
 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั (5 ป) 

(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2557) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศกึษา   มหาวิทยาลัยราชภัฎศรสีะเกษ 

                         คณะ          ครุศาสตร 

 

    หมวดท่ี  1   ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชือ่หลักสูตร 

     1) รหัสหลักสูตร  0030  /  รหัสสาขาวชิา  0271 
 

2) ช่ือหลักสูตร 

 ชื่อภาษาไทย    :   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย 

     ชื่อภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Education Program in Early Childhood Education 

 

2. ช่ือปรญิญา 

      ชื่อเต็มภาษาไทย :   ครุศาสตรบัณฑติ  (การศกึษาปฐมวัย) 

      ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Education (Early Childhood Education)  

 

      ชื่อยอภาษาไทย  :   ค.บ. (การศกึษาปฐมวัย) 

     ชื่อยอภาษาอังกฤษ :   B.Ed. (Early Childhood Education) 

 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร    

          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย  ผูสําเร็จการศกึษาตองเรยีน 

ไมนอยกวา  171  หนวยกติ        

3.1.2 โครงสรางของหลักสูตร 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย ประกอบดวยสัดสวน 

หนวยกติแตละหมวดวิชาและแตละกลุมวิชา ดังนี้  

 



 

 

 

3.1.3 รายวชิาในหลักสูตร 

               1)  หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป  ตองเรยีนทุกกลุมวิชาไมนอยกวา    30      หนวยกติ 

     2)  หมวดวชิาเฉพาะดาน              ไมนอยกวา   135  หนวยกติ 

     2.1 วชิาชีพคร ู                                       ไมนอยกวา        54  หนวยกติ  

      2.1.1 วชิาชีพครูบงัคบั                                เรยีน       36  หนวยกติ 

1005101 ทักษะทางภาษาสําหรับคร ู

(Language Skills for Teacher) 

3(2-2-5) 

1012406 กฎหมายทางการศกึษา 

(Education Law) 

3(2-2-5) 

1015106 

 

1015108 

การศกึษาและความเปนครู 

(Education and Being a Professional Teacher) 

การประกันคุณภาพการศกึษา  

(Educational Quality Assurance) 

3(2-2-5)  

 

3(2-2-5) 

1025201 หลักสูตรและการจัดการการศกึษา 

(Curriculum and Educational Management) 

3(2-2-5) 

1025301 การจดัการเรยีนรู 

(Learning Management) 

3(2-2-5) 

1035101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู 

(Innovation and Information Technology for Teacher) 

3(2-2-5) 

1045101 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู 

(Learning  Assessment and Evaluation) 

3(2-2-5) 

1045411 การวจัิยทางการศกึษา 

(Educational Research) 

3(2-2-5) 

1055106 

 

จติวิทยาประยุกตสําหรับครู 

(Applied Psychology for Teacher) 

3(2-2-5) 

 

1055107 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 

(Languages and Cultures for Teacher)  

3(2-2-5) 

1065106 การบรหิารจัดการในหองเรยีน 

(Classroom Management) 

3(2-2-5) 



 

 

  

   2.1.2 วชิาชีพครูเลือก   เรยีนไมนอยกวา      4     หนวยกติ  

1001101 ผูกาํกับลกูเสอื-เนตรนารสีาํรอง ขัน้ความรูเบ้ืองตน 

  (Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training  

Course) 

2(1-2-3) 

1002101 ผูกาํกับลกูเสอื-เนตรนารสีามัญ ขัน้ความรูเบ้ืองตน 

(Scouts  and Girl Guides  Basic  Unit  Leader  Training  Course) 

2(1-2-3) 

1003101 ผูกาํกับลกูเสอื-เนตรนารสีามัญรุนใหญ ข้ันความรูเบื้องตน 

(Senior  Boy Scouts  and  Girl  Guides  Basic  Unit  Leader  

Training  Course) 

2(1-2-3) 

1004101 การจดัการแหลงการเรยีนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 

(Learning Resources and Local Wisdom Studies Management) 

2(1-2-3) 

 

1004601 การพัฒนาทักษะการคิด 

(Developing Logical and Analytical Thinking Skills) 

2(1-2-3) 

1012102 กจิกรรมยามวางเพ่ือการศกึษา 

(Leisure Time Activity in Education) 

2(1-2-3) 

1013204 กจิกรรมการศกึษาเพ่ือทองถิ่น  

(Educational Activity for Local) 

2(1-2-3) 

1013504 การศกึษาทางเลอืก 

(Alternative Education) 

2(2-0-4) 

1015901 สัมมนาทางการศกึษา 

(Seminar in Education) 

3(2-2-5) 

1022302 การสอนซอมเสรมิ 

(Remedial Teaching) 

2(1-2-3) 

1022501 เทคนคิการปกครองชัน้เรยีน 

(Classroom Management Techniques)      

2(2-0-4) 

1023201 กจิกรรมรวมหลกัสตูร 

(Co-curriculum Activity) 

2(1-2-3) 

