ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education Program in Early Childhood Education
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย): ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
ชื่อย่อ (ไทย): ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Early Childhood Education)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Early Childhood Education)
3. วิชาเอกของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 174 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่มีความสามารถใช้ภาษาไทย
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต่อสภาสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อ
วันที่30 เมษายน พ.ศ. 2554
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่7/2554 เมื่อวันที่25 มิถุนายน พ.ศ. 2554
เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
การศึกษาปฐมวัย ในปีการศึกษา 2554
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา
(1) เป็นครูปฐมวัย
(2) เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
(3) เป็นนักวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย
(4) เป็นนักวิจัยด้านการศึกษาปฐมวัย
(5) เป็นนักพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาปฐมวัย
(6) เป็นนักจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย
9. หลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
9.1.1. จํานวนหน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 174 หน่วยกิต
9.1.2. โครงสร้างหลักสูตร มีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้
9.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
9.1.2.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับ 9 หน่วยกิต
9.1.2.1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ บังคับ 3 หน่วยกิต
9.1.2.1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ บังคับ 6 หน่วยกิต
9.1.2.1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับ 6 หน่วยกิต
ข้อกําหนดเฉพาะ
ให้เลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
9.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต
9.1.2.2.1 กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
1) วิชาภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต
- วิชาชีพครู 36 หน่วยกิต
- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3 หน่วยกิต
- การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต
9.1.2.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต
1) วิชาเอก บังคับ 71 หน่วยกิต
2) วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3) วิชาเอก เลือก ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
9.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

9.1.3 รายวิชา
9.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
9.1.3.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
- รายวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
1500125
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
1500126
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
English for Everyday Communication
1500127
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับนานาชาติ
English for International Communication
- รายวิชาเลือก
รหัส
ชื่อวิชา
1500128
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
1500129
สนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
Chinese Conversation for Work
1500130
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
รหัส
1500131
1500132

ชื่อวิชา
สนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทํางาน
Japanese Conversation for Work
ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
Language of Neighboring Country
9.1.3.1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

- รายวิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
รหัส
2000106

ชื่อวิชา
วิถีไทย
Thai Living

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
- รายวิชาเลือก

รหัส
2000107
2000108

ชื่อวิชา
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Human and Environment
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2000109
2000110
2000111

วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy Ways of Life
การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies

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

9.1.3.1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
- รายวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
รหัส
2500109
2500110

ชื่อวิชา
จริยธรรมและทักษะชีวิต
Ethics and Life Skills
สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

- รายวิชาเลือก
รหัส
2500111
2500112
2500113

รหัส
4000116
4000117

ชื่อวิชา
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development
ทักษะการรู้สารสนเทศ
Information Literacy Skills
ทวารวดีศึกษา
Dvaravati Studies

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

9.1.3.1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
- รายวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information and Communication Technology
- รายวิชาเลือก

รหัส
4000118
4000119

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
World Science and Technology

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

4000120
4000121
4000122
4000123

เกษตรในชีวิตประจําวัน
Agriculture in Daily Life
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
Sport Science for Health
การสร้างเสริมสุขภาวะ
Health Promotion
นันทนาการเพื่อชีวิต
Recreation for Life

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

9.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต
9.1.3.2.1 กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
1) วิชาภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัส
1500122
1500123

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการงานอาชีพ 1
English for Career 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการงานอาชีพ 2
English for Career 2

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต
- วิชาชีพครู 31 หน่วยกิต
- รายวิชาบังคับ 31 หน่วยกิต
รหัส
1112101
1113201
1114701
1121206
1122301
1124301
1131103

ชื่อวิชา
พื้นฐานของการศึกษา
Foundations of Education
จริยธรรมวิชาชีพสําหรับครู
Professional Ethic for Teacher
การบริหารจัดการสถานศึกษา
School Management
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
Early Childhood Education Curriculum
หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้
Principles of Teaching and Learning Management
การบริหารจัดการชั้นเรียน
Classroom Management
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Information Technology for Education

น(ท-ป-ค)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)

1142104
1143408
รหัส
1152203
1153503
1153801

รหัส
1113102
1113701
1114702
1114704
1123103
1123210
1123401
1132102
1132503
1142201
1142301

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Learning Measurement and Evaluation
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
Research for Learning Development

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

ชื่อวิชา
จิตวิทยาสําหรับครู
Psychology for Teachers
จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คําปรึกษา
Guidance and Counseling Psychology
การศึกษาแบบเรียนรวม
Inclusive Education
- รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)

ชื่อวิชา
การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
Education and Community Development
กฎหมายการศึกษา
Educational Laws
ภาวะผู้นําทางวิชาการ
Academic Leadership
การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance
สิ่งแวดล้อมศึกษาและภูมิปัญญาชุมชน
Environmental Education and Community Wisdom
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
School Curriculum Development
ทักษะการสอนและการสื่อสาร
Teaching and Communication Skills
นวัตกรรมการศึกษา
Educational Innovation
การผลิตและนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
Production and Presentation of Educational Multimedia
การสร้างแบบทดสอบเบื้องต้น
Introduction to Test Construction
สถิติทางการศึกษา
Educational Statistics

น(ท-ป-ค)
2(2-0-4)

2(1-2-3)
2(1-2-3)

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

รหัส
1142501
1152301
1152501
1153102
1153504
1153509
1153518
1154101
1154114

รหัส
1102301
1102302
1104304

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวัดผลและวิจัยการศึกษา
3(2-2-5)
Computer Software Package for Educational Measurement and Research
มนุษยสัมพันธ์สําหรับครู
2(2-0-4)
Human Relations for Teachers
สุขภาพจิต
2(2-0-4)
Mental Health
บุคลิกภาพและการปรับตัว
2(2-0-4)
Personality and Adjustment
จิตวิทยาการแนะแนววัยรุ่น
3(3-0-6)
Guidance Psychology for Adolescence
กิจกรรมโฮมรูม
2(2-0-4)
Home Room Activity
การจัดบริการช่วยเหลือนักเรียน
2(2-0-4)
Students Intervention
การศึกษาพิเศษ
2(2-0-4)
Special Education
การให้การปรึกษาแก่ผู้เรียนที่มีภาวะเสี่ยง
3(2-2-5)
Counseling for Student at Risk
- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
การสังเกตและการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1
Observation and Participation in School Practices 1
การสังเกตและการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานในสถานศึกษา 2
Observation and Participation in School Practices 2
การฝึกปฏิบัติการสอน
Teaching Practice Under Supervision

น (ชม.)
1(60)
1 (60)
1 (60)

- การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต
รหัส
1105801
1105802

ชื่อวิชา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Teaching Internship 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Teaching Internship 2

น(ชม.)
6 (540)
6 (540)

9.1.3.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
1) วิชาเอก บังคับ 71 หน่วยกิต
รหัส
1171101
1171102
1171103
1171301
1171302
1171501
1171502
1172303
1172304
1172306
รหัส
1172308
1172310
1172401
1172504
1172601
1173105

ชื่อวิชา
พื้นฐานการศึกษาปฐมวัย
Foundation of Early Childhood Education
จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย
Psychology Development of Early Childhood
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
Early Childhood Rearing
เพลงและดนตรีสําหรับเด็กปฐมวัย
Songs and Music for Early Childhood
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสําหรับเด็กปฐมวัย
Physical Movement Activities and Rhythm for Early Childhood
บุคลิกภาพครูปฐมวัย
Personality of Early Childhood Teacher
สุขภาพและอนามัยสําหรับมารดาและเด็ก
Health and Hygiene for Mother and Child
ศิลปะและศิลปประดิษฐ์สําหรับเด็กปฐมวัย
Art and Crafts for Early Childhood
คณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย
Mathematics for Early Childhood
ภาษาไทยสําหรับเด็กปฐมวัย
Thai Language for Early Childhood
ชื่อวิชา
ทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย
Thinking Skills for Early Childhood
กิจกรรมพลศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
Physical Education Activities for Early Childhood
วรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
Literature for Early Childhood
สวัสดิศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
Safety Education for Early Childhood
การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
Behavioral Study for Early Childhood
การเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย
Readiness for Early Childhood Learning

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
น(ท-ป-ค)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)

1173202
1173305
1173307
1173311
1173404
1173406
1173602
1174316
1174318
รหัส
1174506
1174701
1174901
1174903
1174904
1174905

หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
Early Childhood School Curriculum
วิทยาศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย
Sciences for Early Childhood
ทักษะทางสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย
Social Skills for Early Childhood
ท้องถิ่นศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
Local Studies for Early Childhood
การเล่นและของเล่นสําหรับเด็กปฐมวัย
Play and Toys for Early Childhood
สื่อสําหรับเด็กปฐมวัย
Media for Early Childhood
การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
Assessment of Early Childhood Development
ความคิดสร้างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวัย
Creative Thinking for Early Childhood
ศิลปะสําหรับครูปฐมวัย
Art for Early Childhood Teacher
ชื่อวิชา
การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
Education for Parent of Early Childhood
การจัดการและการบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
Early Childhood School Administration and Management
การศึกษาผลงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
Research Studies in Early Childhood Education
โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวัย 1
Independent Studies in Early Childhood Education
โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวัย 2
Independent Studies in Early Childhood Education
สัมมนาการศึกษาปฐมวัย
Seminar in Early Childhood Education

3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
น(ท-ป-ค)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

2) วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัส
1173320

ชื่อวิชา
กระบวนการจัดการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย1
Learning Processes for Early Childhood 1

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)

1174321

กระบวนการจัดการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย2
Learning Processes for Early Childhood 2

3(2-2-5)

3) วิชาเอก เลือก ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
รหัส
1172503
1173104
1173312
1173313
1173315
รหัส
1173402
1173403
1173505
1174201
1174203
1174309
1174314
1174317
1174319
1174405

ชื่อวิชา
โรคเด็กและการป้องกัน
Pediatrics Disease and Prevention
บุคลิกภาพเด็กปฐมวัย
Personality of Early Childhood
ละครสําหรับเด็กปฐมวัย
Drama for Early Childhood
เกษตรกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
Agriculture for Early Childhood
การเล่นเครื่องดนตรีสําหรับครูปฐมวัย
Performance of Musical Instrument for Early Childhood Teachers
ชื่อวิชา
นิทานสําหรับเด็กปฐมวัย
Stories for Early Childhood
หุ่นสําหรับเด็กปฐมวัย
Puppets for Early Childhood
โภชนาการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
Nutrition Education for Early Childhood
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กระดับบริบาล
Infant and Toddlers Education
การพัฒนาโปรแกรมการศึกษาระดับปฐมวัย
Development of Early Childhood Education Program
จริยธรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
Ethics for Early Childhood
คอมพิวเตอร์สําหรับเด็กปฐมวัย
Computer for Early Childhood
ภาษาอังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัย
English for Early Childhood
การสอนภาษาเด็กปฐมวัยต่างวัฒนธรรม
Language Teaching for Multicultural Groups of Early Childhood
การประดิษฐ์ของเล่นประเภทตุ๊กตาสําหรับเด็กปฐมวัย
Production of Dolls for Early Childhood

น(ท-ป-ค)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
น(ท-ป-ค)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)

1174407

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสารทางการศึกษาปฐมวัย
2(1-2-3)
Innovation and Communication Technology for Early Childhood Education
1174902
วิจัยชั้นเรียนทางการศึกษาปฐมวัย
2(1-2-3)
Classroom Research for Early Childhood Education
9.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิตโดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็น
รายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตรโปรแกรมวิชานี้
10. คําอธิบายรายวิชา
10.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10.1.2 คําอธิบายรายวิชากลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
- รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
1500125

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการฟัง
เพื่อจับใจความสําคัญ การอ่านจับใจความ อ่านตีความและอ่านขยายความ การฝึกพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ
การนํ า เสนอผลการสื บ ค้ นโดยเน้ น กระบวนการทั กษะสั มพั น ธ์ ท างภาษา และการเขี ย นประวั ติ ส่ ว นตั ว
ประกอบการสมัครงาน
1500126

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
English for Everyday Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจําวัน การทักทายและแนะนําตัวเอง การระบุความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว การถามตอบ
เกี่ยวกับสถานที่ การเลือกซื้อสินค้า การพูดคุยเกี่ยวกับตัวเอง การเชื้อเชิญและการนัดหมาย การขออนุญาต
การพูดโทรศัพท์ ตลอดจนการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมโดยใช้ศัพท์ สํานวนและโครงสร้างไวยากรณ์ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ และการเขียนประวัติส่วนตัวประกอบการสมัครงาน
1500127

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมโลก
3(3-0-6)
English for Global Communication
การพั ฒนาทั กษะบู รณาการภาษาอั งกฤษเพื่ อการสื่อสารในบริ บทสากล โดยใช้ สื่อสิ่ง พิมพ์แ ละ
อิเล็กทรอนิกส์ การซื้อขายสินค้าและบริการ การให้คําแนะนําและแสดงความคิดเห็น การบรรยายเหตุการณ์
และประสบการณ์ รวมถึงการสร้างความตระหนักในการสื่อสารต่างวัฒนธรรม

- รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500128
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทาย การลาการแนะนํา
ตนเองและผู้อื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม การซื้อของ การถามตอบข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง ผู้อื่น และสถานที่ การอ่านป้ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ
1500129

สนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
Chinese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน การอธิบายชี้แจง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การสัมภาษณ์ การรับฝาก
ข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ
1500130

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทาย การลาการแนะนํา
ตนเองและผู้อื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม การซื้อสินค้าและบริการ การถาม
ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผู้อื่น และสถานที่ การอ่านป้ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ
1500131

สนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
Japanese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทํางานการอธิบาย
ชี้แจงเกียวกับการปฏิบัติงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การสัมภาษณ์การรับฝาก
ข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ
รหัสวิชา
1500132

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
3(3-0-6)
Language of Neighboring Country
การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน ภาษาใดภาษาหนึ่ง สําหรับใช้เป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันได้

10.1.3 คําอธิบายรายวิชากลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
- รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000106
วิถีไทย
3(3-0-6)
Thai Living
วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยผ่านลักษณะทางภูมิศาสตร์ การตั้งถิ่นฐานสถาบัน
ทางสังคมของไทย ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและแนวพระราชดําริ ที่
ส่งเสริมการปรับตัวและดําเนินชีวิตแบบไทย สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมไทย การวิเคราะห์
สถานการณ์โลกในปัจจุบันเพื่อความเข้าใจการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของสังคมโลก รวมทั้ง
การปรับตัวของไทยในสังคมโลก
- รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000107
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Human and Environment
ความหมาย ความสําคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธ์ เชิงระบบระหว่าง
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ วิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติเทคโนโลยีที่มี
ผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรโดยเน้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รหัสวิชา
2000108

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธ์และจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันตามปรากฏการณ์
ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปั จจุบัน หลักกฎหมายและนิติสัมพันธ์ของกฎหมายมหาชนและ
กฎหมายเอกชน หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การ
ประยุกต์และบูรณาการการใช้กฎหมายให้ได้เป็นผลจริงในชีวิตประจําวัน
2000109

วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Ways of Life
ความหมาย ลักษณะ ความสําคัญ แนวคิดทฤษฎีและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน การนําองค์ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจําวันของตนเองและชุมชน

2000110

การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ความหมายและความสําคัญของการเมืองการปกครอง หลักการทั่วไปเกี่ยวกับระบอบการเมืองการ
ปกครองของไทย สถาบันและกระบวนการทางการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา การบริหารราชการแผ่นดินของไทยในปัจจุบัน
สภาพปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองของไทย ตลอดจนบทบาทการเมือง
การปกครองไทยในประชาคมอาเซียน
2000111

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
พัฒนาการการรวมตัวของกลุ่มประเทศแบบภูมิภาคนิยม ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของอาเซียน
สถานภาพและบทบาทของประเทศสมาชิกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และการเข้าเป็นประเทศสมาชิกของ
อาเซียน ความร่วมมือและการแข่งขันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และระหว่างอาเซียนกับประเทศและ
กลุ่มประเทศอื่น บทบาทประเทศไทยในเวทีอาเซียน คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียน
10.1.4 คําอธิบายรายวิชากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
- รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500109
จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในมิติปรัชญา ศาสนา และวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีทางจริยธรรม หลักจริยธรรมเพื่อ
การดําเนินชีวิตที่ดีงาม การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ กระบวนการแสวงหาความรู้และพัฒนาปัญญาเพื่อการ
ดํารงตนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
2500110

สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ความหมายและคุณค่าของสุนทรียศาสตร์ด้านทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ศิลปะการแสดงการเสริมสร้าง
รสนิยมด้านสุนทรีย์ เพื่อประโยชน์ในการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข และพัฒนาความเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์

- รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500111
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ด้านชีววิทยาจิตวิทยา
สังคมวิทยา และจริยธรรม ความสําคัญในการพัฒนาตนและการเข้าใจบุคคล การปรับตัว การทํางานเป็นทีม
การจัดการภาวะความขัดแย้ง มนุษยสัมพันธ์ และการเสริมสร้างความสุขในชีวิต

2500112

ทักษะการรู้สารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Literacy Skills
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและการรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และการให้บริการยุคใหม่ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์และทักษะการสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศแบบออนไลน์ (OPAC) การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์วารสารอิเล็กทรอนิกส์
และกฤตภาคออนไลน์ แหล่งสารสนเทศอ้างอิงประเภทสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์การรวบรวมและประเมินค่า
สารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ เพื่อการนําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การนําเสนอผลการรู้
สารสนเทศด้วยการเขียนรายงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมตามหลักสากลและ
มีจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ
รหัสวิชา
2500113

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dvaravati Studies
ความเป็นมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองใน
สมัยทวารวดี ความเจริญความเสื่อมถอยของอาณาจักรทวารวดี ความสําคัญของอารยธรรมยุคทวารวดีที่มีต่อ
จังหวัดนครปฐมและประเทศไทย
3.1.5 คําอธิบายรายวิชากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
- รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000116
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การพัฒนาลักษณะการคิดและกระบวนการคิดความคิด
สร้างสรรค์ การคิดเชิงระบบ การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผลการวิเคราะห์
ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน
4000117

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information and Communication Technology
ความหมายและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการสืบค้นข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ด้านการประมวลผลคํา ด้าน
ตารางคํานวณ ด้านการนําเสนอ ด้านการสื่อสารผ่านเครือข่าย ระบบความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมถึงสุขภาวะของการใช้งานคอมพิวเตอร์

- รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000118
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจําวัน สัดส่วน ร้อยละ การคํานวณอัตราก้าวหน้าที่ใช้ในการชําระ
ค่าไฟฟ้าและน้ําประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนชําระ สถิติเบื้องต้น และคณิตศาสตร์ประกันภัย
รหัสวิชา
4000119

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
World Science and Technology
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ด้านการพัฒนา
ชุมชนและประเทศชาติ ด้านพลังงาน ภาวะโลกร้อน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยธรรมชาติ
ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
4000120

เกษตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Agriculture in Daily Life
เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดํารัสกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์สารเคมีทาง
การเกษตร การเลือกบริโภคผลผลิตทางการเกษตรอย่างปลอดภัย และการจัดการผลผลิตทางการเกษตรใน
ระดับครัวเรือน
4000121

วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Sport Science for Health
ประวัติ ความหมาย ขอบข่ายและจุดมุ่งหมายของวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักการ ประโยชน์ประเภท
ข้อควรระวังและการป้องกันการบาดเจ็บของการออกกําลังกายและเล่นกีฬา การสร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กาย การปฏิบัติกิจกรรมกีฬา กติกาการแข่งขัน มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดี การสร้างเสริมสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต
4000122

การสร้างเสริมสุขภาวะ
3(3-0-6)
Health Promotion
เรียนรู้ความสําคัญของสุขภาวะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ อาหาร ยาและ
สมุนไพร อนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อมในชุมชน การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะส่วนบุคคลและทักษะ
ชีวิตเชื่อมโยงระหว่างตนเองและผู้สอนให้ดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข หลักและวิธีป้องกันควบคุมโรค
หลักการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ตระหนักและเห็นคุณค่าของการออก
กําลังกาย สมรรถภาพทางกายและการตรวจสอบสุขภาพ

รหัสวิชา
4000123

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
นันทนาการเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Recreation for Life
ความหมาย ความสําคัญ ประโยชน์และขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการ การเลือกกิจกรรม
นันทนาการให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัยและโอกาส การนํากิจกรรมนันทนาการไปใช้ในชีวิตประจําวัน การ
เป็นผู้นํานันทนาการและการจัดค่ายนันทนาการ มารยาททางสังคมในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ การ
กิจกรรมนันทนาการสําหรับตนเอง ครอบครัวและสังคม
10.1.6 หมวดวิชาเฉพาะ
10.1.7 คําอธิบายรายวิชากลุ่มวิชาแกน
10.1.8 วิชาภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษา
รหัสวิชา
1191812

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษา 1
3(3-0-6)
English for Education 1
การใช้ทักษะบูรณาการในการสื่อสารภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพใน
การฟัง การพูด ข่าว บทความ สารคดี การใช้ภาษาในห้องเรียน การพัฒนาการอ่านข้อความบทความ สารคคี
และการสืบค้นข้อมูลภาษาอังกฤษจากตํารา นิตยสาร อินเตอร์เน็ตในสาขาการศึกษา
1191813

ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษา 2
3(3-0-6)
English for Education 2
การใช้ทักษะบูรณาการในการสื่อสารภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพใน
การอ่านข้อความ บทความวิชาการทางการศึกษาสาขาวิชาต่างๆ เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในการเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ การใช้บทความอ้างอิงเชิงวิชาการ และการเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบวิชาการ เช่น รายงาน
รายงานการวิจัย ภาคนิพนธ์ บทคัดย่อ เพื่อเตรียมศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป
10.1.9 วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
10.1.10 วิชาชีพครู
- วิชาชีพครูบังคับ
รหัสวิชา
1112101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
พื้นฐานของการศึกษา
2(2-0-4)
Foundations of Education
ความหมายและความมุ่งหมายของการศึกษา ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษาประวัติความ
เป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย กฎหมายการศึกษา การ
ประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การศึกษาแบบเรียนรวม การศึกษา
เพื่อพัฒนาชุมชน และแนวโน้มการจัดการศึกษาไทย

1113201

จริยธรรมวิชาชีพสําหรับครู
3(3-0-6)
Professional Ethic for Teachers
ความสําคัญของวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ ภาระงานครู พัฒนาการของวิชาชีพครูคุณลักษณะของครูที่
ดี การสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครูการพัฒนาจริยธรรม
คุณธรรมของครู การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นําทางวิชาการ การปฏิรูปวิชาชีพครู เกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู กฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู
1114701

การบริหารจัดการสถานศึกษา
2(2-0-4)
School Management
ความรู้พื้นฐานทางการบริหาร ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผู้นําทางการศึกษาการคิดอย่าง
เป็นระบบ วัฒนธรรมองค์กร การเชื่อมโยงการประกันคุณภาพทางการศึกษา มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารใน
องค์กร การทํางานเป็นทีม การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน การ
จัดทําโครงการทางวิชาการ โครงการฝึกอาชีพและโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาในสถานศึกษา
รหัสวิชา
1121206

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
Early Childhood Education Curriculum
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรและทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบในการพัฒนาหลักสูตรวิวัฒนาการ
ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย การศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในปัจจุบัน
การประเมินหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนา
หลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา การจัดประสบการณ์และกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร
การใช้แหล่งวิทยาการเสริมหลักสูตร และการเชื่อมต่อของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกับการจัดการศึกษาชั้น
ประถมศึกษา
1122301

หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
Principles of Teaching and Learning Management
ความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้กับการสอน ทฤษฎีและรูปแบบการเรียนรู้การพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียน
เป็นสําคัญ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ วิธีสอนและเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ การ
วางแผนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้
1124301

การบริหารจัดการชั้นเรียน
2(2-0-4)
Classroom Management
ความหมาย ความสําคัญ องค์ประกอบ และหลักการบริหารจัดการชั้นเรียน ลักษณะชั้นเรียนที่พึง
ประสงค์ การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับครู การสร้าง
วินัยในชั้นเรียน การสร้างแรงจูงในการเรียน หลักการและกระบวนการแก้ปัญหาในชั้นเรียน การจัดการ
พฤติกรรมและการปรับพฤติกรรมผู้เรียน และการใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียน

รหัสวิชา
1131103

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Information Technology for Education
แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ประเภทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศแหล่งการเรียนรู้แ ละเครือข่ายการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการใช้นวัต กรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา หลักการเลือก การออกแบบ การผลิต การใช้ การประเมิน การปรับปรุง
และการบํารุงรักษาเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติการออกแบบ การผลิต การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษาที่เหมาะสมและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
1142104

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
Learning Measurement and Evaluation
ความหมาย จุดมุ่งหมาย หลักการของการวัดและการประเมินผลการศึกษา บทบาทของการ
ประเมินผลการเรียนรู้ การจําแนกจุดมุ่งหมายทางการศึกษาและการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการที่
ใช้ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง เทคนิคการสร้างและการใช้เครื่องมือวัดผลชนิดต่างๆ การตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ สถิติเบื้องต้นสําหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา การแปล
ความหมายของคะแนน แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และฝึกปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1143408

