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1.  กลุมวิชาเอก 
บังคับ 
EC 1101 ศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย       2(2-0)  

       Arts for  Early Childhood Children 
  ความหมาย  ความสําคัญ และจุดมุงหมายของการจัดประสบการณศิลปะสําหรับ
เด็กปฐมวัย พัฒนาการทางศิลปะของเด็กปฐมวัย  หลักการจัดประสบการณ  เพื่อสงเสริมพัฒนา   
การทางศิลปะและศิลปะสรางสรรค  ทั้งกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุม  การจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณดานตาง ๆ  การวิเคราะหและประเมินผลงานศิลปะของเด็กปฐมวัย  
การจัดสารนิทรรศทางศิลปะ  ฝกปฏิบัติและทดลองสอนการจัดประสบการณศิลปะสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 
 
EC 1104 จังหวะและการเคลื่อนไหวสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2) 
   Rhythm  and   Movement  for  Early  Childhood  Children 
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    แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวสําหรับเด็กปฐมวัย  ความรูพื้นฐานทาง
ดนตรีสําหรับเด็กปฐมวัย  การเลือกและใชเพลงเพื่อฝกทักษะทางดนตรีสําหรับเด็กปฐมวัย การผลิต
ส่ือและเครื่องประกอบจังหวะสําหรับเด็กปฐมวัย  การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ
สําหรับเด็กปฐมวัย  การวัดและประเมินพัฒนาการดานการเคลื่อนไหวและจังหวะของเด็กปฐมวัย 
 
EC 1106 สื่อและการจัดหองสมุดของเลนสําหรับเด็กปฐมวัย 2(2-0) 
                     Media  and Toy   Library   Setting  for Early  Childhood   Children 
   ศึกษาวิวัฒนาการของสื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย   ความสําคัญและประโยชน
ของส่ือและของเลน  การเลือกและผลิตส่ือการเรียนและของเลนเพื่อพัฒนาเด็ก การจัดบริการ
หองสมุดของเลนสําหรับเด็กปฐมวัย การจัดบริการศูนยส่ือสําหรับครูปฐมวัย บทบาทของครู
ผูปกครอง และผูเกี่ยวของในการจัดกิจกรรม การใชส่ือและของเลนเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก 
 
EC 1301 การจัดการศึกษาปฐมวัย 2(2-0)  
                     Early Childhood Education 
   ความหมาย   จุดมุงหมายและนโยบายของการศึกษาปฐมวัย  แนวคิดและทฤษฎี
ของนักการศึกษาที่มีอิทธิพลตอ  การจัดการศึกษาปฐมวัย  ประวัติความเปนมาของการศึกษาปฐมวัย
ของตางประเทศและในประเทศ  รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย  หนวยงานที่จัด ลักษณะ          
การดําเนินงานและความเคลื่อนไหวทางการศึกษาปฐมวัย 
 
EC 3204 ภาษาไทยสําหรับเด็กปฐมวัย 2(2-0) 
                  Thai Language for Early Childhood Children 
   ความหมายและความมุงหมายของการสอนภาษาไทยสําหรับเด็กปฐมวัย     
พัฒนาการทางภาษาของเด็ก 0 – 6 ป  การจัดกิจกรรมเพื่อฝกทักษะเกี่ยวกับการฟง การพูด             
การเตรียมความพรอมดานการอานและการเขียนสําหรับเด็กปฐมวัย การจัดโปรแกรมการสอนภาษา
เด็กปฐมวัย  การผลิตสื่อและของเลนเพื่อสงเสริมทักษะดานภาษา  การประเมินพัฒนาการทางภาษา
เด็กปฐมวัย 

 
EC 3205 คณิตศาสตรสาํหรับเด็กปฐมวัย 2(2-0) 

 Mathematics for Early Childhood Children 
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  ความหมาย  ความมุงหมาย  หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดประสบการณ
การเรียนรูคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  ขอบขาย  ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย กระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
 
EC 3206 วิทยาศาสตรสาํหรับเด็กปฐมวัย 2(2-0) 
                    Sciences for Early Childhood Children 
  ความหมาย  ความสําคัญและประโยชนของวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  ทฤษฎี
และแนวคิดที่เกี่ยวของกับพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กปฐมวัย   ขอบขาย   เนื้อหา  ทักษะ
พื้นฐานทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การฝก
กระบวนการคิด การจัดกิจกรรมและสื่อการจัดกิจกรรม  วิทยาศาสตรระดับปฐมวัย  การวัดและ
ประเมินทักษะกระบวนการ   ทางวิทยาศาสตร 
 
EC 3207 สังคมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย     2(2-0) 
                     Social studies for Early Childhood Children 

  ความหมาย   และความสําคัญของสังคมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย    แนวคิด   
ทฤษฎี    เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและประสบการณทางสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย   บทบาทหนาที่
ของครูในการจัดกิจกรรมและประสบการณเด็กปฐมวัย  การวัดและประเมินผลพัฒนาการทางสังคม
ของเด็กปฐมวัย 
 
EC 3208 จิตวิทยาพัฒนาการและการสังเกตพฤติกรรมเด็ก 3(3-0)  
  Developmental Psychology and Child Behavioral Observation  
   ศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ในชวงอายุตาง ๆ ทฤษฎี 
หลักการและแนวคิด         ที่เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย หลักการสังเกตพฤติกรรม   การวิเคราะห
พฤติกรรม  และการแกปญหาพฤติกรรมเด็ก การฝกปฏิบัติสังเกตพฤติกรรมเด็กในสถานการณจริง 
 
EC 3209 การประเมินผลพัฒนาการเดก็ปฐมวัย    2(2-0)  
    Developmental Assessment of Early Childhood Children 
   ความหมาย และความสําคัญของการวัดและประเมินผล  ความหมาย และ
ความสําคัญของพัฒนาการ ความสัมพันธระหวางกระบวนการประเมินผล และจุดมุงหมายของ    
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การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย  เทคนิควิธีการประเมินผลในระดับปฐมวัย     การสราง
เครื่องมือวัดและประเมินผลพัฒนาการ      ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการสรางและใชเครื่องมือเพื่อ           
การประเมินพัฒนาการ     การเสนอผลการประเมินและการรวมมือกับผูปกครองในการประเมินผล 
 