1023210 การพัฒนาหลักสูตรทองถิน่ 

(Curriculum Development for Local) 

2(1-2-3) 

1023301 ทักษะและเทคนคิการสอน 2(1-2-3) 



 

 

(Teaching Skills and Techniques of Teaching)         

1023302 การนเิทศการศกึษา 

(Educational Supervision)                

2(1-2-3) 

1024611 ทักษะการสอนสําหรับครูปฐมวัย 

(Teaching Skills for Childhood Teachers)    

3(2-2-5) 

1024612 หลักสูตรและการจัดการเรยีนรูวิชาการศกึษาปฐมวัย 

(Curriculum and Learning Management in Childhood Education) 

  2(1-2-3) 

1031204 การใชสื่อมวลชนเพ่ือการศกึษา 

(Utilization of Mass Media in Education)   

2(2-0-4) 

1032502 การสรางสื่อการเรยีนการสอน 

(Media Construction) 

2(1-2-3) 

1034101 การศกึษาโดยระบบสื่อทางไกล 

(Telecommunications and Distance Learning) 

2(2-0-4) 

1043107 การประเมินผลการเรยีนดานการปฏบัิต ิ

(Performance Evaluation) 

2(1-2-3) 

1044105 การวเิคราะหและประเมนิโครงการ 

(Project Analysis and Project Evaluation) 

2(1-2-3) 

1044201 การสรางแบบทดสอบวัดความถนัด 

(Aptitude Test Construction) 

3(2-2-5) 

1051103 จติวิทยาวัยเดก็ 

(Child Psychology)                

2(2-0-4) 

1052301 มนุษยสัมพันธสาํหรับครู 

(Human Relations for Teachers) 

2(2-0-4) 

1053101 ความคดิสรางสรรค 

(Creative Thinking) 

2(2-0-4) 

1053501 จติวิทยาการแนะแนวเดก็วัยรุน 

(Adolescence Guidance Psychology) 

3(3-0-6) 

1053502 จติวิทยาการแนะแนว 

(Guidance Psychology) 

2(2-0-4) 

1053603 เครื่องมือและเทคนคิการแนะแนว 

(Tools and Techniques in Guidance) 

2(2-0-4) 



 

 

1061101 หลักการบรหิารการศกึษา 

(Principles of Educational Administration)    

3(3-0-6) 

1061103 พฤตกิรรมผูนาํทางการศกึษา 

(Education Leaders Behavior) 

2(2-0-4) 

1062104 คุณธรรมสําหรับผูบรหิาร 

(Ethics for Administrators) 

2(2-0-4) 

1085601 การศกึษาแบบเรยีนรวม 

(Inclusive Education) 

3(2-2-5) 

 

2.1.3 กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชพี                  เรยีน  14 หนวยกติ/ชั่วโมงปฏิบัต ิ  

         1) การฝกปฏบิัติวชิาชีพระหวางเรยีน 

1005809 การฝกปฏบัิตวิิชาชพีครูระหวางเรยีน 1 

(Professional  Experience  1) 

1(60) 

1005810 การฝกปฏบัิตวิิชาชพีครูระหวางเรยีน 2 

(Professional  Experience  2) 

1(60) 

 

           2)  การฝกประสบการณวชิาชีพเต็มเวลา 1 ป (2 ภาคเรยีน ตอเนือ่ง)                

                การปฏบิัติการสอนในสถานศกึษา 

1005811 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษา 1  

(Teaching Internship 1) 

   6(480) 

1005812 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษา 2 

(Teaching Internship 2) 

    6(480) 

 

   2.2 กลุมวชิาเอก     เรยีนไมนอยกวา  81  หนวยกติ 

  2.2.1 วชิาเอกการศกึษาปฐมวยั  เรยีนไมนอยกวา   71  หนวยกติ 

1071102 จติวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเดก็ปฐมวัย 

(Child Development Psychology) 

3(3-0-6) 

1071104 นทิานและหุนสาํหรับเด็กปฐมวัย 

(Tales and Puppets for Early Childhood) 

2(1-2-3) 

1071502 บุคลกิภาพและมนุษยสัมพันธสาํหรับครูปฐมวัย 2(1-2-3) 



 

 

(Personality and Relationship for Early Childhood Teachers) 

1072101 การศกึษาปฐมวัย 

(Early Childhood Education) 

2(2-0-4) 

1072104 สุขภาพอนามัยและโภชนาการสําหรับแมและเดก็ปฐมวัย 

(Health and Hygiene and Nutrition for Mother and Early Childhood) 

3(2-2-5) 

1072205 การจดัประสบการณทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย 

(Language Experiences for Early Childhood) 

3(2-2-5) 

1072308 กจิกรรมพลศกึษาสาํหรบัเดก็ปฐมวัย 

(Physical Education Activities for Early Childhood) 

2(1-2-3) 

1072401 หนังสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวัย 

(Books for Early Childhood) 

2(1-2-3) 

1072601 การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

(Developmental Assessment of Early Childhood) 