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research for Learning Development
ความหมาย หลั กการ ทฤษฎี และรู ป แบบการวิ จั ย ทางการศึ กษาเพื่ อพั ฒ นาการเรี ย นรู้
กระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวางแผนการวิจัย การเขียนเค้าโครง การสร้าง
เครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล และรายงานการวิจัย การนําเสนอผลการวิจัย การศึกษาค้นคว้าและนํา
ผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
รหัสวิชา
1152203

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
จิตวิทยาสําหรับครู
3(3-0-6)
Psychology for Teachers
ความหมาย ความสําคัญ และแนวคิดของจิตวิทยาและจิตวิทยาการศึกษาธรรมชาติและพัฒนาการ
ของผู้เรียน ทฤษฎีการเรียนรู้ การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามพัฒนาการและความแตกต่างระหว่างบุคคล
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมความ
ถนัดและความสนใจของผู้เรียน การประยุกต์ความรู้ด้านจิตวิทยาเพื่อการจัดการเรียนรู้ช่วยเหลือผู้เรียนให้
เรียนรู้ และพัฒนาตนตามศักยภาพ

1153503

จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คําปรึกษา
2(1-2-3)
Guidance and Counseling Psychology
ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญา และหลักการแนะแนว ลักษณะ ประเภท และบริการแนะแนวใน
สถานศึกษา หลักการ ทฤษฎี และทักษะการให้คําปรึกษาเบื้องต้น การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการจัด
กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน การช่วยเหลือผู้เรียนด้านการศึกษา อาชีพ และส่วนตัวสังคมเพื่อให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ระบบดูแลช่วยเหลือในสถานศึกษา การฝึกปฏิบัติการศึกษารายกรณี
1194912

จิตวิทยาเด็กและการแนะแนว
2(2-0-4)
Child Psychology and Counseling
พื้นฐานทางจิตวิทยาเด็ก ศึกษาธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กวัยประถมศึกษา วิธีการศึกษา
พฤติกรรมของเด็ก การวิเคราะห์และแก้ไขพฤติกรรมของเด็กและการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สมองกับการ
เรียนรู้ของเด็ก สุขภาพจิตกับการพัฒนาบุคลิกภาพในวัยเด็ก การพัฒนาศักยภาพของเด็กวัยประถมศึกษา
แนวคิดและหลักการจัดกิจกรรมแนะแนวสําหรับเด็กประถมศึกษา
1153801

การศึกษาแบบเรียนรวม
2(1-2-3)
Inclusive Education
ความหมาย ปรัชญา หลักการ ประเภท ลักษณะและการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน ความรู้เบื้องต้นของการศึกษาแบบเรียนรวมการจัดการ
เรียนรู้สําหรับชั้นเรียนรวม การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวมการจัดการพฤติกรรมผู้เรียนในชั้นเรียนรวม
ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนในการให้บริการสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
การพัฒนาตนสู่การเป็นผู้สอนชั้นเรียนรวม
- วิชาชีพครูเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1113102
การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
2(2-0-4)
Education and Community Development
ความหมายของการพัฒนาชุมชน ลักษณะของชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน การจัดสถานศึกษาเพื่อ
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชน การอนามัยในสถานศึกษาและชุมชน การวางแผนพัฒนาชุมชน วิธี
การศึกษาและสํารวจชุมชน ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการแก้ปัญหาชุมชน การประเมินผล
การพัฒนา
1113701

กฎหมายการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Laws
กฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา แนวทางการนํากฎหมายมาประยุกต์ใช้
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา

1114702

ภาวะผู้นําทางวิชาการ
2(2-0-4)
Academic Leadership
ความหมาย ความสําคัญ และกระบวนการภาวะผู้นํา คุณลักษณะผู้นําทางวิชาการ บทบาทผู้นําทาง
วิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้ บทบาทของครูในฐานะผู้นําทางวิชาการ การ
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้นําทางวิชาการ
1114704

การประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0-4)
Education Quality Assurance
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในและภายนอก มาตรฐาน
และตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา และการเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาการประเมินคุณภาพ
1123103

สิ่งแวดล้อมศึกษาและภูมิปัญญาชุมชน
2(2-0-4)
Environmental Education and Community Wisdom
ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของสิ่งแวดล้อมศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบของสิ่งแวดล้อม การศึกษาแหล่งการเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในฐานะทรัพยากรการเรียนรู้ การนําสิ่งแวดล้อมศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้และการดําเนินชีวิต
รหัสวิชา
1123210

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2(1-2-3)
School Curriculum Development
ความหมายและความสําคัญของหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการและแนวทางการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา การกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และโครงสร้างของหลักสูตร
การจัดทําสาระของหลักสูตร การออกแบบการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการกําหนดรูปแบบ
วิธีการ เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน เอกสารหลักฐานการศึกษา การเรียบเรียงเป็นหลักสูตรสถานศึกษา และ
แนวทางการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา
1123401

ทักษะการสอนและการสื่อสาร
3(2-2-5)
Teaching and Communication Skills
ความหมายและความสําคัญของทักษะการสอนและการสื่อสารสําหรับครู ทักษะการนําเข้าสู่บทเรียน
ทักษะการนําเสนอสาระการเรียนรู้ ทักษะการสรุปบทบทเรียน ทักษะการเล่าเกร็ดความรู้เพื่อสร้างบรรยากาศ
ในชั้นเรียน การเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรู้ ทักษะการสร้างปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน การสรุปใจความจากการฟัง
การอธิบาย การขยายความ การร่วมอภิปรายกับผู้เรียน การเชื่อมโยงสถานการณ์/เหตุการณ์ปัจจุบันกับ
กิจกรรมในชั้นเรียน การใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์สําหรับครู การพัฒนาบุคลิกภาพที่พึงประสงค์

1132102

นวัตกรรมการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Innovation
ความหมาย ความสําคัญ หลักการและประเภทของนวัตกรรมการศึกษา การสร้าง การเลือกการใช้
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียน การสอน ฝึกวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อ
ออกแบบ สร้างและนําเสนอรูปแบบนวัตกรรมที่เหมาะสม การนําไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
1132503

การผลิตและการนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Production and Presentation of Educational Multimedia
ความหมาย ความสําคัญของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการนําเสนอ
วิธีการใช้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการนําเสนอ ปฏิบัติการออกแบบสร้าง และ
นําเสนอผลงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการนําเสนอสําหรับการเรียนการสอนและการเผยแพร่

รหัสวิชา
1142201

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การสร้างแบบทดสอบเบื้องต้น
2(2-0-4)
Introduction to Test Construction
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแบบทดสอบ ประเภทของแบบทดสอบ การวางแผนการสร้างแบบทดสอบ
ชนิดต่างๆ การสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบก่อนนําไปใช้การ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพแบบทดสอบหลั ง นํ า ไปทดลองใช้ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพของแบบทดสอบและปรั บ ปรุ ง
แบบทดสอบ ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และการนําไปทดลองใช้
1142301

สถิติทางการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Statistics
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาด้วยสถิติบรรยาย และสถิติอ้างอิง
การนําเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ และการแปลความหมาย คํานวณค่าสถิติจากคะแนนผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
และแปลผล
1142501

โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวัดผลและวิจัยการศึกษา
3(2-2-5)
Computer Program for Educational Measurement and Research
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ประเภทและลักษณะของโปรแกรมสําเร็จรูปกระบวนการ
ทํางานของโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวัดผลและวิจัย การสร้างแฟ้มข้อมูล และแฟ้มคําสั่ง ฝึกปฏิบัติการ
วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะต่างๆ ทั้งทางด้านการวัดผลและวิจัย
1152301

มนุษยสัมพันธ์สําหรับครู
2(2-0-4)
Human Relations for Teachers
ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ์สําหรับครู ธรรมชาติความต้องการของมนุษย์ หลักการ
และเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารในองค์กร การประยุกต์มนุษยสัมพันธ์เพื่อใช้
ในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีการส่งเสริมติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

1152501

สุขภาพจิต
2(2-0-4)
Mental Health
ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิต ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อสุขภาพจิต
ลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพจิตดีและจิตบกพร่อง การปรับตัวเพื่อสุขภาพจิต การส่งเสริมสุขภาพจิตและการ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ความบกพร่องทางจิตเบื้องต้น การยอมรับตนเองและทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง
มีความสุข
รหัสวิชา
1153102