EC 3303 หลักสูตรและการจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย    3(3-0) 
                     Early Childhood Education Curriculum 
   ความหมายและความสําคัญของหลักสูตร      องคประกอบในการพัฒนาหลักสูตร     
ประเภทของหลักสูตรวิวัฒนาการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย     หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยใน
ปจจุบัน    การวิเคราะหสาระการเรียนรูหลักสูตรในดานปรัชญา   วิสัยทัศน   หลักการ   คุณลักษณะ
ที่ตองการเนน   สาระการเรียนรู  การจัดการเรียนรู    การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   และหลักสูตร
ทองถ่ิน     การประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนและการประเมินผลหลักสูตร ฝกปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 1 หลักสูตร 
 
EC 4305 การจัดและบริหารการศึกษาระดับปฐมวัย      2(2-0) 
   Organization and Educational Management in Early Childhood Level 
   ศึกษาความหมาย และความมุงหมายของการบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ประเภทของสถานบริการเด็กปฐมวัย บทบาทหนาที่ของผูบริหาร หลักเบื้องตนของการบริหาร
สถานพัฒนาเด็ก  บุคลิกภาพของผูบริหาร  การเปดดําเนินงานสถานเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาล 
การนิเทศและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร  การทํางานรวมกับผูปกครองและชุมชน  การจัด
โครงสรางขององคการ  และการจัดระบบงานเพื่อการประกันคุณภาพ 
 
EC 4306 การบริการการศึกษาระดับปฐมวัยแกชุมชน   2(2-0) 
  Managing Community Services in Early Childhood Level  
  การใหบริการการศึกษาเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชน ในรูปแบบตาง ๆ  
ใหนักศึกษาเลือกจัดบริการการศึกษาระดับปฐมวัยแกชุมชน 1 กิจกรรม ศึกษาและสังเกตการรับ
บริการ การติดตามผลและเสนอรายงาน 
 
EC 4307 โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวัย 2(2-0)  
                    Independent Studies in Early Childhood Education 
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   ใหนักศึกษาจัดทําโครงการศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับเรื่องที่ตนสนใจในขอบขายวิชา
การศึกษาปฐมวัย อยางนอย 1 เร่ือง  โดยอยูภายใตคําแนะนําและการใหคําปรึกษาอยางใกลชิดของ
อาจารย 
 
เลือก 
EC 1103 เพลงสําหรับเด็กปฐมวัย         2(1-2) 
                     Songs   for  Early   Childhood   Children 
   ความสําคัญของเพลงสําหรับเด็กปฐมวัย  เพลงเด็กยุคตาง ๆ การรองเพลงและ             
การผลิตส่ือประเภทบทเพลงสําหรับเด็กปฐมวัย  การบูรณาการ เพลงประกอบการจัดประสบการณ
ดานตาง ๆ สําหรับเด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
EC 1105 หุนสําหรับเด็กปฐมวัย 2(2-0) 
  Puppets  for  Early  Childhood  Children 

  ความหมายและความสําคัญของหุน  ประวัติความเปนมา  ประเภทของหุน           
การสรางหุนชนิดตาง ๆ หลักการเชิดและการพากยหุน  การนําหุนมาใชประกอบการเลานิทาน  
องคประกอบของการจัดแสดงหุน และการแสดงหุน 
 
EC 1201      บุคลิกภาพครปูฐมวัย 2(2-0) 
                     Early Childhood Teacher’s Personality  
   ลักษณะความสําคัญของบุคลิกภาพของครูเด็กปฐมวัย  บุคลิกภาพครูปฐมวัย          
การสรางบุคลิกภาพภายใน  การสรางบุคลิกภาพภายนอก มนุษยสัมพันธและการทํางานรวมกับ
บุคคลอื่น  การปรับปรุงและการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 
 
EC 2106 กิจกรรมนาฏศิลปสําหรับเด็กปฐมวัย 2(2-0)  
                     Dramatics Activities for Early Childhood Children 
   ศึกษาการจัดนาฏศิลปสําหรับเด็กปฐมวัย   เทคนิคในการจัดและเลือกชุดแสดงให
เหมาะสมกับโอกาสตาง ๆ หลักการแตงหนา ทําผมและการเลือกเครื่องแตงกายที่เหมาะสมกับ     
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การแสดง ฝกปฏิบัติการแสดง ชุดตาง ๆ  เพลงประกอบลีลาทาทางและการแสดงที่เหมาะสมกับวัย
ของเด็ก  
 
EC 2107  กิจกรรมพลศึกษาสําหรับเดก็ปฐมวัย 2(2-0) 
   Physical education activities for Early Childhood Children 
   แนวคิด หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับพลศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย  พัฒนาการและ   
ความพรอมทางรางกายของเด็กปฐมวัย   การเคลื่อนไหวพื้นฐาน เกมและการเลน การสรางเกมและ
การเลนสําหรับเด็กปฐมวัย  การจัดพื้นฐานที่สนาม  เพื่อสงเสริมพัฒนาการทางรางกายสําหรับเด็ก
ปฐมวัย    การวัดและประเมินพัฒนาการทางรางกาย 
 
 
 
 
 
EC 2108 หนังสือสําหรบัเด็กปฐมวัย 2(2-0) 
                      Books for Early Childhood Children 
   ความหมาย  คุณคาและประเภทของหนังสือเด็ก  ลักษณะหนังสือสําหรับเด็ก
ปฐมวัย  การเลือกหนังสือ พัฒนาการดานการอาน  ความสนใจหนังสือของเด็กวิธีอานและ
ประโยชนของการอานหนังสือใหเด็กฟง  ศึกษาวิเคราะหหนังสือเด็ก  การเขียนและสรางหนังสือ
สําหรับเด็ก  การสงเสริมการใชและการรักษาหนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย 
 
EC 2109        อาหารสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2) 
                     Foods for Early Childhood Children 
  ความสําคัญของอาหารที่มีตอสุขภาพอนามัยและพัฒนาการดานตาง ๆ ของเด็ก
ปฐมวัย  การจัดโปรแกรมอาหารสําหรับเด็กปฐมวัย  การประกอบอาหารสําหรับเด็กปฐมวัย        
การจัดบริการอาหารในสถานศึกษาระดับกอนวัยเรียน  การสงเสริมสุขนิสัยในการรับประทาน
อาหารสําหรับเด็กปฐมวัย 
 