2(2-0-4) 

1072603 การจดัประสบการณพัฒนาอารมณและสังคมสําหรับเดก็ปฐมวัย 

(Social and Emotional Experiences for Early Childhood) 

3(2-2-5) 

1072604 มาตรฐานการศกึษาระดับปฐมวัย 

(Educational Standard of Early Childhood) 

2(1-2-3) 

1072701 การจดัการศกึษาระดับบรบิาล  

(Inclusive Education for Early Childhood) 

3(2-2-5) 

1073201 กจิกรรมนาฏศลิปสําหรับเด็กปฐมวัย  

(Dramatics Activities for Early Childhood) 

2(1-2-3) 

1073203 หลักสูตรการศกึษาปฐมวัย 

(Curriculum for Early Childhood Education) 

3(3-0-6) 

1073307 การจดัประสบการณทางภาษาอังกฤษสาํหรับเดก็ปฐมวัย 

(English Language Experiences for Early Childhood) 

2(1-2-3) 

1073308 ภาษาองักฤษสําหรับครูปฐมวัย  1  

(English for Early Childhood Teachers  1) 

2(2-0-4) 

1073309 ภาษาองักฤษสําหรับครูปฐมวัย  2   

(English for Early Childhood Teachers  2) 

2(2-0-4) 

1073310 การคิดและความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย 

(Cognitive and Creative Thinking for Early Childhood) 

2(1-2-3) 



 

 

 

 

 

2.2.2 กลุมวชิาการสอนการศกึษาปฐมวยั  เรยีน  6  หนวยกติ 

1072802 การจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

1073601 การศกึษาพฤตกิรรมเดก็ปฐมวัย 

(Behavior Study in Early Childhood)  

2(1-2-3) 

1073701 การจดัและบรหิารสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัย 

(Early Childhood Administration and Management) 

2(2-0-4) 

1073703 กระบวนการจัดการเรยีนรูสาํหรับเด็กปฐมวัย 

(Learning Management Process for Early Childhood) 

3(2-2-5)

  

1074404 นวัตกรรมเทคโนโลยีสาํหรับครูปฐมวัย  

(Instructional Media and Technology for Early Childhood Teacher) 

3(2-2-5) 

1074502 การจดัประสบการณทางศลิปะสาํหรับเดก็ปฐมวัย 

(Art Experiences for Early Childhood) 

2(1-2-3) 

1074503 การจดัประสบการณดนตร ีเพลง และการเคลื่อนไหวสาํหรับเดก็

ปฐมวัย 

(Musical Song and Movement Experiences for Early Childhood) 

2(1-2-3) 

1074504 การใหการศกึษาและการมีสวนรวมของผูปกครองและชมุชน 

สําหรับเด็กปฐมวัย  

(Parents Education and Participation for Early Childhood) 

2(1-2-3) 

1074601 การศกึษาแบบเรยีนรวมสาํหรับเดก็ปฐมวัย 

(Inclusive Education for Early Childhood) 

2(2-0-4) 

1074602 สทิธิเดก็และสวัสดกิารเดก็ 

(Children Rights and Welfare) 

2(2-0-4) 

1074603 สิ่งแวดลอมศกึษาสาํหรับเดก็ปฐมวัย 

(Environmental Studies for Early Childhood) 

2(1-2-3) 

1074901 โครงการศกึษาเอกเทศการศกึษาปฐมวัย 

(Independent Studies in Early Childhood) 

2(2-0-4) 

1074903 การสัมมนาการศกึษาปฐมวัย 

(Seminar in Early Childhood Education) 

 

2(1-2-3) 

1074905 การวจัิยในชัน้เรยีนทางการศกึษาปฐมวัย 

(Classroom Research at Early Childhood Education) 

3(2-2-5) 



 

 

(Mathematic Experiences for Early Childhood) 

1072803 การจัดประสบการณทางคณติศาสตรสาํหรับเด็กปฐมวัย 

(Science Experiences for Early Childhood)  

3(2-2-5) 

   

2.2.3 วชิาเลือก   เรยีนไมนอยกวา 4 หนวยกติ  

   

 3) หมวดวชิาเลอืกเสร ี ไมนอยกวา 6 หนวยกติ 

 ใหเลอืกเรยีนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวทิยาลัยราชภัฏโดยไมซ้ํากบัรายวชิาที่เคยเรยีน

มาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกาํหนดใหเรยีนโดยไมนบัหนวยกติรวมในเกณฑการสาํเร็จหลักสูตร

ของสาขาวชิา 

1071403 สื่อ และการเลนเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 

(Media and Play for Early Childhood) 

2(1-2-3) 

1072311 สุนทรยีภาพทางศลิปะสาํหรับครูปฐมวัย  

(Art Appreciation for Childhood Teachers) 

2(1-2-3) 

1073704 การบรหิารจัดการชัน้เรยีน  

(Early Childhood Classroom Management) 

2(2-0-4) 

1074403 นวัตกรรมการศกึษาปฐมวัย  

(Innovation in Early Childhood Education) 

2(2-0-4) 



 

 

 

3.2 คําอธิบายรายวชิา 

1) หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป 

   1.1 กลุมวชิาภาษาและการส่ือสาร 
 

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธิบายรายวชิา         หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1500112        ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและการสืบคน                              3(2-2-5)  

                (Thai for Communication and  Information  Retrieval) 

       การพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใหเห็นความสําคัญของภาษาไทยท่ีเปนเครื่องมอื 

การสื่อสารและการสบืคนสารตาง ๆ.จากทรัพยากรสารนเิทศ..การสรุปการตคีวาม. 