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
บุคลิกภาพและการปรับตัว
2(2-0-4)
Personality and Adjustment
ความหมายและความสําคัญของบุคลิกภาพและการปรับตัว ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อ
บุคลิกภาพ การวัดบุคลกิ ภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพและการปรับตัว การวิเคราะห์พฤติกรรมที่เป็น
ปัญหา การฝึกทักษะการแก้ปัญหาและการปรับตัวในลักษณะต่าง ๆ เพื่อการดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
1153504

จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น
3(3-0-6)
Guidance Psychology for Adolescence
วัยรุ่นและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุ่น พัฒนาการด้านต่างๆ ของวัยรุ่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการ
ปัญหาเฉพาะวัย บทบาทของครูกับการแนะแนวและการให้การปรึกษาเด็กวัยรุ่นในสถานศึกษาการจัดบริการ
แนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อป้องกัน แก้ไขและพัฒนาผู้เรียนวัยรุ่น แนวทางการพัฒนาความสามารถ
และศักยภาพของวัยรุ่นโดยใช้กระบวนการแนะแนว
1153509

กิจกรรมโฮมรูม
2(2-0-4)
Home Room Activity
ความหมาย จุดมุ่งหมาย ความสําคัญ ประวัติ และหลักการของกิจกรรมโฮมรูม การจัดกิจกรรมโฮมรูม
การจัดกิจกรรมโฮมรูมในสถานศึกษาระดับต่างๆ วิธีการจัดกจิ กรรมโฮมรูมในรูปแบบต่างๆและการประเมินผล
การศึกษาสภาพปัญหาการจัดกิจกรรมโฮมรูม ฝึกการจัดกิจกรรมโฮมรูมตามแนวคิดระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อ
การป้องกัน แก้ไข และพัฒนาผู้เรียน
1153518

การจัดบริการช่วยเหลือนักเรียน
2(2-0-4)
Students Intervention
การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้เรียน การเข้าใจผู้เรียน เทคนิคและวิธีการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
การจัดสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน การฝึกการเห็นคุณค่าในตนและเข้าใจตนเอง การช่วยเหลือและ
ส่งเสริมผู้เรียนในบริบทต่างๆ ตามแนวคิดจิตตปัญญา การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

1154101

การศึกษาพิเศษ
2(2-0-4)
Special Education
ความหมายและประวั ติความเป็ น มาเกี่ ย วกั บการจั ดการศึ กษาเพื่ อผู้ เ รี ย นที่ มีความต้ องการพิ เ ศษ
ลักษณะ พัฒนาการและธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กพิเศษประเภทต่างๆ การคัดกรองและวินิจฉัยเบื้องต้นเพื่อ
จัดการศึกษาและส่งต่อขอรับบริการต่างๆ ตามสิทธิทางสังคมและการศึกษา การสร้างเจตคติที่ดีต่อเด็กพิเศษ
เทคนิคและสื่อการเรียนการสอนเบื้องต้นสําหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อเด็กพิเศษ
รหัสวิชา
1154114

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การให้การปรึกษาแก่ผู้เรียนที่มีภาวะเสี่ยง
3(2-2-5)
Counseling for Students at Risk
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติการให้การปรึกษาแก่ผู้เรียนที่มีภาวะเสี่ยงทั้งในวัยเรียน ภาวะ
เสี่ยงของเด็กวัยเรียน จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะเสี่ยงและขาดความสามารถในการเรียน การนํา
หลักการทางจิตวิทยาการปรึกษาเพื่อพัฒนาและสร้างศักยภาพในตน การสร้างความภูมิใจในตนเอง การ
พึ่งตนเอง การสร้างวินัยในตนเองและการฟื้นฟูตนเองจากภาวะวิกฤต
* วิชาที่ต้องเรียนมาก่อนจิตวิทยาการแนะแนวและการให้คําปรึกษา

10.1.11 วิชาเตรียมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1102301
การสังเกตและการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1
1(60)
Observation and Participation in School Practices 1
การศึกษาสังเกตสภาพทั่วไป หลักสูตรและแนวทางการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบทบาทหน้าที่
ภาระงานของครูผู้สอน ครูประจําชั้น/งานอาจารย์ที่ปรึกษา และพฤติกรรมทั่วไปของนักเรียนเจตคติที่ดีต่อการ
ประกอบวิชาชีพครู การฝึกเป็นผู้ช่วยครูด้านงานธุรการชั้นเรียน การเขียนรายงานผลการศึกษาผู้เรียนรายกรณี
การจัดทํารายงานการศึกษาสังเกตและการปฏิบัติงานผู้ช่วยครูจากสภาพจริงการนําเสนอและอภิปรายผล
การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วม
* วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
1. พื้นฐานของการศึกษา
2. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
3. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
1102302

การสังเกตและการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานในสถานศึกษา 2
1(60)
Observation and Participation in School Practices 2
การศึกษา สังเกตการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการและการจัดการเรียนรู้
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะด้านของนักศึกษา ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและชุมชนเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกันคุณภาพ
การฝึกเป็นผู้ช่วยครูด้านการจัดการเรียนรู้และงานสนับสนุน การจัดทํารายงานการศึกษาสังเกตและการ
ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูจากสภาพจริง การนําเสนอและอภิปรายผลการศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วม
* วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน การสังเกตและการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1

รหัสวิชา
1104304

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การฝึกปฏิบัติการสอน
1(60)
Teaching Practice Under Supervision
การทดลองสอนวิชาเฉพาะในสถานศึกษา ฝึกการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ร่วมกับสถานศึกษา ศึกษาการจัดทําโครงงานทางวิชาการในสถานศึกษากระบวนการในการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา การบูรณาการความรู้ทั้งหมดเพื่อใช้ฝึกปฏิบัติการสอนบางเวลา ปรับปรุง/พัฒนาแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการสอน การบริหารสื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
โดยเน้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง การเตรียมความพร้อมสําหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเต็มรูป
10.1.12 วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1105801
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(540)
Teaching Internship 1
การฝึ กปฏิ บัติ การสอนเต็ มเวลาในสถานศึ กษาขั้ น พื้น ฐานในวิ ชาเฉพาะโดยใช้ ร ะบบนิเ ทศติ ดตาม
ช่วยเหลือ การบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงในทุกด้าน การจัดทําแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการในสถานศึกษา การมีส่วนร่วมในการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและการนําไปใช้การจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชนร่วมกับสถานศึกษา การประชุมสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1105802

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(540)
Teaching Internship 2
การฝึกปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในวิชาเฉพาะโดยใช้ระบบการให้คําปรึกษา
การบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงในทุกด้าน การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง การเลือกใช้ ปรับปรุง พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาที่
รับผิดชอบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเต็มตาศักยภาพ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการในสถานศึกษา การจัดทําโครงงานทางวิชาการ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนร่วมกับสถานศึกษา การประชุมสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
* วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

10.1.13 คําอธิบายรายวิชากลุ่มวิชาเฉพาะด้าน / วิชาเอก
10.1.14 วิชาเอก บังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1171101
พื้นฐานการศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
Foundation of Early Childhood Education
ความหมาย จุดมุ่งหมายและนโยบายของการศึกษาปฐมวัย แนวคิดและทฤษฎีของนักการศึกษาที่มี
อิทธิพลต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย ประวัติความเป็นมาของการศึกษาปฐมวัยของไทยและต่างประเทศ

รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย หน่วยงานที่จัด ลักษณะการดําเนินงานและความเคลื่อนไหวทางการศึกษา
ปฐมวัย กฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยและสิทธิเด็ก วิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวโน้ม
การจัดการศึกษาปฐมวัย
1171102

จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
Early Childhood Psychology Development
ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของเด็กปฐมวัย การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วง
อายุต่าง ๆ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา แนวคิดและ
ทฤษฎีพัฒนาการเด็กที่มีผลต่อการอบรมการเลี้ยงดู การจัดสภาพแวดล้อมทางบ้านโรงเรียนและชุมชน การมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
1171103

การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Early Childhood Rearing
ความหมายและความสําคัญของการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
หลักการและวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมปลูกฝังนิสัย และทักษะชีวิตด้านต่าง ๆเพื่อส่งเสริม
ให้ เ ด็ ก สามารถปรั บ ตั ว ในการอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น และเป็ น พื้ น ฐานในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ความสัมพันธ์ของพ่อแม่และสมาชิกในครอบครัวที่มีผลต่อการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยบทบาทของครอบครัวใน
การพัฒนาเด็กปฐมวัย ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย แนวทางการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองใน
การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต
รหัสวิชา
1171301