EC 2110 คอมพิวเตอรสําหรับเด็กปฐมวัย                    2(2-0)
  Computer for Early Childhood Children 
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  แนวคิด ทฤษฎี และหลักการคอมพิวเตอรสําหรับเด็กปฐมวัย  ความรูพื้นฐาน
คอมพิวเตอรสําหรับเด็กปฐมวัย  การสอนคอมพิวเตอรสําหรับเด็กปฐมวัย  การเลือกและการจัด
โปรแกรมคอมพิวเตอรในการฝกประสบการณการเรียนรูคอมพิวเตอรสําหรับเด็กปฐมวัย             
การประเมินผลการใชคอมพิวเตอรของเด็กปฐมวัย       ครูและผูปกครองกับการจัดประสบการณ
เพื่อสงเสริมการเรียนรูคอมพิวเตอรสําหรับเด็กปฐมวัย 
 
EC 2111  ภาษาองักฤษสําหรับเด็กปฐมวัย 3(3-0)   
                     English for Early Childhood Children 
   ความหมาย ความสําคัญ และขอบขายของการจัดประสบการณภาษาอังกฤษ
สําหรับเด็กปฐมวัย  ทฤษฎีพื้นฐานการเรียนรูและพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย  การจัด
กิจกรรมการใชภาษาอังกฤษใน    การสื่อสารเบื้องตนแกเด็กปฐมวัย  และการประเมินการเรียนรู  
โดยใชเทคนิควิธีการและสื่อการเรียนรูที่  หลากหลาย  ครูและผูปกครองกับการจัดโปรแกรม
สงเสริมประสบการณการใชภาษาอังกฤษ  เพื่อการสื่อสารสําหรับเด็กปฐมวัย 
 
EC 2112 สิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับเดก็ปฐมวัย 2(2-0) 
                    Environmental Studies for Early Childhood Children  
   แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมศึกษา ประเภทสิ่งแวดลอม  ความสัมพันธระหวาง
ส่ิงแวดลอมกับชีวิตประจําวัน การปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอม การจัดประสบการณ
สงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม ในสถานศึกษาระดับปฐมวัย  บทบาทของครู  ผูปกครองใน         
การสงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม  การวัดและการประเมินผลการจัดประสบการณดาน
ส่ิงแวดลอม 
 
EC 2113 สุขภาพอนามยัสําหรับเด็กปฐมวัย 2(2-0)  

  Health and Hygiene for Early Childhood Children 
  ความสําคัญของสุขภาพเด็กปฐมวัย  สุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย  ภาวะสุขภาพและ
ความผิดปกติ     ทางสุขภาพในวัย 0 – 6 ป  การจัดสภาพแวดลอมเพื่อการสงเสริมสุขภาพเด็ก
ปฐมวัย  เวชภัณฑในบานและ  โรงเรียน  หลักการปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับครูปฐมวัย 
 
EC 2114 สังคมวิทยาและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวยั 2(2-0) 
   Child  Rearing for Early Childhood Children  
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 โครงสราง ขนาด อาชีพ รายได ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมของ
ครอบครัว ปจจัยทางสังคมที่มีผลตอการพัฒนาเด็ก  บทบาทของครอบครัวและสังคมที่มีตอ         
การพัฒนาเด็กปฐมวัย  แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง 
 
EC 2202      ศิลปะสําหรับครูปฐมวัย 2(2-0) 
                     Arts for Early Childhood Teachers  
   ความรูพื้นฐานทางศิลปะ การนําศิลปะไปใชในการสรางสรรคงานศิลปะสําหรับ
ครู  การเขียนภาพลายเสน ภาพการตูน การจัดโปสเตอร  กระบะทราย  การตกแตงหองเรียน            
การสรางสรรคงานดวยเศษวัสดุ  และวัสดุทองถ่ิน  การจัดนิทรรศการงานศิลปะสําหรับครูปฐมวัย 
 
 
 
 
 
EC 2302 นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารสําหรับเด็กปฐมวัย 2(2-0)  
                    Innovation and Communication Technology for Early Childhood Children  
  ความหมาย    ความสําคัญ   และประโยชนของนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย   
ส่ือส่ิงพิมพ   วิทยุ  โทรทัศน   วีดีทัศน   และคอมพิวเตอรสําหรับเด็กปฐมวัย    การเลือกใชและผลิต
ส่ือประเภทตาง ๆ เพื่อการศึกษาปฐมวัย        บทบาทของครูและผูปกครองในการสงเสริมการใช
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสําหรับเด็กปฐมวัย 
 
EC 3115 การตัดเย็บเบื้องตนสําหรับครูปฐมวัย 2(2-0) 
                      Dress Making for Early Childhood Teachers 
   ความหมายและความสําคัญของการตัดเย็บเบื้องตน  ความรูเกี่ยวกับอุปกรณการตัด
เย็บและการใชจักร  วิธีการเย็บตะเข็บแบบตาง ๆ หลักการออกแบบ  การวัด  และการสรางแบบตัด  
การเลือกผาที่เหมาะสม  การฝกปฏิบัติออกแบบ  และตัดเย็บเครื่องใชเด็กปฐมวัย   
 
EC 3116 การประดิษฐตุกตาสําหรับเดก็ปฐมวัย 2(2-0)           
                     Production of Dolls for Early Childhood Children 
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  ความหมาย  ความสําคัญของตุกตาตอเด็กปฐมวัย  ความเปนมาของเลนประเภท
ตุกตาประเภทตุกตาสําหรับเด็ก  ตุกตาสําหรับเด็กวัยตาง ๆ หลักการคัดเลือกวัสดุ การสรางแบบตัด
เย็บและประดิษฐตุกตา  ปฏิบัติการประดิษฐตุกตาสําหรับเด็กปฐมวัย 1 – 2 ประเภท 
 