การขยายความและการนาํเสนอผลการสบืคน...จากสารท่ีเกี่ยวของกับชวีติประจําวัน    

โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา 

       Development of Thai language skills in recognition of Thai language for 

communication and information retrievals from various sources; conclusion, 

interpretation and presentation of the findings relating to daily life focusing 

on process of integrated language skills 
 

1500113        ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1                                                    3(2-2-5) 

            (Foundations of English 1) 

       การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (การฟง การพูด การอานและ 

การเขียน) เพื่อเพิ่มศักยภาพการใชภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในบรบิททางวิชาการและ 

สังคม 

       Development of communicative English language skills (listening, speaking,  

reading and writing) to enable students to function effectively in a basic  

range of academic and social contexts. 
 

1500114    ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2                                                   3(2-2-5) 

             (Foundations of English 2) 

                   วชิาท่ีตองเรยีนมากอน: 1500113 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 1  

        การพัฒนาทักษะภาษอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ  การใช 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานข้ันสูงในบรบิททางวิชาการและสังคม 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

       Further development of communicative English language skills to enable  

students to Function effectively in more advanced range of academic and social          
 

1500115    ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ                                                 3(2-2-5) 

              (English for Academic Purposes) 

       การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท่ีหลากหลาย  เชื่อมโยงเนื้อหา 

ภาษาอังกฤษท่ัวไปและภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในสาขาท่ีเรียนกับทักษะการ 

เรียนภาษาอังกฤษ  การฝกใชภาษาอังกฤษเพ่ือเปนเครื่องมือในการศกึษาดวย 

ตนเองและงานวิจัยในสาขาเฉพาะทาง 

       Development of integrated communicative English language skills  

bridging the gap between general English and academic English needed it the  

learner’s field. Study skills for English language learning. Practice in utilizing  

English as a tool for individual study and research on a particular field of study. 
 

1500116    การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                 3(2-2-5)               

                    (Reading Practice of English) 

      เทคนคิการอาน และฝกอานบทความท่ีหลากหลาย รวมทัง้หนังสอือางอิงตาง  ๆ

                           Reading techniques and practice reading passages of different types including 

external books.   
 

1500117    การเขยีนข้ันพ้ืนฐานภาษาองักฤษ                                      3(2-2-5) 

              (Basic Writing of English)  

                            ฝกเขยีนประโยคตางๆ ท่ีใชหลกัไวยากรณอยางถกูตอง 

                            Students practice writing sentence using the correct grammar. 
 

1500118    ทักษะการพูดข้ันพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ                                3(2-2-5) 

                   (Basic Oral Skills of English)  

       ฝกทักษะการพูด  การฟง  ท่ีเนนการออกเสียงหนกั เบาของคาํและประโยค 

อยางถูกตอง  ฝกฟงและพูดบทสนทนาข้ันพ้ืนฐานตาง ๆ 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา         หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 
          

       Students practice oral-aural skills with emphasis on basic stress  

patterns  of words and sentences and practice listening and speaking simple   

dialogues. 

1561110       ภาษาญีปุ่นเบือ้งตน                                                        3(2-2-5)                                                            

                  (Japanese for Beginners) 

       ฝกทักษะ 4 ทักษะ อยางบูรณาการ  โดยฝกทักษะการฟง การออกเสยีงและ 

การพูดข้ันพ้ืนฐานท่ีใชในชวีติประจําวัน  ฝกทักษะการเขยีนประโยคงาย ๆ  ฝกทักษะ 

 การอานขอความสัน้ ๆ  และคําศัพทท่ีใชในชวิีตประจําวนั รวมท้ังศกึษาและฝกตัวอักษร   

ฮริางานะ  คาตะคานะ และตัวอักษรคันจ ิ ระดับตน  ประมาณ 40 ตัว 

       Practice of four integrated language skills focusing on listening, pronunciation  

and basic speaking skill in daily life, practice of simple sentence writing skill,  

reading of short passages, vocabulary using in daily life, including study and  

practice of forty basic letters of Hirangana, Khatakhana and Kunji 
 

 

1571115    ภาษาจนีเบื้องตน                                                         3(2-2-5) 

                  (Chinese for Beginners) 

