและการเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวยั ประเภทของการประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยั เทคนิคและวิธีการประเมินพฒันาการ การจดัท า
แฟ้มสะสมผลงาน การจดัท าสารนิทศัน์ การประเมินตามสภาพจริง การสร้างและการใช้เคร่ืองมือในการ
ประเมินพฒันาการการจดัท ารายงานการประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยั การน าผลจากการประเมินพฒันาการไปใชใ้น
การส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัและการประกันคุณภาพการศึกษา บทบาทของครู ผูป้กครองและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัเด็กปฐมวยัในการประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยั 
 Definitions,significance,objectives,principles and concepts of assessment for young children 
development and learning,types of assessment, techniques and method of young children development 
assessment,preparation of portfolio,documenting and authentic assessment,making and using tools for 



assessment,making assessment report and promoting development and quality assurance in early 
childhood educationbased on assessment result,role of the teachers,parents and persons involve 
inassessing young children development. 
 
2008305  คณติศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั                 3(2-2-5) 
       Mathematics for Young Children  
  หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งพฒันาการทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั ขอบข่ายเน้ือหาและ
ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั ส่ือส่งเสริมทกัษะทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยัการ
จดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในระดบัปฐมวยั  การประเมินผลการจดัการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั บทบาทของครู
ผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัเด็กปฐมวยัในการส่งเสริมการเรียนรู้ดา้นคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั 
  Principles,concepts,and theories related to mathematics development of young children, 
scope of subject contents and mathematic process skills for young children,media on promoting math 
skills for young children,provision learning experiences to enhance the learning of mathematics for young 
children,environment management that is conducive to learning mathematics in early childhood 
education,assessment of provisionmathematics learning experiences for young children,role of the 
teachers,parents and personsinvolveinpromotingmathematics learning for young children. 
 

1008306 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กวยัทารกและวยัเตาะแตะ               3(2-2-5) 
 Provision Learning Experiences forInfant and Toddler   
 ความหมายและความส าคญัของเด็กวยัทารกและวยัเตาะแตะการเจริญเติบโตและพฒันาการเด็กวยั
แรกเกิด – 3 ปีวธีิการเล้ียงดูเด็กวยัทารกและวยัเตาะแตะส่ืออุปกรณ์เพื่อพฒันาเด็ก การจดักิจกรรมประสบการณ์และการ
จดัสภาพแวดลอ้มเพื่อส่งเสริมพฒันาการเด็กและการประเมินผลพฒันาการเด็กวยัทารกและวยัเตาะแตะบทบาทของ
ผูใ้หก้ารดูแลและครูเด็กเล็กในการส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรูส าหรับเด็กวยัทารกและวยัเตาะแตะ 
 Definitions,theimportanceofinfant and 
toddler,growthanddevelopmentofinfantandtoddler,upbringing of the infant and toddler,media for infant and 
toddlerdevelopment,providingactivitiesexperiencesandenvironmentforinfantandtoddlerdevelopment,assess
mentofinfantandtoddlerdevelopment,roles of early childhood teachers on promoting development and 
learning for infantandtoddler. 
 
 
 
 
 
 



1008307 ภาษาและการรู้หนังสือส าหรับเด็กปฐมวยั                  3(2-2-5) 
 Language and Literacy for Young Children 
 หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษา ธรรมชาติการเรียนรู้ภาษา และพฒันาการทาง
ภาษาของเด็กปฐมวยั  ภาษาแรกเร่ิมและการรู้หนังสือขั้นตน้ของเด็กปฐมวยั รูปแบบการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ภาษาส่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทางภาษา การจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะทางภาษา
ส าหรับเด็กปฐมวยั การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ภาษาส าหรับเด็กปฐมวยั   การบนัทึกวิเคราะห์
และประเมินพฒันาการทางภาษาส าหรับเด็กปฐมวยั บทบาทของครู ผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัเด็กปฐมวยั
ในการส่งเสริมพฒันาการทางภาษาส าหรับเด็กปฐมวยั 
 Principles, concepts and theories related to language,nature of language acquisition and 
language development of young children,emergent literature and early literacy of young children,model of 
language learningprovision,media to enhance language acquisition,provision of learning experiences to 
develop language skills for young children,environmental management of conducive to language learning 
for young children,recording,analyzing and assessing language development for young children,role of 
the teachers,parents and personsinvolvein young childrenon promoting language development for young 
children. 
 