EC 3117 การจัดคายวชิาการสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)  
                     Academic Camping for Early Childhood Education    
  ความหมายและความสําคัญของคายวิชาการ  รูปแบบการจัดคายวิชาการ  แนวคิด
และทฤษฎีที่มีอิทธิพลตอการจัดคายวิชาการสําหรับเด็กปฐมวัย  รูปแบบและหลักการจัดคาย
วิชาการสําหรับเด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
EC 3203 ภาษาองักฤษสาํหรับครูปฐมวัย 3(3-0) 
  English for Early Childhood Teachers 
  การเตรียมความพรอมในการสอนภาษาอังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัย ศึกษาลักษณะ
และฝกการออกเสียงภาษาอังกฤษ   การลงเสียงเนนหนักในคําและระดับเสียงสูงต่ําในประโยคอยาง 
ถูกตอง  การอานสัทอักษร  การวิเคราะหและฝกออกเสียงที่เปนปญหา  ฝกรูปแบบและวัฒนธรรม
การใชภาษาเพื่อการสื่อสารเบื้องตน  ตลอดจนโครงสรางไวยากรณพื้นฐานในภาษาอังกฤษ  
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
EC 3304 การศึกษาผลงานวิจัยระดับปฐมวัย 2(2-0)  
   Research  Studies in Early Childhood Level 
   ศึกษาและคนควางานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย   รวบรวมและรายงานผลการวิจัยที่
ไดศึกษา  เสนอขอคิดเห็นจากผลงานวิจัยที่ได ศึกษา จัดทําประมวลผลงานวิจัยใหม 
 
EC 4210 การสอนภาษาเด็กตางวฒันธรรม 2(1-2)
   Language Programs for Cross Cultural Children 
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  ธรรมชาติและพฤติกรรมทางภาษาของเด็กตางวัฒนธรรม  คําศัพทพื้นฐานและ      
การสื่อความหมายสําหรับเด็กตางวัฒนธรรมและครูปฐมวัย  การใชส่ือและการจัดประสบการณทาง
ภาษา ที่สอดคลองกับสภาพเด็กตางวัฒนธรรม  การฝกทักษะทางภาษา เพื่อสงเสริมการสื่อ
ความหมายดวยภาษาไทย  การทดสอบและประเมินผลทักษะทางภาษาไทยของเด็กตางวัฒนธรรม 
 
EC 4211 ทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย    2(2-0) 
   Thinking Skill for Early Childhood Children 
  แนวคิด และทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย พัฒนาการและ    
การทํางานของสมองในชวงอายุ  0 – 6   ป     ทักษะการคิดขั้นพื้นฐานสําหรับเด็กปฐมวัย             
การจัดประสบการณสงเสริมทักษะการคิด   การวัดและประเมิน  และความสามารถในการคิดของ
เด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
EC 4212 ทักษะทางดนตรีสําหรับครปูฐมวัย 2(1-2)  
   Musical Skill for Early Childhood Teachers 

 เลือกและจัดกลุมสนใจเพื่อพัฒนาทักษะทางดนตรีรวมกันจัดทําโครงการพัฒนา
ทักษะทางดนตรีเฉพาะกลุม  เสนอรายงานและผลการพัฒนาทักษะทางดนตรีตอท่ีประชุม 

 
EC 4308     สัมมนาการศึกษาปฐมวัย 2(2-0)  
                    Seminar in Early Childhood Education 
   การจัดสัมมนาในชั้นเรียน  ติดตามความเปลี่ยนแปลงและความเคลื่อนไหวทาง
การศึกษาปฐมวัย  ศึกษาและรวบรวมปญหาการศึกษาปฐมวัย  จัดสัมมนาทางวิชาการ  โดยเลือก
หัวขอที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาปฐมวัย ในชวงเวลานั้น ๆ  อยางนอย 1 หัวเรื่อง 
 

SPE 1102 จิตวิทยาเพื่อเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 2(2-0) 
   Psychological Aspects of Children with Special Needs 
   ลักษณะทางจิตวิทยาของเด็กที่มีความตองการพิเศษ  ความบกพรองและความ
ตองการพิเศษที่สงผลกระทบตอพัฒนาการและพฤติกรรม อุปสรรค  ความสําเร็จในการปรับตัวของ
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เด็กที่มีความตองการพิเศษ  หลักการและวิธีการในการชวยเหลือสงเสริมพัฒนาการ  กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความเขาใจตนเองและพัฒนาความสามารถในการดํารงชีวิตประจําวัน 
      
2.  กลุมวิชาพืน้ฐานวชิาชพี 
กลุมวิชาชีพครู 
บังคับ 
FE   1106 ความเปนคร ู 3(3-0) 
  Self-actualization for Teachers 
  ความหมาย  และความสําคัญของครู  การพัฒนาจิตวิญญาณแหงความเปนครู 
แบบองครวม  สภาวะและสถานการณทางสังคม  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  และปจจัยอ่ืน ๆ     ซ่ึงมี
อิทธิพลตอคุณภาพครู  บทบาทของครูตอการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย 
 
 
 
 
FE   3508 แหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 2(2-0) 
  Learning Resources and Local Wisdom 
  ความหมาย ความสําคัญ  ขอบขายของแหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
ประเภทของแหลงการเรียนรูที่สําคัญในทองถ่ิน โครงสรางพื้นฐานเพื่อการเรียนรูองคความรูและ
ทักษะที่สําคัญในการถายทอดความรู บทบาทของภูมิปญญาทองถ่ินในฐานะทรัพยากรการเรียนรู 
บทบาทของภูมิปญญาที่มีตอการถายทอดความรู    จุดมุงหมาย  และกระบวนการการถายทอด
ความรูในทองถ่ิน   การใชแหลงการเรียนรู  และภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อประโยชนทางการศึกษา 
 
CI   1207 หลักการศึกษาและหลักสูตร 3(3-0) 
  Principles of Education and Curriculum 
  ความหมาย  ความสําคัญ  และความมุงหมายของการศึกษา  ปรัชญาการศึกษา  
ความหมายและความสําคัญของหลักสูตร  ประเภทของหลักสูตร  องคประกอบของหลักสูตร            
และพื้นฐานในการจัดทําหลักสูตร   กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการประเมินผลหลักสูตร  
หลักการ  จุดหมาย  และโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การจัดประสบการณและ
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กิจกรรมใหสอดคลองกับหลักสูตร  แนวทางในการวัดผลและประเมินผลการเรียน  การเลือกใช
แหลงวิทยาการเสริมหลักสูตร    การบริหารหลักสูตร  และการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
 
CI   2303 หลักการจัดการเรียนรู 3(3-0) 
  Principles of  Learning Management 
  ความหมายและความสําคัญของการจัดการเรียนรู  ระบบการเรียนรู กระบวน     
การจัดการเรียนรู  รูปแบบ  เทคนิค  และวิธีการจัดการเรียนรู   กิจกรรมการเรียนรู     การจัดบรรยากาศ    
การเรียนรู   ส่ือการเรียนรู  การวัดผลและประเมินผล   การวางแผนการจัดการเรียนรู  
 