       ระบบสัทศาสตรอักษรภาษาจนีกลาง  และหลกัเบ้ืองตนของตัวอักษรจนีฝก 

อานศัพท  วลี  ประโยคและขอความอยางงาย   ศึกษาและฝกเขียนโครงสราง 

พ้ืนฐานของรูปประโยคท่ีสัน้และงาย  ตลอดจนศกึษาและฝกการใชพจนานุกรม   

จนี-ไทย และไทย-จนี 

       Mandarin Chinese phonetics and introduction to Chinese letters, practice  

of reading vocabulary, phrases, simple sentences and messages, study and  

practice of basic Chinese structure writing including study and practice of  

using a Chinese dictionary, Chinese-Thai and Thai-Chinese dictionaries 
 

1581107 ภาษามาเลยเบือ้งตน                       3(2-2-5) 

                    (Malay for Beginners )   

       ควรฝกทักษะท้ัง  4  อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน  

เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวีติประจําวัน  ไดแก การทักทาย การแนะนําตน การบอก 

เวลา  การซื้อของ  เปนตน การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ ได  



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา         หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 
 

       Practice of four integrated language skills, study on basic Malay structures  

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings,  

making introductions, telling time and buying things, practice of reading short  

massages, making conclusion and answering questions and simple Malay  

sentence writing. 
 

1661108 ภาษาเกาหลีเบื้องตน                  3(2-2-5) 

  (Korean for Beginners) 

       ฝกทักษะท้ัง 4  อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐานเนน 

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวีติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว  การบอก 

เวลา  การซื้อของ  เปนตน  การฝกอานขอความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบ 

คําถามได  การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

        Practice of four integrated language skills, study on basic Korean structures  

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making  

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages,  

making conclusion including answering questions and simple Korean sentence  

writing 
 

 

1671104 ภาษาลาวเบื้องตน         3(2-2-5) 

  (Lao for Beginners) 

       ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน   

เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว  การ 

บอกเวลา  การซื้อของเปนตน  การอานฝกอานขอความสั้นๆ สามารถสรุปและ 

ตอบคําถามได การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

       Practice of four integrated language skills, study on basic Lao structures  

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings,  

making introductions, telling time and buying things, practice of reading short  

massages, making conclusion and answering questions and simple Lao sentence  

writing 



 

 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา    หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน        3(2-2-5) 

  (Khmer for Beginners) 

       ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน  

เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจาํวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตัว  การบอก 

เวลา  การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสั้น ๆ สามารถสรุปและ 

ตอบคําถามได  การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

       Practice of four integrated language skills, study on basic Khmer structures  

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making  

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

 making conclusion and answering questions and simple Khmer sentence writing 
 

1691103 ภาษาพมาเบือ้งตน                  3(2-2-5) 

  (Myanmar for Beginners) 

       ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐานเนน 

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวีติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอก 

เวลา  การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบ 

คําถามได   การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

       Practice of four integrated language skills, study on basic Myanmar structures  

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making  

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages,  

making conclusion and answering questions and simple Myanmar sentence  

writing. 
 

 

1711108          ภาษาเวยีดนามเบือ้งตน                                                   3(2-2-5) 

                    (Vietnamese for Beginners) 

      ฝกทักษะทัง้ 4  อยางบูรณาการ   ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน  

เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจาํวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว  การ 

บอกเวลา  การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสั้น ๆ สามารถสรุป   

และตอบคําถามได  การเขียนประโยคงาย ๆ ได 



 

 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา     หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

       Practice of four integrated language skills, study on basic Vietnamese  

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such  

as greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of  

reading short massages, making conclusion and answering questions and simple  

Vietnamese sentence writing 
 

 

1741101         ภาษาอนิโดนเีซยีเบือ้งตน                                                 3(2-2-5) 

                   (Bahasa Indonesia  for Beginners)  

         ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน  เนนฝก 

บทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา   

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได   

การเขยีนประโยคงาย ๆ ได 

       Practice of four integrated language skills, study on basic  Indonesia structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making  

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages,  

making conclusion and answering questions and simple  

 
 

        1.2  กลุมวชิามนุษยศาสตร 
 

 

2522203        คุณธรรม นําความรู                          3(2-2-5)    

                     (Knowledge Led Morality) 

                              ความคิดรวบยอดเชงิวิสัยทัศน  ทฤษฏี  หลักการ  กระบวนการและยุทธศาสตร   

การพัฒนาการเรยีนรูของมนุษย  การคิดเชงิสรางสรรค  การพัฒนาสุขภาพกายและ 

จติใจ  สตปิญญา  ภาคภูมิใจในความเปนไทย  สํานกึในหนาท่ีพลเมืองด ี มีคุณธรรม 

นําความรู  จรยิธรรมและวัฒนธรรมในการดาํรงชวีติ  มีคุณภาพชวีติท่ีดมีศีกัดิ์ศร ี

ของความเปนมนุษย  รับผดิชอบตอบานเมือง  สรางสาํนกึในการอนรัุกษทรัพยากร 

ธรรมชาตสิิ่งแวดลอมและพลังงาน  รูจักการพ่ึงพาตนเอง  ใฝรูและเรยีนรูดวยตนเอง 

อยางตอเนื่อง  บูรณาการทฤษฏีสูการปฏบัิตไิด 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา      หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