1008308วทิยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั                                      3(2-2-5) 
  Sciences for Young Children  
  หลกัการ แนวคิด ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยั ขอบข่าย เน้ือหาของวิทยาศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวยั ทกัษะการสืบคน้ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั แหล่งการเรียนรู้และส่ือส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับ
เด็กปฐมวยั การจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยัการจดั
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ในระดบัปฐมวยัการประเมินผลการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวยั เจตคติเชิงบวกทางวทิยาศาสตร์ บทบาทของครู ผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัเด็กปฐมวยัในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ และพฒันาเจตคติเชิงบวกดา้นวทิยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั 
 Principles,concepts and theories ofscience for young children,scope of science content for young 
children,inquiry skill,scientific basicprocessskillsand science process skills for young children,learning sources 
and media on promoting science process skills for young children,provision of learning experiences to 
enhancescience skillsforyoungchildren,environmental management conducive tolearningscience forearly 
childhood education,assessment of science learning for young children,positive attitudes towards science,role of 
the teachers,parents and persons involvein promoting learning and developing positive attitudes towards science 
foryoungchildren. 
 



2008309  ดนตรีและการเคลือ่นไหวส าหรับเด็กปฐมวยั                   3(2-2-5)    
Music and Movement for Young Children 

 ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับดนตรี และการเคล่ือนไหวส าหรับเด็กปฐมวยั
ความส าคญัของคุณค่าจากดนตรีท่ีมีต่อเด็กปฐมวยั  ประเภทของการเคล่ือนไหวและการเรียนรู้จงัหวะต่อ
ความสุนทรีในดนตรี  การเลือกดนตรีประกอบการจดักิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวยั การใช้เพลง ดนตรี และ
เคร่ืองประกอบจงัหวะเป็นส่ือในการจดักิจกรรมการเคล่ือนไหวส าหรับเด็กปฐมวยั 
 Definitions,concept,and theories related to music and movement for young children,the 
importance values of music for young children,types of movement and music aesthetics in learning 
rhythm,choosing music in accordance with young children activities,using music,tempo and music 
instruments in organizing movement activities for young children. 
 

1008310       การส่งเสริมพฒันาการทางร่างกายของเด็กปฐมวยั                  3(2-2-5) 
 Enhancement of Physical Development of Young Children 
 หลกัการ แนวคิดขอบข่ายของสุขศึกษาและพลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยัพฒันาการและความ
พร้อมทางร่างกายของเด็กปฐมวยัภาวะสุขภาพและปัญหาสุขภาพของเด็กปฐมวยั การรักษาความปลอดภยัของ
ตนเองและผูอ่ื้นของเด็กปฐมวยั การส่งเสริมสุขภาพเด็กการเคล่ือนไหวเบ้ืองต้นส่ือส่งเสริมพฒันาการ
ทางดา้นร่างกาย  การจดักิจกรรมประสบการณ์สุขศึกษาและพลศึกษาท่ีส่งเสริมพฒันาการทางร่างกายของ
เด็กปฐมวยัการประเมินพฒันาการทางดา้นร่างกายของเด็กปฐมวยับทบาทของครู ผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้ง
กบัเด็กปฐมวยัในการส่งเสริมพฒันาการทางร่างกายของเด็กปฐมวยั 
 Principles,concepts and scope of health and physical education for young children,physical 
development and readiness of young children,health condition and problem of young children,security for 
themselves and other of young children,enhancing children’s health,fundamental movement,medias 
promoting physical development,activities of health and physical education for enhancing physical 
development of young children,assessment ofphysical development of young children,role of the 
teachers,parents and persons involve in promoting tophysical development of young children. 
 

1008311 นวตักรรมทางการศึกษาปฐมวยั               3(2-2-5) 
Innovation of Early Childhood Education           

 แนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับนวตักรรมทางการศึกษาปฐมวยัและบทบาทของ
นวตักรรมท่ีมีต่อการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั นวตักรรมทางการศึกษาปฐมวยัการศึกษาเปรียบเทียบนวตักรรม
ทางการศึกษาปฐมวยัการน านวตักรรมการศึกษาปฐมวยัมาใชแ้กปั้ญหาและพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้
การออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวนวตักรรมทางการศึกษาปฐมวยั 



 Concepts,principles and theories related to innovation of early childhood education,role of innovation 
in early childhood educational administration,innovation of early childhood education,comparative study of 
innovation of early childhood education,using innovation to solve early childhood educationproblems and 
developmentof providing learning activities,design learning experience according to early childhood 
educationinnovation model  
 