ETI   2101 เทคโนโลยีการศึกษา 3(3-0) 
  Educational Technology 
  ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ ประโยชน และพัฒนาการของเทคโนโลยี
การศึกษา   นวัตกรรมการศึกษา   กระบวนการสื่อความหมายและการเรียนรู   ส่ือการสอนประเภท
ตาง ๆ     การเลือก   การแสวงหา  การผลิต การใช  การพัฒนา และการเก็บรักษาสื่อการสอน การใช
แหลงทรัพยากรในทองถ่ินเพื่อการเรียนรู   การเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู 
แนวโนมของเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต 
ER   2104 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(3-0) 
  Principles of  Learning Measurement and Evaluation 

 ความหมายและบทบาทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู  พฤติกรรมการเรียนรู
ของผูเรียน   หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู   เครื่องมือท่ีใชในการวัดผล    
การเรียนรู   ฝกปฏิบัติการวางแผนการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง   การสรางเครื่องมือชนิด
ตาง ๆ  สถิติเบื้องตนในการวัดและประเมินผลการเรียนรู     การวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือ     
การแปลความหมายจากการวัดผลการเรียนรู      การวิเคราะหปญหาและการแกปญหา    การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูในโรงเรียน 
 
ER   3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) 
  Research for Teaching and Learning Development 
  ความหมายและลักษณะของการวิจัย  วิวัฒนาการของการแสวงหาความรู 
ประโยชนความสําคัญ  และประเภทของการวิจัย     ขั้นตอนการวิจัย     จรรยาบรรณของนักวิจัย   
ฝกปฏิบัติ    การวางแผนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยมุงเนนใหสามารถทําวิจัยใน      



  
42 
 

 
  

ช้ันเรียน  การเขียนรายงานการวิจัย   การนําเสนอผลการวิจัย    การประเมินผลงานวิจัยและการนํา
ผลการวิจัยไปใชพัฒนาการเรียนการสอน 
 
PG   1203 การประยุกตจิตวิทยาเพื่อการเรียนรู 3(3-0) 
  Applied Psychology for Learning  

 ธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา อิทธิพลของ
พันธุกรรมและสิ่งแวดลอมที่มีตอความแตกตางระหวางบุคคลในการเรียนรูของมนุษย    ทฤษฎี   
การเรียนรูและการประยุกตใช กระบวนการทางจิตวิทยาที่ทําใหเกิดการเรียนรู  ปจจัยที่สงผลตอ 
การเรียนรู      การจัดสภาพแวดลอมที่สนับสนุนให เกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ                  
และการปรับพฤติกรรมผูเรียน  
 
PG   3703 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน 3(3-0) 
  Activity Organization for Student Development 
  ความหมาย   หลักการ   ความสําคัญ   และจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรม                   
เพื่อพัฒนาผูเรียน  หลักการ  และรูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนและกิจกรรมนักเรียน     
ฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรม  และการประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน 
EA   3305 การประกันคณุภาพการศึกษา 2(2-0)  
  Educational Quality Assurance  

 ความหมาย ความสําคัญ  จุดมุงหมายและหลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ความเปนมาของการประกันคุณภาพการศึกษา  องคกร  สถาบัน  ดานการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา   ปจจัย  ตัวช้ีวัดของ
การกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา    บทบาทของครูกับการประกันคุณภาพการศึกษา   ปญหา
และแนวโนมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของไทย 
 
SPE   3601 การศึกษาแบบเรียนรวม 2(2-0) 
  Inclusive Education 
  ความหมาย  ปรัชญา หลักการ  ประเภท  ลักษณะ  และการเรียนรูของเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ  ความหมายและความมุงหมายของการศึกษาแบบเรียนรวม   การปรับเปลี่ยน
หลักสูตร  ส่ือและกระบวนการเรียนรูเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  เทคนิคการสอนและ    
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การจัดการพฤติกรรมผูเรียนในชั้นเรียนรวม   ความรวมมือระหวางโรงเรียน  ผูปกครอง และชุมชน
ในการใหบริการสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
 
เลือก 
FE   3203 การศึกษากับการพัฒนาประเทศ 2(2-0) 
  Education and  Development of the Country 
  ความสัมพันธ ระหว างการศึกษากับการพัฒนาประเทศ   การศึกษากับ                  
การเปลี่ยนแปลงของสังคม แนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ    สังคมและวัฒนธรรม 
การเมือง การปกครอง หลักการพัฒนาชุมชน การจัดโรงเรียนเพื่อพัฒนาชุมชน  ความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
 

FE   3204   กิจกรรมการศึกษาเพื่อทองถิ่น               2(2-0) 
 Educational Activity for Local  

  โครงสรางระบบการศึกษาสวนทองถ่ิน  บทบาทของคนและองคกรชุมชน 
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีทองถ่ิน    กิจกรรมและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคนและองคกร
ชุมชนและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 
FE   4901 การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา 2(2-0) 
  Independent Study in Education 
  นักศึกษาเลือกศึกษาปฏิบัติหรือทดลองเรื่องที่สนใจทางการศึกษา  โดยจัดทําเปน
โครงการภายใตการควบคุมและนิเทศจากผูสอน 
 
FE   4902 สัมมนาปญหาการศึกษา            3(3-0) 
  Seminar in Educational Problems 
  ศึกษากระบวนการจัดสัมมนาและปฏิบัตกิารสัมมนาปญหาการศึกษา 
 
CI   3201   กิจกรรมรวมหลักสูตร     2(2-0) 
  Co-curriculum Activities 

  ศึกษาเกี่ ยวกับความหมายและความมุ งหมายของกิจกรรมรวมหลักสูตร  
ความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับกิจกรรมรวมหลักสูตร  ลักษณะของผูนําและผูตาม  ตามวิถีทาง
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แหงประชาธิปไตย  หลักการจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร การจัดและการบริหารกิจกรรมรวมหลักสูตร  
การประเมินผลโครงการจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร 
 