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
เพลงและดนตรีสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Songs and Music for Early Childhood
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้นของเพลงและดนตรี พัฒนาการของเพลงและดนตรีสําหรับเด็ก
ปฐมวัย ความสําคัญของเพลงและดนตรีสําหรับเด็กปฐมวัย การเลือกเพลงและดนตรีประกอบการจัดกิจกรรม
สําหรับเด็กปฐมวัย การร้องเพลง การแต่งเพลงและการคิดท่าทางประกอบเพลงสําหรับเด็กปฐมวัย สื่อและ
อุปกรณ์ประกอบดนตรีและเพลงสําหรับเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมเพลงและดนตรีสําหรับเด็กปฐมวัย
1171302

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Physical Movement Activities and Rhythm for Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญของการเคลื่อนไหวและจังหวะ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
สําหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการการเคลื่อนไหวสําหรับเด็กปฐมวัย ประเภทของการเคลื่อนไหวและจังหวะ
สําหรับเด็กปฐมวัย หลักในการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสําหรับเด็กปฐมวัย เทคนิควิธีการจัดกิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะสําหรับเด็กปฐมวัย การเลือกใช้เพลงประกอบการเคลื่อนไหวและจังหวะสําหรับเด็ก
ปฐมวัย

1171501

บุคลิกภาพครูปฐมวัย
2(1-2-3)
Personality of Early Childhood Teacher
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ความสําคัญและลักษณะของบุคลิกภาพของครูปฐมวัยทฤษฎี
เกี่ยวกับบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพของครูปฐมวัย เกี่ยวกับลักษณะท่าทาง การแต่งกายอารมณ์ จิตใจ
การสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับเดก็ ปฐมวัย มนุษยสัมพันธ์ การเป็นผู้นําและการทํางานร่วมกับครู
ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อปรับปรุง และส่งเสริมงานให้มีประสิทธิภาพ
1171502

สุขภาพและอนามัยสําหรับมารดาและเด็ก
2 (2-0-4)
Health and Hygiene for Mother and Child
ความรู้ทั่วไปและวัตถุประสงค์ของงานอนามัยแม่และเด็ก ปัญหาสุขภาพของมารดาและทารก ความรู้
เกี่ยวกับการเลือกคู่ครอง ความรู้พื้นฐานทางด้านพันธุกรรมและโรคพันธุกรรมที่มีอิทธิพลต่อการเจริญและ
พัฒนาการของทารก ยาและสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อทารก การดูแลมารดาในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด
ระยะหลังคลอดการวางแผนครอบครัว การดูแลเด็กด้านอาหาร วัคซีน การกระตุ้นพัฒนาการ การป้องกันโรค
แลอุบัติเหตุสําหรับเด็ก
รหัสวิชา
1172303

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ศิลปะและศิลปประดิษฐ์สําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Arts and Crafts for Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญ และจุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์ศิลปะและศิลปประดิษฐ์สําหรับเด็ก
ปฐมวัย พัฒนาการทางด้านศิลปะแต่ละประเภทของเด็กปฐมวัย หลักการจัดประสบการณ์ทางศิลปะเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยทั้งกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมศิลปะสอง
มิติ สามมิติ และศิลปประดิษฐ์สําหรับเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมศิลปะ และศิลปประดิษฐ์ให้สัมพันธ์กับ
เนื้อหาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย และการ
ประเมินผลงานศิลปะของเด็กปฐมวัย
1172304

คณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Mathematics for Early Childhood
ความหมายและความสําคัญของคณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กปฐมวัย ขอบข่ายของคณิตศาสตร์
สําหรับเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมและสื่ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัยใน
ชีวิตประจําวัน การวัดและประเมินทักษะทางคณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย
1172306

ภาษาไทยสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Thai Language for Early Childhood
ความหมาย และความสําคัญของภาษาไทยสําหรับเด็กปฐมวัย องค์ประกอบของภาษาพัฒนาการทาง
ภาษาของเด็กปฐมวัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางภาษา การจัดกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะเกี่ยวกับการพูด
การฟัง การเตรียมความพร้อมด้านการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมทักษะด้านภาษาแนวทาง
และเทคนิคการจัดโปรแกรมการสอนภาษาเด็กปฐมวัยการประเมินทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย

1172308

ทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Thinking Skills for Early Childhood
ความหมายและความสําคัญของทักษะการคิด แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดของเด็ก
ปฐมวัย พัฒนาการและการทํางานของสมองในช่วงอายุแรกเกิดถึง 6 ปี ทักษะการคิดขั้นพื้นฐานสําหรับเด็ก
ปฐมวัย เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย สื่อเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและ
การประเมินทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย
รหัสวิชา
1172310

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
กิจกรรมพลศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Physical Education Activities for Early Childhood
ความหมายและความมุ่งหมายของกิจกรรมพลศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการและความพร้อม
ทางกายของเด็กปฐมวัย ขอบข่ายและกิจกรรมพลศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย ประเภทของกิจกรรมพลศึกษา
กิจกรรมกีฬา การเคลื่อนไหวพื้นฐานและการเล่นเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ การจัดกิจกรรมกลางแจ้งสําหรับ
เด็กปฐมวัย การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมกล้ามเนื้อใหญ่สําหรับเด็กปฐมวัย การปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยรักการ
ออกกําลังกาย การประเมินพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กปฐมวัย
1172401

วรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Literature for Early Childhood
ความหมายและความสําคัญของวรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย ประเภทของวรรณกรรมสําหรับเด็ก
ปฐมวัย วรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัยในท้องถิ่น ลักษณะของวรรณกรรมที่เหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัย
หลักการสร้างและเขียนหนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย การนําวรรณกรรมไปใช้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
1172504

สวัสดิศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Safety Education for Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญและขอบข่ายของสวัสดิศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยความปลอดภัยในบ้าน
โรงเรียนและชุมชน ลักษณะของอุบัติเหตุที่มักเกิดกับเด็กปฐมวัยการปฐมพยาบาล และการป้องกันอุบัติเหตุ
สําหรับเด็กปฐมวัย การป้องกันอันตรายจากสารพิษในอาหาร น้ํา ของเล่น การเรียนรู้สัญลักษณ์เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตประจําวัน
1172601

การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Behavioral Study for Early Childhood
ความหมายและความสําคัญของการศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ลักษณะพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของ
เด็กปฐมวัย หลักการ เทคนิคและวิธีการศึกษาพฤติกรรมเด็ก การศึกษาเด็กเป็นรายกรณี การแปลความหมาย
พฤติกรรมเด็กปฐมวัยตามหลักจิตวิทยา บทบาทของพ่อแม่ ผู้ปกครองและครูในการศึกษาพฤติกรรมเด็ก
ปฐมวัย แนวทางในการปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย

1173105

การเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Readiness for Early Childhood Learning
ความหมาย ความสําคัญและจุดมุ่งหมายของการเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ปรัชญา และ
แนวคิดพื้นฐานในการเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย องค์ประกอบของความพร้อม
สําหรับเด็กปฐมวัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมเพื่อการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย การจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย บทบาทหน้าที่ของครู พ่อแม่ และชุมชนในการเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้
สําหรับเด็กปฐมวัย การประเมินความพร้อมเพื่อการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย
1173202

หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
Early Childhood School Curriculum
ความหมายและความสําคัญของหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย องค์ประกอบของ
หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย กระบวนการและแนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องตามวิถีชีวิตในชุมชน การกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายของ
หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย การจัดทําสาระการเรียนรู้รายปี การบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย การวิเคราะห์
หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
1173305

วิทยาศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Science for Early Childhood
ความหมายและความสําคัญของวิทยาศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ
เด็กปฐมวัย ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย ขอบข่ายวิทยาศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย
การวั ด และประเมิ น ทั ก ษะกระบวนทางวิ ท ยาศาสตร์ การจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ทั กษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย สื่อ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะกระบวน การทางวิทยาศาสตร์สําหรับ
เด็กปฐมวัย
รหัสวิชา
1173307

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ทักษะทางสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Social Skills for Early Childhood
ความหมายและความสํ า คั ญ ของทั กษะทางสั ง คมของเด็ กปฐมวั ย แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ
พัฒนาการทางสังคมของเด็กปฐมวัย ขอบข่ายทักษะทางสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย หลักการพัฒนาทักษะทาง
สังคมสําหรับเด็กปฐมวัย บทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ และครูในการพัฒนาทักษะทางสังคมและการปลูกฝัง
คุณลักษณะนิสัยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับเด็กปฐมวัย การส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็ก
ปฐมวัยเพื่อการปรับตัวในการดํารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข การจัดกิจกรรมและสื่อเพื่อพัฒนาทักษะทาง
สังคมสําหรับเด็กปฐมวัย การวัดและประเมินทักษะทางสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย

1173311

ท้องถิ่นศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Local Studies for Early Childhood
ความหมายและความสําคัญของท้องถิ่นศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับท้องถิ่นด้าน
ภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อม สถานที่สําคัญ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของ
เด็ปฐมวัยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยสําหรับเด็กปฐมวัย
การปลูกฝังจิตสํานึกในการเป็นสมาชิกที่ดีของท้องถิ่น การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

1173404

การเล่นและของเล่นสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Play and Toys for Early Childhood
ความหมายและความสําคั ญของการเล่ นและของเล่ นสํา หรับ เด็กปฐมวัย ทฤษฎีการเล่นทฤษฎี
พัฒนาการการเล่นของเด็กปฐมวัย พฤติกรรมการเล่นของเด็กปฐมวัย ประเภทของการเล่นและของเล่นของเด็ก
ปฐมวัย การเล่นตามประเพณีวัฒนธรรมไทยในท้องถิ่น การเล่นและของเล่นในศูนย์การเรียนหลักการจัด
กิจกรรมการเล่นและห้องสมุดของเล่นสําหรับเด็กปฐมวัย บทบาทของพ่อ แม่และครูในการจัดกิจกรรมการเล่น
สําหรับเด็กปฐมวัย การประเมินพฤติกรรมการเล่นและการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเล่นสําหรับเด็ก
ปฐมวัย
รหัสวิชา
1173602

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
2(2-0-4)
Assessment of Early Childhood Development
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย หลักการวัดและประเมินผล
พัฒนาการเด็กปฐมวัย เทคนิค วิธีการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ขอบข่ายของการประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร การสร้างและการใช้เครื่ องมือประเมินผลพัฒนาการของเด็กปฐมวัย การประเมินผล
ตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน การจัดทําสารนิทัศน์เกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
เด็กเป็นรายบุคคล บทบาทของครูและผู้ปกครองในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
1173901

การศึกษาผลงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
2(2-0-4)
Research Studies in Early Childhood Education
ศึกษาวิเคราะห์ผลงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย รวบรวมและรายงานผลงานวิจัยที่ได้ศึกษาวิเคราะห์
จัดทําประมวลผลงานวิจัยที่ทันสมัย
1174316

ความคิดสร้างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Creative Thinking for Early Childhood
ความหมายและความสําคัญของความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิดสร้างสรรค์พัฒนาการทาง
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย หลักการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวัยบทบาทของพ่อแม่
และครูในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวัย กิจกรรมสร้างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวัย

1174318

ศิลปะสําหรับครูปฐมวัย
3(2-2-5)
Arts for Early Childhood Teacher
ความหมาย ความสําคัญและคุณค่าของศิลปะ ประเภทและความรู้พื้นฐานด้านศิลปะกิจกรรมศิลปะที่
ใช้ในการจัดประสบการณ์และตกแต่งสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยภาพลายเส้น ป้าย
นิเทศ โมบาย การจัดนิทรรศการ งานกระดาษและการสร้างสรรค์งานศิลปะสําหรับครูปฐมวัย
รหัสวิชา
1173406

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สื่อสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Media for Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญของสื่อสําหรับเด็กปฐมวัย ประวัติของสื่อ สื่อตามแนวคิดของนักการศึกษา
ปฐมวัย ประเภทของสื่อ ลักษณะของสื่อที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัย การออกแบบและผลิต
สื่อ อุปกรณ์สําหรับเด็กปฐมวัยจากวัสดุในท้องถิ่น วัสดุเหลือใช้ การผลิตและการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
การใช้สื่อเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการบํารุงรักษา การประเมินและตรวจสอบคุณภาพสื่อสําหรับเด็ก
ปฐมวัย
1174506

การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
2(2-0-4)
Education for Parents of Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญของครอบครัวต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ความจําเป็นในการให้การศึกษาแก่
พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย หลักการ แนวคิด รูปแบบและวิธีการให้ความรู้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครองบทบาทหน้าที่
ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย การให้ความร่วมมือและประสานงานกับองค์กร
หรือหน่วยงานในชุมชนที่ให้บริการและให้ความรู้ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง
1174701

การจัดการและการบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
Early Childhood School Administration and Management
ความหมายและความสําคัญของการจัดบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กฎระเบียบและข้อบังคับ
เกี่ยวกับการจัดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ประเภทของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หลักการจัดบริหารสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย บุคลิกภาพของผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย การจัดโครงสร้างขององค์กร และการจัดระบบงานการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอก การเขียนแผนปฏิบัติการบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
1174903

โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวัย 1
2(1-2-3)
Independent Studies in Early Childhood Education 1
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ปัญหาและกรณีศึกษาที่น่าสนใจ ทางด้านการศึกษาปฐมวัย และนํามาจัดทํา
โครงร่างโครงการพิเศษหรือโครงร่างงานวิจัยภายใต้คําปรึกษาแนะนําของอาจารย์

รหัสวิชา
1174904

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวัย 2
2(1-2-3)
Independent Studies in Early Childhood Education 2
การพัฒนานวัตกรรม สําหรับการแก้ปัญหาจากโครงร่างโครงการพิเศษหรือโครงร่างงานวิจัยจากวิชา
โครงการเอกเทศ1 เพื่อให้ได้ข้อค้นพบ นําผลการศึกษาค้นคว้าจัดทําเป็นรายงานและนําเสนอภายใต้การ
ควบคุมดูแลของอาจารย์
1174905

สัมมนาการศึกษาปฐมวัย
2(1-2-3)
Seminar in Early Childhood Education
ศึกษา ค้นคว้า แลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหาทางการศึกษา
ปฐมวัย แนวทางในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมศึกษารูปแบบ หลักการ
และวิธีการจัดสัมมนา บทบาทหน้าที่ของผู้สัมมนา จัดสัมมนาโดยเลือกหัวข้อที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาปฐมวัย 1 เรื่อง
10.1.15 วิชาการสอนวิชาเอก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1173320
กระบวนการจัดการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย 1
3(2-2-5)
Learning Processes for Early Childhood 1
ศึกษารู ปแบบการเรี ยนรู้ของเด็ กปฐมวั ย การจั ด กิจ กรรมการเรี ยนรู้ สํา หรั บ เด็ กปฐมวัย การจั ด
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิค
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย วิธีการจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย การประยุกต์ใช้
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
1174321

กระบวนการจัดการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย 2
3(2-2-5)
Learning Processes for Early Childhood 2
ศึกษาวิธีการจัดประสบการณ์โดยบูรณาการสาระให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย โดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

10.1.16 วิชาเอก เลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1172503
โรคเด็กและการป้องกัน
2(2-0-4)
Pediatrics Disease and Prevention
โรคและภูมิแพ้ที่มักเกิดขึ้นกับเด็กวัยต่าง ๆ สาเหตุ วิธีป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคและภูมิแพ้ต่าง ๆ บทบาท ของพ่อแม่และครูในการป้องกันโรคเด็กและดูแลเด็ก
ป่วย

1173104

บุคลิกภาพเด็กปฐมวัย
2(2-0-4)
Personality of Early Childhood
ความหมายของบุคลิกภาพ ทฤษฎีพัฒนาบุคลิกภาพเด็กปฐมวัย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็ก
ปฐมวัย ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวของเด็กปฐมวัยแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมบุคลิกภาพเด็กปฐมวัย การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพเด็กปฐมวัย
1173312

ละครสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Drama for Early Childhood
ความหมายและความสําคัญของละครสําหรับเด็กปฐมวัย ประเภทของละครสําหรับเด็กปฐมวัย
พื้นฐานทางด้านละครของเด็กปฐมวัย ลักษณะของกิจกรรมละครสําหรับเด็กปฐมวัย เทคนิคในการจัดการแสดง
ละครสําหรับเด็กปฐมวัย การแต่งกายให้เหมาะสมกับการแสดง การใช้สื่อ อุปกรณ์จากชุมชนและท้องถิ่น
ประกอบการแสดงละครสําหรับเด็กปฐมวัย
1173313

เกษตรกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Agriculture for Early Childhood
ความหมายและความสําคัญของเกษตรกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์และพืช ประเภท วิธีใช้และ
การเก็บรักษาเครื่องมือเกษตรกรรม การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และบริบททางสังคม
ของเด็กปฐมวัย อันตรายและการป้องกันโรคที่เกิดจากพืชและสัตว์ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการจัด
กิจกรรมเกษตรกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย บทบาทของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และครูในการส่งเสริมกิจกรรม
เกษตรกรรสําหรับเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมเกษตรกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
รหัสวิชา
1173315