        Concepts of vision, theories, principles; process and strategies for learning 

development; creative thinking; intellectual, physical and mental development; 

being proud of Thai citizens; being aware of good citizenship; Thai citizens with 

knowledge leaded by morality and culture for living, good quality of life; responsibility 

for society; being aware of natural resources and energy conservation; self-

sufficiency; regular self-study; and integration of theories into practice 
 

1500104 ความจรงิของชีวติ        3(3-0-6) 

  (Meaning of Life) 

         ใหเขาใจถงึการศกึษาความจรงิของชวีติ  ความหมายของชวิีต การดํารงชวิีตใน 

สังคมปจจุบันและโลกยุควิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การนําเอาความ 

จรงิตามหลกั  ศาสนธรรมและหลักวิถพุีทธ  ไปประยุกตใชในการแกปญหาและพัฒนา 

ปญญา  ชวิีตและสังคม  การพัฒนาคณุธรรมและจรยิธรรมตามหลักศาสนธรรม 

ชวีติท่ีมีสันตสิุข  และสังคมท่ีมีสนัตภิาพ 

        Understanding a study on meaning of life, definition, living in present society  

including in science and information technology era, application of Buddhism  

doctrine and   Buddhism principles for problem solutions and development of  

intellect, life and society, development of morality and ethnics based on the  

Buddhism doctrine for peaceful society 
 

 

1500111         สุขภาวะในการดําเนนิชีวติ                                               3(3-0-6) 

                    (Well-being for Living) 

      ความหมายและขอบขายของเพศศกึษา  ความสาํคัญและความจําเปนในการ 

เรียนเพศศกึษา  ความรูเรื่องเพศวถิแีละองคประกอบเรื่องเพศ  พัฒนาการของ 

มนุษย  สัมพันธภาพทางเพศ  ทักษะสวนบุคคล  พฤตกิรรมทางเพศและการแสดง 

ออกสุขภาพทางเพศ  สังคมและวัฒนธรรมท่ีมบีทบาทในการหลอหลอมวถิทีางเพศ   

กระบวนการสงเสรมิการเรยีนรูเรื่องเพศ 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

       Meaning and scope of wellbeing for life and the usefulness of studying 

wellbeing including sexual wellbeing such as human growth, sexual relations, 

personal skills, sexual behavior and how to reveal sexual wellbeing. Social and 

cultural sectors affecting sexual wellbeing instructional process 
 

2000103    สุนทรยีภาพของชวีติ                         3(2-2-5)       

                (Aesthetic  Appreciation) 

       จําแนกขอตางในศาสตรทางความงาม  ความหมายในสุนทรยีศาสตรเชงิการคดิ 

กับสนุทรยีศาสตรเชงิพฤตกิรรมโดยสงัเขป  ความสําคญัของการรับรูกับความเปนมา 

ของศาสตรทางการเห็น (The Art of Imagery) ศาสตรทางการไดยิน (The Art of  

Sound) และศาสตรทางการเคลื่อนไหว (The Art of Movement) สูทัศนศลิป (Visual Arts) 

ศลิปะ  ดนตรี (Musical Arts) และศลิปะการแสดง (Performing Arts) ผานขัน้ตอนการ 

เรยีนรูเชงิคุณคาจาก (1) ระดับการรําลกึ (Precognitive)  (2) ผานขัน้ตอนความคุนเคย  

(Acquainted)และ (3)  นําเขาสูขัน้ความซาบซึ้ง (Appreciative) เพ่ือใหไดมาซึง่ประสบการณ 

ของความซาบซึ้งทางสุนทรยีภาพ  (Aesthetic Appreciation) 

       Identification of aesthetical science, definition of thinking aesthetic and behavioral 

aesthetic in brief, importance of introductory perception of the art of imagery, the  

art of sound, the art of movement, visual arts, musical arts, and performing arts  

through learning processes of 1) precognitive level, 2) acquainted level, 3)  

appreciative level  for getting experience in aesthetic appreciation 
 

2500101   พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน              3(3-0-6) 

               (Human Behavior and Self  Development) 

       พฤตกิรรมมนุษยและสาเหตุปจจัยแหงพฤติกรรม  การพัฒนาตนเองของ 

มนุษย  มนุษยสัมพันธเพ่ือการทํางานรวมกันและการอยูรวมกันอยางเปนสุข 

        Human behavior and casual factors of behavior, human self development, 

human relations for teamwork and peaceful society 



 

 

รหัสวชิา         ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

           1.3  กลุมวชิาสังคมศาสตร 
 

2500102 วถิไีทย                            3(3-0-6) 

                    (Thai Living) 

       ลักษณะสงัคม วัฒนธรรมและประเพณไีทย  การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย  