CI   3210 การพัฒนาหลกัสูตรทองถิ่น            2(2-0) 
  Curriculum Development for Local 
  ความรูทั่ วไปเกี่ ยวกับหลักสูตร   กระบวนการสรางและพัฒนาหลักสูตร              
การประเมินผลหลักสูตร   ความเปนมา    และความสําคัญของหลักสูตร       หลักการ    จุดหมาย   
โครงสรางของหลักสูตร   การจัดประสบการณและกิจกรรมที่สอดคลองกับหลักสูตร    หลักการ     
และกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถ่ิน การฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
CI   3301 ทักษะและเทคนิคการสอน 2(1-2) 
  Teaching Skills and Techniques of Teaching 
  ความหมาย   ขอบขาย  และความสําคัญของทักษะและเทคนิคการสอน    ทักษะ
การนําเขาสูบทเรียน    การเราความสนใจ    การตั้งคําถาม     การใชส่ือการเรียนการสอน   
การเลาเรื่อง   การเสริมแรง   การใชกิริยาทาทางและวาจา  การใชกระดานดํา   การอธิบาย
ยกตัวอยาง   และสรุปบทเรียน   การสอนกลุมใหญ  การสอนกลุมยอย  การสอนรายบุคคล  การใช
เพลงประกอบการเรียนการสอน  บทบาทสมมติ  เทคนิคการสอนแบบมีสวนรวม  เทคนิคการสอน
โดยใชกระบวนการคิด 
 
CI   3302 การนิเทศการศึกษา 2(2-0) 
  Educational Supervision 
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  ความหมาย     ความสําคัญ    และความมุงหมายของการนิเทศการศึกษา  ขอบขาย
ของการนิเทศการศึกษา       หลักและเทคนิควิธีการนิเทศการศึกษา     การพัฒนาการเรียนการสอน     
การนิเทศการสอน      การนิเทศภายใน 
 
CI   4601 ทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร            3(2-2) 
  Teaching Skills for Science Teachers 
  วิเคราะหคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูวิทยาศาสตร ทักษะสําคัญ และจําเปน
สําหรับครูวิทยาศาสตร   ความสําคัญของทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร     ฝกทักษะในการจัด
กิจกรรมโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กิจกรรมวิทยาศาสตรเชิงเทคโนโลยี   โครงงาน
วิทยาศาสตร    การออกแบบและการสรางสื่อการสอนวิทยาศาสตร     การจัดกิจกรรมคาย
วิทยาศาสตร การสรางขอสอบและการใชขอสอบ   ทักษะการใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน   ทักษะอื่น ๆ 
ที่จําเปน   การประเมินทักษะและแนวทางพัฒนาทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร 
 
ETI   1204 การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา 2(2-0) 
          Utilization of Mass Media in Education  
          ศึกษาความสําคัญของสื่อมวลชนที่มีตอการจัดการศึกษา หลักการและวิธีการใช
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ส่ิงพิมพ หนังสือพิมพ ภาพยนตร เครือขายขอมูลสากล และส่ือสาร
สารสนเทศในรูปแบบอื่นเพื่อการศึกษา การใชและเลือกรับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ      
การเรียนรู   การวิเคราะหขาวสารเพื่อการเรียนรู  
ETI 3301 การผลิตวัสดุกราฟก 3(2-2) 
          Production of Graphic Materials  
  ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ ทฤษฎีและหลักการออกแบบวัสดุกราฟก วัสดุ
อุปกรณ และเครื่องมือในการผลิตวัสดุกราฟก การประดษิฐตัวอักษร การสรางภาพ หลักการผลิต 
การใชและการเก็บรักษาวัสดุกราฟก  ฝกปฏิบัติการเขยีน การประดิษฐ การสรางภาพและอักษร          
เพื่อนํามาใชในการเรียนการสอน 
 
ETI   4101 การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล 2(2-0) 
          Telecommunications and Distance Learning  
  แนวคิดใหมในการจัดการศึกษาสําหรับมวลชน (Mass Education) การศึกษาตาม
อัธยาศัย การจัดการศึกษาโดยผานระบบสื่อทางไกลในรูปแบบตาง ๆ การใชเครือขายสากล 
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(Internet) ในการสืบคน การติดตอส่ือสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนาเว็บไซดเพื่อ         
การเรียนการสอน การสงและการดาวนโหลดขอมูลเทคโนโลยีสําหรับการศึกษาทางไกล 
 
ER   4105 การวิเคราะหและประเมินโครงการทางการศึกษา 2(2-0) 
  Project Analysis and Project Evaluation in Education 
  องคประกอบที่ สําคัญของโครงการและการเขียนโครงการทางการศึกษา           
วงจรการวางแผนโครงการ (Project Cycle) การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility 
Study)  รูปแบบและกระบวนการประเมินโครงการ  เทคนิคการควบคุม และการติดตามงานและ
โครงการ  
 
PG   2301 มนุษยสัมพันธสําหรับครู 2(2-0) 
  Human Relations for Teachers 
  ความหมาย และความสําคัญของมนุษยสัมพันธสําหรับครู  หลักการ  องคประกอบ  
กระบวนและเทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสรางมนุษย
สัมพันธในโรงเรียนและชุมชน  การประเมินมนุษยสัมพันธสําหรับครู  เนนการฝกปฏิบัติสราง
มนุษยสัมพันธ   เพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรูที่ดีและเสริมสรางสัมพันธภาพแหงการชวยเหลือ
นักเรียน 
 
 
PG   3101 ความคิดสรางสรรค                         2(2-0) 
  Creative Thinking 
  ความหมาย  ขอบขาย  ประเภท   ประโยชนของความคิดสรางสรรค      ลักษณะ
เด็กที่มีความคิดสรางสรรค เทคนิคและทักษะสําหรับครูในการพัฒนาความคิดสรางสรรค บทบาท
ของพอแมและครอบครัวกับการสงเสริมความคิดสรางสรรค      การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและ    
การประเมินความคิดสรางสรรค 
 
PG   3302 ทฤษฎีและปฏบิัติการทางจติวิทยาสังคม   2(2-0) 
  Theories and Practice in Social Psychology 
  ความหมาย    ความสําคัญ   ประโยชนของจิตวิทยาสังคม กลุมและกระบวน       
การกลุม  กระบวนการสังคมประกฤติ ปฏิบัติการทางจิตวิทยา บทบาท และการคลอยตาม                  
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(เนนบทบาทของผูบริหาร ครู นักเรียน)   จิตวิทยาสําหรับการบริหารโรงเรียน การสื่อความหมาย
และการรับรูทางสังคม  เจตคติและการยอมรับนวัตกรรม  การสรางกําลังใจในการทํางานใหสําเร็จ   
แรงจูงใจในทางสังคม  การรวมมือ     การแขงขัน   การแกปญหาความขัดแยง   ความเปนผูนํา    
การนําความรูทางจิตวิทยาสังคมไปใชในการเรียนการสอน  
 