1008312       ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยั               3(2-2-5) 
 Creative Thinking of Young Children  
 ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยั 
พฒันาการทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยั องค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ การจดักิจกรรมและ
สภาพแวดล้อมการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การวดัและประเมินผลความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยั 
บทบาทครู ผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัเด็กปฐมวยัในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยั  

Definition,significance,concept,theories related to creative thinking of young children, 
developmentofcreativityof young children,the creative element,providing activities and the environment 
contributory to creative thinking,measurement and evaluation of creative thinking of young children,role 
of the teachers,parents and persons involve in promoting creative thinking of young children. 
 

1008401 การส่งเสริมการคิดส าหรับเด็กปฐมวยั                 3(2-2-5)                       
Thinking  Enhancement for Young Children 

 ความหมาย ความส าคญั แนวคิดทฤษฎีและพฒันาการทางสติปัญญาของเด็กปฐมวยั การ
ท างานของสมองของเด็กปฐมวยั สมองกบัการเรียนรู้  ทกัษะการคิดพื้นฐานส าหรับเด็กปฐมวยั           ส่ือ
ส่งเสริมทกัษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวยั การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาสมองและเพื่อส่งเสริมทกัษะการคิด
ของเด็กปฐมวยั การประเมินผลการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาการคิดส าหรับเด็กปฐมวยั บทบาทของครู 
ผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัเด็กปฐมวยัในการส่งเสริมการคิดของเด็กปฐมวยั 
  Definition,significance,concepts and theories of intellectual development of young 
children,function of brain of young children,brain and learning, basic thinking skills for young children, 
media to promote thinking skills for young children,providing learning to promote brain development and 
enhance thinking skills of young children,assessment of providing learning to enhance thinking for young 
children,role of the teachers,parents and persons involve in enhancing thinking of young children.   
 
 
 
 
 
 



1008402 การศึกษาส าหรับเด็กทีม่ีความต้องการพเิศษ                 3(3-0-6) 
 Education for Children with Special Need 
 ความหมาย  แนวคิดและรูปแบบการจดัการศึกษาพิเศษส าหรับเด็กปฐมวยั ประเภท ลกัษณะของ
เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษการคดักรอง การวินิจฉยั ปัญหาและการให้ความช่วยเหลือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล
เพื่อจ าแนกลกัษณะของผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ การจดัประสบการณ์ให้แก่เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ
ในโรงเรียนปกติ การเรียนรวมและการเรียนร่วม การส่งต่อ การประสานงานกบัครอบครัวและนกัวิชาชีพท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
 Definition,significance,and models of special education for young children, types and 
characteristic of children with special need,problem screening,identification and assistance for children with 
special need,datacollection for characteristic classification of children with special need, providing 
experience for children with special need in normal schools,inclusive education and integrated 
education,referral and coordination with families and professionals in relation to children with special need. 
 

1008803 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยั               3(2-2-5) 
 Provision Learning Experiences for Young Children  
 หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยั ลกัษณะการเรียนรู้ของ
เด็กวยั3-6 ปี รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยัการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้การจดัตารางกิจกรรมประจ าวนั การบูรณาการเน้ือหาและประสบการณ์ให้สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ของ
เด็ก หลกัการจดัประสบการณ์ท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวยั การประเมินพฒันาการและการเรียนรู้ การน า
หลกัสูตรสู่การจดัประสบการณ์การเรียนรู้  การวางแผนการจดัประสบการณ์  การเรียนรู้ส าหรับเด็กวยั 3-6 ปี
การฝึกปฏิบติัจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
 Principles,conceptsandtheoriesrelatedtoproviding learning experiences for youngchildren,learning 
styles of children from3to6years, model of providing learning experiences for young 
children,environment managementof learning experiences,providingdailyactivitiestimetable,integrating 
content and learning experience in accordance with learning activities of young children,principles of 
providingexperiences for young children,assessment of development and learning,curriculum 
implementationto.providinglearningexperiences,planningofeducationalexperienceprovidingforchildrenfro
m3to6 years,practicum of providing learning experience according to educational experience programs. 
 