ความสาํคัญของประวัตศิาสตรไทย  ประวัตศิาสตรทองถิ่น  กระบวนการศกึษา 

ประวัติศาสตรทองถิ่น  การเมืองการปกครองไทยในปจจุบัน  รัฐธรรมนูญแหง 

ราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบนั    การบรหิารราชการแผนดนิและการปกครอง 

ทองถิ่น  ปญหาสังคม กระบวนทัศน อดตี ปจจุบัน อนาคต 

      Types of society, culture and Thai traditions, change of Thai society, importance 

of Thai history, local history, learning process of local history, present Thai  

government and politics, constitutions of Kingdom of Thailand, national and local  

administration, social problems, past, present and future paradigm  
 

 

 

 

 

 

2500107        อาเซยีนศกึษา                                                            3(3-0-6) 

                    (ASEAN Studies) 

       ประวัตคิวามเปนมา พัฒนาการประชาคมอาเซยีน กลไกอาเซยีน ปฏิญญาวา 

ดวยความรวมมืออาเซยีน  กฎบัตรอาเซียน  วิสัยทัศน  วัตถุประสงค  เปาหมาย 

โครงสรางภาพรวม ท่ีมาคําศัพทและท่ีมาของ AFTA  เขตการคาเสรแีละสภาพเศรษฐกจิ 

พ้ืนฐานประชาคมอาเซียนและเหตุผล  องคประกอบของประเทศรวมเจรจาที่มีผล 

กระทบตอประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนและประเทศไทย  การสรางสังคมไทยสูประชาคม 

อาเซยีน  

       History, development of ASEAN Association, ASEAN mechanism, declaration 

of ASEAN cooperation, ASEAN Charter, vision, objectives, goals, structure, origin  

of vocabulary and AFTA, Free Trade Area and economic infrastructure, ASEAN 

Association and rationale, components of partner countries affecting the economy of 

ASEAN Association and Thailand, changing Thai society for ASEAN Association 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา      หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

 

2500103      วถิโีลก                                                                             3(3-0-6) 

                  (Global  Living) 

       สภาพเศรษฐกจิสงัคม  การเมือง  การปกครองของโลกปจจุบัน  ผลกระทบจาก 

สภาพเศรษฐกจิสังคม   การเมือง  การปกครองของโลกตอสงัคมไทย   การปรับตัว 

ของสังคมไทยตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก   เนนกลุมตางๆ ในโลก (ยุโรป   

อาเซยีน) วิเคราะหทศิทางอนาคตของเศรษฐกจิโลกได  

       Situations of current  economy, society, politics and government, effects of  

global economy, society, politics and government on Thai society, adaptation of  

Thai society accordance with global change focusing on countries from different  

parts of the world (European countries, Asian countries), analysis of future economic  

directions 
 

2500108       ชวีติกับสิ่งแวดลอม                 3(2-2-5) 

          (Human Being and Environment) 

       ความหมาย  ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดลอม  ความสัมพันธ 

เชงิระบบระหวางมนษุยกับสิ่งแวดลอม  การพัฒนาและการใชทรัพยากรธรรมชาต ิ  

การอนุรกัษความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่น  การดาํเนนิกจิกรรม  โดยใช 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยท่ีีมีลกระทบตอสิ่งแวดลอมและพลังงาน  การสงเสรมิ   

บํารุงรกัษาและคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ ใหตระหนัก 

ถงึการใชทรัพยากรอยางรูคุณคา การใชพลังงานทดแทน  ภาวะโลกรอน  ความ 

เกี่ยวของเชื่อมโยง ผลกระทบท่ีเกดิข้ึนจากภาวะโลกรอน  ตามหลักการพัฒนาท่ี 

ย่ังยืน  

            Definition, importance of natural resources, environment, systematic relations  

between human being and environment, development and use of natural  

resources, preservation of local biodiversity, activity conduction by using science  

and technology affecting environment and energy, promotion, maintenance, and  

preservation of environment and natural resources quality focusing on effective and  

efficient use of natural resources, use of alternative energy, global warming,  

concerns and effects of global warming based on the principles of sustainable  

development 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา         หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 
 

2500109      วถิชีีวติเศรษฐกิจพอเพียง                                                 3(2-2-5)   

                    (Self-Economic Sufficiency)  

       วเิคราะห  สังเคราะหและฝกปฏิบัตเิกีย่วกับความหมาย  ความสาํคัญและแนวทาง 

พัฒนาวิถชีวิีตตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  อันเนือ่งมาจากพระราชดาํรใินพระ 

บาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดลุยเดชมหาราช  เพ่ือใหตระหนักในความสาํคัญ  มี 

ความรู ความเขาใจในความหมายของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  ภูมปิญญาทองถิ่น   

สามารถนาํหลักการ  และแนวทางพัฒนาไปใชในการพัฒนาวิถชีวิีตของตนเอง  พัฒนา 

องคกรและชุมชนไดอยางพอด ี พอเพียงและยัง่ยืน  มีการศกึษาดงูาน ในระดบัทองถิ่น 

ท่ีประสบความสาํเร็จเพ่ือใหเห็นแนวทางปฏิบัตทิี่แทจรงิ หรอืปฏิบัตจิรงิในครัวเรอืน  

(เนนเนื้อหาการปรับใชใหสอดคลองกับโปรแกรมวชิาท่ีสอน) 