PG   3501     จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน                     3(3-0) 
  Adolescence Guidance Psychology 
  วัยรุนและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุน พัฒนาการดานตาง ๆ ของวัยรุน    ปจจัยที่
สงผลตอพัฒนาการ   ปญหาเฉพาะวัย  บทบาทของครูกับการแนะแนวเด็กวัยรุนในโรงเรียน          
การจัดบริการแนะแนวเพื่อปองกัน    แกไขปญหา  และตอบสนองความตองการของวัยรุนดาน
การศึกษา  อาชีพ  สังคม สวนตัว แนวทางการพัฒนา    ความสามารถและศักยภาพของวัยรุนโดยใช
กระบวนการแนะแนว 

 
PG   3502      จิตวิทยาการแนะแนว                      2(2-0) 
  Guidance Psychology 
  ความหมาย   ความสําคัญ   ปรัชญาและหลักการแนะแนว    ประเภทของการแนะแนว  
บริหารแนะแนวที่จัดขึ้นในสถานศึกษา   การบริหารงานและการประเมินผลการจัดบริการแนะแนว 
คุณสมบัติและจรรยาบรรณของครูแนะแนว   กลไกความสําเร็จของการแนะแนว     การใช
กระบวนการแนะแนวเพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพของผูเรียน 
PG   3603 เคร่ืองมือและเทคนิคการแนะแนว 2(2-0) 
  Tools and Techniques in Guidance 
  หลักการสรางและใชเครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว  ประเภทของเครื่องมือ
และเทคนิคการแนะแนว     การรวบรวมเครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว   ทั้งที่เปนแบบทดสอบ
และไมใชแบบทดสอบ การปรับเครื่องมือที่เปนแบบทดสอบสําหรับนําออกใช การทดลองใช
เครื่องมือและเทคนิคการแนะแนวกับนักเรียน 
 
EA   1101  หลักการบริหารการศึกษา  2(2-0) 
  Principles of Educational Administration 
  ศึกษาความหมายการบริหารการศึกษา  แนวคิดและทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับ      
การบริหารการศึกษา  กระบวนการบริหารการศึกษา  ระบบบริหารการศึกษา  การจัดระบบภายใน
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หนวยงานทางการศึกษา  มนุษยสัมพันธในการบริหาร ภาวะผูนํากับการบริหารการประชาสัมพันธ
หนวยงานทางการศึกษา   การนิเทศการศึกษา   การพัฒนาหลักสูตร  ปญหาตาง  ๆ และวิธีการ
แกปญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของไทย 
 
EA   1102  ภาวะผูนาํ               2(2-0)  
  Leadership 
  ความหมายและความสําคัญของผูนํา     แบบของผูนํา     บทบาทหนาที่ของผูนํา
คุณลักษณะของผูนําที่ดี  การเสริมสรางภาวะผูนํา  จิตวิทยาผูนํา  การพัฒนาความสรางสรรค       
ของผูนํา  ผูนํากับการตัดสินใจ  ฝกทักษะการเปนผูนํา 
 
EA   2104  คุณธรรมสําหรับผูบริหาร   2(2-0) 
  Ethics for Administrators                
  ความหมายและความสําคัญของคุณธรรมสําหรับผูบริหาร  บทบาทหนาที่ 
คุณธรรมความรับผิดชอบ จรรยาบรรณและคุณธรรมสําหรับผูบริหาร ปญหาเกี่ยวกับคุณธรรมของ
ผูบริหาร  การสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมและคานิยมในการทํางาน  ผลการศึกษาเกี่ยวของกับ
คุณธรรมสําหรับผูบริหาร 
 
 
 
EA   3101  ธุรกิจการศึกษา 2(2-0) 
  Educational Business                   
  ศึกษาความหมาย   ขอบขาย   ประเภทและประโยชนของธุรกิจการศึกษา
วิวัฒนาการของธุรกิจการศึกษา     ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐกิจการศึกษา  การใชประโยชนจาก
สถิติทางการศึกษา  การระดมทรัพยากรมาใชในการจัดการศึกษา  ความสัมพันธระหวางการศึกษา
กับธุรกิจ  การบริหารและการจัดการทางธุรกิจศึกษาในโรงเรียน  ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา             
การสรางเสริมฐานะของโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  การจัดโครงการที่มีคุณคาทางการศึกษา     
การควบคุม   การดําเนินการประเมินผลและติดตามผลการจัดการศึกษา  การศึกษาผลงานและ
ปญหาเกี่ยวกับธุรกิจดานการศึกษา 
 
EA   4301  การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสด ุ        2(2-0) 
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  Executive Fiscal and Commodity Administration 
  ความหมาย ความสําคัญ และขอบขายของงานธุรการ การเงิน และพัสดุ   แนวคิด
และหลักการเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ ระเบียบ และการปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ธุรการ การเงินและพัสดุ 
 
EC   1102 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเดก็ปฐมวัย 3(3-0) 
  Child Care and Child Development 
  ศึกษาถึงความสัมพันธของพอแม  สมาชิกในครอบครัว  และรูปแบบการอบรม
เล้ียงดูที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการเด็กปฐมวัย  หลักการและวิธีอบรม   การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงนิสัย   
และสงเสริมใหเด็กสามารถพัฒนาและปรับตนเองดวย      มีความเชื่อมั่นในการที่จะอยูรวมกับผูอ่ืนได 
 
EC   2101 การศึกษาปฐมวัย 2(2-0) 
  Pre-school  Education 
  ความหมาย จุดมุงหมาย และนโยบายของการอนุบาลศึกษา  แนวคิดและทฤษฎี
ของนักการศึกษาที่มีอิทธิพลตอการจัดการอนุบาลศึกษา     ประวัติความเปนมาของการอนุบาล
ศึกษาของตางประเทศ   ประวัติความเปนมาของการอนุบาล      การศึกษาไทยและรูปแบบ           
การจัดการอนุบาลไทย    หนวยงานที่จัดลักษณะการดําเนินงานและความเคลื่อนไหวทางการ
อนุบาลศึกษา      นวัตกรรมทางการอนุบาลศึกษาของไทยและตางประเทศ 
 