 
 
 



1008404 การประกนัคุณภาพการศึกษาปฐมวยั               3(2-2-5) 
 Quality Assurance in Early Childhood Education  
 ความหมาย หลกัการ ความส าคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษา ระบบและกระบวนการการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา  รูปแบบของการประกนัคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาปฐมวยั  มาตรฐานการศึกษา
และตวับ่งช้ีในระดบัการศึกษาปฐมวยั  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการประกนัคุณภาพ กบัมาตรฐานการศึกษา  
การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการจดัสารสนเทศเพื่อการประเมินตนเองของสถานพฒันาเด็กปฐมวยั การเขียน
รายงานการประเมินตนเองของสถานพฒันาเด็กปฐมวยั การตรวจสอบการประเมินคุณภาพ และการน าผล
การประเมินไปพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 Definition,principles,significanceof quality assurance in early childhood education,system 
and process of quality assurance of education,model of quality assurance of early childhood education 
institutions,standards and indicators for early childhood education,relationship between quality assurance 
and standards for education,collecting data and information management for self-assessment of early 
childhood education institutions,writing self-assessment report of early childhood education institutions, 
checkof quality assurance and using report to develop quality education 
 

1008405  การศึกษาและการมีส่วนร่วมส าหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวยั                  3(2-2-5)    
 Education and Involvement of Parent of Young Children  
  หลักการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการให้การศึกษาและการมีส่วนร่วมส าหรับ
ผูป้กครองเด็กปฐมวยั  ความส าคัญของพ่อแม่ผู ้ปกครองต่อการพัฒนาเด็กปฐมวยั สภาพปัญหาและ 
ความสัมพนัธ์ของครอบครัว  สาระความรู้  รูปแบบ  และวิธีการให้ความรู้แก่ผูป้กครอง บทบาทของครู  
ผูป้กครอง และชุมชนในการพฒันาเด็ก  การจดัโครงการให้การศึกษาและการมีส่วนร่วมส าหรับผูป้กครอง  การ
ส่งเสริมความร่วมมือกบัองคก์รในชุมชนเพื่อประสานงานการใหก้ารศึกษาแก่ผูป้กครอง 
 Principles,conceptsandtheoriesrelatedtoeducationandinvolvement 
ofparentsofyoungchildren,importanceofparentsonearlychildhooddevelopment,familyproblemsandrelationsh
ip,knowledge contents,patterns and methods of parental education,role of the teachers,parents and 
communities on promotingchilddevelopment,organizingofeducational projectsandparental involvement, 
encouraging a coordination among community partners to support parental education. 
 

2008806การเสริมสร้างสมรรถนะครูปฐมวยั                 3(3-0-6) 
Enhancement of Early Childhood Teachers’ Competency  
ความหมาย หลกัการแนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะ บุคลิกภาพและคุณสมบติัเฉพาะของครูปฐมวยั

ทางดา้นความรู้ ทกัษะวิชาชีพ คุณธรรมและค่านิยม มาตรฐานวิชาชีพครูปฐมวยั แนวทางการพฒันาตนเองใน



การปฏิบติังานในหน้าท่ีครูปฐมวยั การฝึกอบรมครู การนิเทศการประสานความร่วมมือกบัผูร่้วมงาน ผูป้กครองนัก
วชิาชีพอ่ืนๆและชุมชนเพื่อพฒันาเด็กการวเิคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางแกไ้ขเพื่อพฒันางานครู 

Definitions,principles,concepts related to competency,personalityandspecificqualification of 
early childhood teachers in knowledge,professional skills,ethics and values,early childhood teacher 
professionalstandard,approachestoself-developmentinearlychildhoodteacherframework,teacher 
training,supervision,cooperationwithcolleagues,parents,others professionals and communities to develop 
young children,problem analysis,and suggesting solutions. 
 

1008407       การวจัิยทางการศึกษาปฐมวยั                 3(3-0-6) 
 Early Childhood Education Research        
 ความหมาย ความส าคญั และประโยชน์ของการวิจยั รูปแบบการวิจยั การวิจยัในชั้นเรียน    ศึกษา
ประเด็นปัญหาและการเลือกหวัขอ้การวิจยัทางการศึกษาปฐมวยั  การออกแบบและการวางแผนการวิจยั ระเบียบ
วิธีการวิจยั  การเขียนรายงานการวิจยั การฝึกปฏิบติัการเขียนเคา้โครงการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนการฝึก
ปฏิบติัการวจิยัจรรยาบรรณของนกัวจิยัและแนวโนม้การวจิยัทางการศึกษาปฐมวยั 
 Definition,significanceand beneficialof research, research models,classroom research, 
educating issues andselecting problem research in early childhood education,research designand 
researchplanning,researchmethodology,reportwriting,practicetowritingresearchproposalforinstruction 
development,practice research,ethics of researcher and trends of early childhood education research. 
 