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การเล่นเครื่องดนตรีสําหรับครูปฐมวัย
3(2-2-5)
Performance of Musical Instrument for Early Childhood Teachers
ความรู้พื้นฐานของดนตรีสําหรับครู ทํานอง จังหวะและการใส่คําร้องให้เข้ากับทํานองเลือกศึกษา
เครื่องดนตรีทีเหมาะสมในการใช้จัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย1 ชนิด ฝึกฝนจนสามารถเล่นเครื่องดนตรีนั้น
ตามโน้ตได้ การนําเครื่องดนตรีไปใช้จัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
1173402

นิทานสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Stories for Early Childhood
ความหมายและความสําคัญของนิทานที่มีต่อเด็กปฐมวัย ประวัตินักแต่งนิทานสําหรับเด็กปฐมวัย
ประเภทของนิทานสําหรับเด็กปฐมวัย การเลือกนิทานที่ เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย การสร้างสื่อประกอบการ
นําเสนอนิทาน การนําเสนอนิทานสู่เด็กปฐมวัยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดมุมนิทาน การเล่านิทาน การอ่าน
หนังสือนิทาน การแสดงละครหุ่น เป็นต้น

1173403

หุ่นสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Puppets for Early Childhood
ความหมายและความสําคัญของหุ่นสําหรับเด็กปฐมวัย ประวัติความเป็นมาของหุ่น ประเภทของหุ่น
และการสร้างหุ่นชนิดต่าง ๆ เช่น หุ่นนิ้วมือ หุ่นมือ เป็นต้น การสร้างโรงหุ่นประเภทต่าง ๆการเขียนบทเชิดหุ่น
หลักการเชิดและการพากย์หุ่น การแสดงละครหุ่นสําหรับเด็กปฐมวัย
1173505

โภชนาการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Nutrition Education for Early Childhood
ความหมายและความสําคัญของโภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย ที่มาของสารอาหารและประเภทของ
อาหารที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กปฐมวัย การจัดโปรแกรมอาหารสําหรับเด็ก
ปฐมวัย การประกอบอาหารสําหรับเด็กปฐมวัย การแปรรูปอาหาร การจัดบริการอาหารในสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย การสร้างบรรยากาศเพื่อกระตุ้นให้เด็กต้องการรับประทานอาหารและการส่งเสริมสุขนิสัยในการ
รับประทานอาหารสําหรับเด็กปฐมวัย
รหัสวิชา
1174201

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กระดับบริบาล
2(1-2-3)
Infant and Toddler Education
ความหมายและความสําคัญของเด็กระดับบริบาล การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด ถึง 3
ปี ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการเด็กแรกเกิด ถึง 3 ปี ทิศทางและวิธีการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการเด็ก
ระดับบริบาล การสังเกตและการบันทึกพฤติกรรมเด็กระดับบริบาล การสร้างโปรแกรมและการใช้โปรแกรม
กระตุ้นพัฒนาการเด็กระดับบริบาล สื่อ อุปกรณ์ของเล่น เพื่อพัฒนาเด็กระดับบริบาล การจัดบริการและการ
จัดบริหารสถานบริบาลหรือศูนย์พัฒนาเด็ก
1174309

จริยธรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Ethics for Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญ และแนวคิดพื้นฐานทางจริยธรรม จริยธรรมของเด็กไทยในอดีตทฤษฎี
พัฒนาการทางจริยธรรม จริยธรรมที่ควรเสริมสร้างในเด็กปฐมวัย กระบวนการพัฒนาจริยธรรม เช่นความมี
ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และการแบ่งปัน เป็นต้น การส่งเสริมสมาธิและความฉลาดทางอารมณ์ในเด็ก
ปฐมวัย กิจกรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรมสําหรับเด็กปฐมวัย การประเมินพัฒนาการทางจริยธรรมสําหรับเด็ก
ปฐมวัย
1174314

คอมพิวเตอร์สําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Computer for Early Childhood
แนวคิดและหลักการของคอมพิวเตอร์สําหรับเด็กปฐมวัย หลักการสอนคอมพิวเตอร์สําหรับเด็กปฐมวัย
หลักการเลือกและการจัดโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย การสํารวจโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําหรับ เด็กปฐมวัย การแนะแนวผู้ปกครองและครูในการนําคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตประจําวัน การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสําหรับเด็กปฐมวัย

1174317

ภาษาอังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
English for Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญ และขอบข่ายของการจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัย
ทฤษฎีการเรียนรู้และพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย ทฤษฎีการสอนภาษาที่สองสําหรับเด็กปฐมวัย
หลักการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัยเช่น การเล่านิทาน เพลง เกม คํา
คล้องจอง การเลือกใช้และผลิตสื่อการจัดประสบการณ์ทางภาษาอังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัย การฝึกใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเบื้องต้นสําหรับเด็กปฐมวัย บทบาทของครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับเด็กปฐมวัย การประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัย
1174319

การสอนภาษาเด็กปฐมวัยต่างวัฒนธรรม
2(2-0-4)
Language Teaching for Multicultural Groups of Early Childhood
ธรรมชาติ และพฤติกรรมทางภาษาของเด็กต่างวัฒนธรรม การใช้ภาษาท่าทางหรือภาษาถิ่นในการสื่อ
ความหมายเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างกัน การจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เด็กปฐมวัยมีส่วนร่วมในการ
แสดงออกทางวาจาและภาษาท่าทาง การใช้สื่อและการจัดโปรแกรมการสอนเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับบริบท
ของเด็กต่างวัฒนธรรมการรวบรวมคําศัพท์พื้นฐานในชีวิตประจําวันเพื่ อนําไปใช้ใ นการฝึกเด็ กปฐมวัยให้ มี
ทักษะใกนารฟัง พูด อ่าน เริ่มแสดงออกและเข้าใจในการสื่อความหมายของภาษาไทย การทดสอบ และ
ประเมินทักษะทางภาษาไทยของเด็กต่างวัฒนธรรมในระดับปฐมวัย
1174405

การประดิษฐ์ของเล่นประเภทตุ๊กตาสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Production of Dolls For Early Childhood
ความหมายและความสําคัญของตุ๊กตาสําหรับเด็กปฐมวัย ความเป็นมาของของเล่นประเภทตุ๊กตา
ประเภทของตุ๊กตาสําหรับเด็ก หลักการเลือกตุ๊กตาสําหรับเด็กปฐมวัย ตุ๊กตาที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย ความรู้พื้นฐานในการประดิษฐ์ตุ๊กตา การประดิษฐ์ตุ๊กตาสําหรับเด็กปฐมวัย
รหัสวิชา
1174407

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสารทางการศึกษาปฐมวัย
2(1-2-3)
Innovation and Communication Technology in Early Childhood Education
ความหมาย ความสําคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสารทางการการศึกษาปฐมวัย สังคมและ
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ วิดีทัศน์ สื่อคอมพิวเตอร์และแหล่งการศึกษาชุมชนเพื่อ
การศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย การจัดหาและเลือกใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
ให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น
1174902

วิจัยชั้นเรียนทางการศึกษาปฐมวัย
2(1-2-3)
Classroom Research for Early Childhood Education
ความหมาย และความสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาปฐมวัย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พื้นฐานการวิจัยชั้นเรียน กระบวนการวิจัยชั้นเรียนทางการศึกษาปฐมวัย การเขียนรายงานวิจัยชั้นเรียน การ
นําเสนอผลการวิจัยชั้นเรียน การนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้

1174203

การพัฒนาโปรแกรมการศึกษาระดับปฐมวัย
2(1-2-3)
Development of Early Childhood Education Program
ปรัชญาและทฤษฏีพื้นฐานในการจัดโปรแกรมการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย ค วามสําคัญของการจัด
โปรแกรมการศึกษาปฐมวัย หลักการและเหตุผลของการจัดโปรแกรม การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็ก และ
สนองตอบต่อความต้องการของเด็กด้อยโอกาสทั้งในเมืองและชนบท หลักการสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมเด็ก
ปฐมวัย องค์ประกอบและการวางแผนการจัดโปรแกรม แนวโน้มในการจัดโปรแกรมการฝึกอบรมเด็กปฐมวัย
การสร้างและพัฒนาโปรแกรมการอบรมเด็กปฐมวัย
10.1.17 หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตรของ
โปรแกรมวิชานี้