EC   3501 การแนะแนวผูปกครองเด็กปฐมวัย 2(2-0) 
  Parents  Guidance for Pre-school  Children 
  ความหมายและความสําคัญของการแนะแนว  ความสัมพันธระหวางการแนะแนว
กับการศึกษา  สภาพสังคมไทยกับความจําเปนตองมีการแนะแนวผูปกครอง  ธรรมชาติของ 
เด็กปฐมวัยตอบทบาทหนาที่ของผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาการทางกาย  อารมณ  สังคมและ
สติปญญา ความรวมมือ ประสานสัมพันธที่ดีระหวางบานกับโรงเรียน  ยุทธวิธีการจัดกิจกรรม 
แนะแนวผูปกครองเด็กปฐมวัยในเขตเมืองและชนบท 
 
EC   4501 การใหการศึกษาแกผูปกครองเด็กปฐมวัย 2(2-0) 
  Education for Parents of Pre-school Children 
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  ความสําคัญของพอแม   ผูปกครองตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย   ความจําเปนที่จะตอง
ใหการศึกษาแกพอแม   หลักการและแนวคิดในการจัดการศึกษาแกพอแมและการใหความรวมมือ
กับองคกรในชุมชน  เพื่อประสานงานการใหความรูดานการพัฒนาเด็กแกพอแม 
 
3. กลุมวิชาปฏบิัติการและฝกประสบการณวิชาชพี    
GED  3801 การศึกษาและการมีสวนรวมในสถานศึกษา 1(60) 
  Study   and  Participation   in  School 
  ศึกษา   สังเกตเกี่ยวกับธรรมชาติ   และพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน การบริหาร
จัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาโดยมีสวนรวมในสถานศึกษาอยางนอย           
2  สัปดาห 
 
CI 4601 วิธีสอนการศึกษาปฐมวัย  1              2(1-2) 

Methods   of   Teaching  Early  Childhood 1 
  ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิควิธีส่ือสารในชั้นเรียนปฐมวัย  การทักทาย  การสนทนา  
การใชคําถาม คําตอบ  การกระตุนความสนใจ  การเตรียมความพรอมกอนเรียน       การเลานิทาน  
การใชบทเพลง  การใชเกม  การใชบททองจํา  คําคลองจอง  การใชสัญลักษณและเครื่องหมายใน
ช้ันเรียน  และการสื่อสารกับผูปกครอง 
 
 
 
CI 4602 วิธีสอนการศึกษาปฐมวัย  2            2 (1-2)   

Methods  of  Teaching   Early  Childhood  2 
  ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย  หลักสูตร  การศึกษา
ปฐมวัย   นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย   และแผนการจัดการเรียนรู 

 
CI   4851 การทดลองสอน  1    1(60) 
  Teaching Practice   1 
  วางแผนและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  วิเคราะห อภิปราย  แผนการจัดการ
เรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูของแตละสาขาวิชาในระดับชวงชั้นที่ 1 - 2        แลวนําไปทดลองใช
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ในสถานศึกษาอยางนอย 2  สัปดาหและนํามาปรับปรุงแกไขภายใตการนิเทศของผูทรงคุณวุฒิดาน
วิชาชีพครู 
หมายเหต ุ 1.  สําหรับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยัใหใชคําอธิบายรายวิชาดังนี ้
    ฝกการสอนระดับการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบตาง ๆ  ทดลองสอนใน 

  ช้ันเรียนและแหลงฝกประสบการณ  ทดลองสอนระดับการศึกษาปฐมวัยของรัฐ 
  หรือเอกชนที่จดัการศึกษาสําหรับเด็กกลุมอายุ 0 - 3 ป หรือ  3 - 6  ป 

  2.  สําหรับสาขาวิชาการประถมศึกษา ใหเนนรายวิชาเอกเลือกรายวิชาที่หนึ่ง 
  3.  สําหรับสาขาวิชาการศึกษาพิเศษใหทําการทดลองสอนในโรงเรียนที่มี    
    การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CI   4852 การทดลองสอน  2 1(60) 
  Teaching Practice 2 
  วางแผนและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  วิเคราะห  อภิปราย  แผนการจัดการ
เรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูของแตละสาขาวิชาในระดับชวงชั้นที่ 3 – 4   แลวนําไปทดลองใชใน
สถานศึกษาอยางนอย 2  สัปดาหและนํามาปรับปรุงแกไขภายใต การนิเทศของผูทรงคุณวุฒิดาน
วิชาชีพครู 
หมายเหตุ     1.   สําหรับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยใหใชคําอธิบายรายวิชาดังนี้ 

ฝกการสอนระดับการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบตาง ๆ ตอจากการทดลองสอน 1 
ทดลองสอนในชั้นเรียนและแหลงฝกประสบการณ  ทดลองสอนระดับ   
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 การศึกษาปฐมวัยของรัฐหรือเอกชนที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กกลุมอายุ 0 - 3 ป  
  หรือ  3 - 6  ป 

  2.  สําหรับสาขาวิชาการประถมศึกษา ใหทดลองสอนในชวงชั้นที่ 1 -  2 และ 
     เนนรายวิชาเอกเลือกรายวิชาที่สอง 

  3.   สําหรับสาขาวชิาการศกึษาพเิศษ ใหทดลองสอนในโรงเรียนการศกึษาพเิศษ 
 
GED  5801 การปฏิบตัิการวิชาชพีครู  1      5(450)                           
   Teaching  Professional  Externship 1 
   ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตามชวงชั้นและสาขาวิชา บันทึกผลการปฏิบัติงานครู
ตามขอบขายของงานในสถานศึกษา  ฝกแกปญหา   ประเมินผล  และพัฒนาการเรียนการสอนของ
ตนเอง 
 
GED  5802 การปฏิบตัิการวิชาชพีครู  2              5(450)                           
  Teaching  Professional  Externship  2 
  ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตอเนื่องจากการปฏิบัติการวิชาชีพครู 1  นําปญหาหรือ
ความตองการในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนมาวางแผนและดําเนินการแกไขและการพัฒนา
อยางเปนระบบโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน   สรุป  และรายงานผลการปฏิบัติงานอยางเปน
ระบบ 
 
 
 


	  Self-actualization for Teachers 
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