1008408  การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวยั                 3(3-0-6)   
 Management in Early Childhood Education Institutions  
  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารการศึกษาปฐมวยั หลกัการและกระบวนการบริหารจดัการ
สถานศึกษาปฐมวยั ภารกิจการบริหารงานและการจดัระบบการบริหารงานในสถานศึกษาปฐมวยัทั้งใน
รูปแบบโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พฒันาเด็กเล็ก การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวยั  
บุคลิกภาพและบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาปฐมวยั 
  Concepts,theories related to management in early childhood education,principlesand 
management processes in early childhood education institutions,administrative tasks and organization in 
early childhood education institutions both of preschool and child development center,quality assurance in 
early childhood education,personality and role of school administrators.  
 
 
 
 
 



1008409 การสัมมนาการศึกษาปฐมวยั               3(2-2-5)
 Seminar in Early Childhood Education  
 รวบรวมปัญหาทางการศึกษาปฐมวยัจากการศึกษา คน้ควา้ สังเกต และส ารวจ ศึกษาเก่ียวกับ
สภาพปัจจุบนั การเปล่ียนแปลง ความเคล่ือนไหวและแนวโน้มทางการศึกษาปฐมวยัรูปแบบการสัมมนา 
กระบวนการจดัการสัมมนา การวางแผนการจดัสัมมนาและปฏิบติัจดัสัมมนาทางการศึกษาปฐมวยั 
  Collectionofearlychildhoodeducationproblemsfromresearch,observationand 
exploration,study about current conditions,changing,movement and trends of early childhood education, 
seminarpattern,seminarprocess,planning to seminars andseminarspractices on earlychildhoodeducation 
 

1008410       การศึกษารายบุคคล              3(3-0-6) 
 Individual Studies 
 คน้ควา้หวัขอ้ท่ีสนใจ ในขอบข่ายของการศึกษาปฐมวยั โดยใชก้ระบวนการสร้างสรรคค์วามรู้จาก
แหล่งวทิยาการท่ีหลากหลาย  เนน้การวเิคราะห์  เก็บรวบรวมขอ้มูล และการเขียนรายงานคน้ควา้ดว้ยวิธีการ
สืบคน้ขอ้มูลอยา่งมีหลกัการ ภายใตก้ารใหค้  าปรึกษาและการประเมินผลจากอาจารยผ์ูส้อน 
 Examining research 
topicsbasedonindividualinterestpertainingtoearlychildhoodeducationthroughknowledgecreation 
processesfromvariousacademicsources;emphasisondata collection,data analysis,and research report 
writing-up based on systematic data investigation under a supervision and assessmentof instructors. 
 

1008811 การคุ้มครองพทิกัษ์สิทธิเด็กปฐมวยั               3(3-0-6) 
ChildAdvocacy  

 ความหมาย  ความส าคญั  ความเป็นมาของการดูแลคุม้ครองพิทกัษสิ์ทธิเด็ก ปฏิญญาสากลว่า
ดว้ยสิทธิเด็กและเยาวชน อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กประเภทของเด็กท่ีควรไดรั้บการคุม้ครอง องคก์รท่ีดูแล
คุม้ครองพิทกัษเ์ด็ก กฎหมายท่ีวา่ดว้ยการดูแลคุม้ครองพิทกัษสิ์ทธิเด็กปฐมวยั  สภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัปัญหา
ของเด็กปฐมวยัทั้งในระดบัชาติและระดบันานาชาติ ภาวะวิกฤติของเด็กปฐมวยัไทยวิธีการรณรงค์ในการสร้าง
จิตส านึกในการต่อสู้เพื่อคุ้มครองและพิทกัษ์สิทธิเด็กบทบาทของครู ผูป้กครองและผูเ้ก่ียวข้องกบัเด็ก
ปฐมวยัในการคุม้ครองพิทกัษสิ์ทธิเด็กปฐมวยั 
 Definition, significance,and history of children’s rights protection and advocacy,universal 
declaration of human rights for children and youth,convention on the rights of thechild,category of children 
who should be protected,organization engaging in children’s rights advocacy,children’s rights law,current 
situation of national and international children’s issues, critical situation of Thai children,campaigns to 
cultivate conscience in defense of children’s rights protection and advocacy,roles of teachers,parents,and 
those concerned with children’s rights protection and advocacy. 