         Analysis, synthesis and practice of meaning, importance and strategies for 

living development based on the self-economic-sufficiency philosophy of His 

majesty King Bhumibol Adulyadej emphasizing on the importance, knowledge,  

understanding  of  the philosophy, local wisdom, application of the principles  

and strategies for self-living development, sufficient and sustainable development  

for organizations and communities, study visit to successful community for practical 

 guidelines (Contents should be related to   the fields of students)  
 

 

2541204   มนุษยกับธรรมชาติ        3(3-0-6) 

                    (Man and Nature) 

      วิวัฒนาการและปฏิสัมพันธระหวางสังคมมนุษยกับธรรมชาต ิ การเปลี่ยนแปลง 

แนวโนมระบบธรรมชาต ิ วิถกีารเปลี่ยนแปลงของมนุษยและธรรมชาต ิ ปญหาระหวาง 

มนุษยกับธรรมชาต ิ ภาวะวิกฤตทางธรรมชาต ิ ผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิ การดํารง 

อยูรวมกันกับธรรมชาตไิดอยางย่ังยนืและสนัตสิุขท่ังในระดับบุคคล  ประชาคมทองถิน่   

ประชาคมโลก 

       Evolution and interaction between man and environment, change of nature  

system, ways of change of man and nature, problems of man with nature,  

natural crisis, effects of natural disasters, sustainable and peaceful living with  

nature at personal, local and global levels 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                        หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 
 

                   1.4  กลุมวชิาคณิตศาสตร  วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

4000107    เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือชวีติ               3(2-2-5) 

           (Information Technology for Life) 

       ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอรท่ีมีอิทธพิลกระทบตอชวิีตและสังคม 

การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดแก  เครื่องอุปกรณคอมพิวเตอร  การประมวล 

ผลขอมูล  การจัดการงานขอมูล  การแสวงหาความรูและการสื่อสารขอมูลบนระบบ 

เครอืขายคอมพวิเตอร จากระบบฐานขอมูล  และแหลงขอมูลตาง ๆ สําหรับการศกึษา 

คนควา  การทํารายงาน  การนาํเสนอผลงานและการดาํรงชีวิตประจําวันอยางมี 

ประสทิธิภาพ  รวมถงึการเคารพสทิธทิางปญญา 

       Information technology system, influence of computer on life and society,  

practical use of information technology, computer equipment/tools, information  

management, searching for knowledge and communication through computer  

networks from database and various sources of information for searching  

information, writing report, presentation and efficient living including respect of  

intellectual right 
 

 

4000106   การคดิและการตัดสินใจ                 3(2-2-5) 

           (Thinking and Decision Making) 

       หลักการและกระบวนการคดิของมนุษย  ความคิดสรางสรรค  การวเิคราะห  

ขอมูล  ขาวสาร  ตรรกศาสตร  การใหเหตุผล  กระบวนการตัดสินใจ กระบวน 

การแสวงหาความรูทางวทิยาศาสตร  สมการเชงิเสน  และการประยกุตใชในการ 

แกปญหาในชวีติประจําวัน 

       Principles and thinking process of man, creative thinking, analysis of  

information, logics, reasons, decision making process, searching processes of scientific  

knowledge, linear equation and practical application for problem solutions in daily  

life 
 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                         หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

4000114   วทิยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวติ                3(2-2-5)        

                   (Science for Quality of Life) 

      กระบวนการพัฒนาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  การนําความรูทางวทิยาศาสตร 

มาประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ใหดํารงอยูอยางมีสุขมีประสิทธิภาพ 

โดยตระหนกัถงึผลกระทบของความกาวหนาทางวทิยาศาสตรท่ีมีตอมนุษย  สภาพ 

แวดลอม  สังคม  การเมืองและวัฒนธรรม  นําความรูทางวิทยาศาสตรมาประยุกต 

ใชเพ่ือคุณภาพชวิีต 

       Process of scientific and technological development; application of science for 

life quality development; happy and efficient living regarding the effects of modern 

science and technology on man, environment, society, politics and culture; application 

 of scientific knowledge for quality of life 
 

4083202   กีฬาเพ่ือสุขภาพ          3(2-2-5) 

           (Sports  for  Health) 

        ความหมาย  ขอบขาย  วัตถุประสงคและคุณประโยชนของการออกกาํลังกาย 

และการเลนกฬีาเพ่ือสุขภาพใหสอดคลองกับเพศและวัย  สภาพรางกาย  สภาพเจ็บปวย 

การวางแผน  ตลอดจนการตดิตามผลการออกกําลังกายและกฬีาเพ่ือสุขภาพ  ศกึษา 

ความสัมพันธของปจจัยที่มีสวนสงเสรมิสุขภาพ  เชน  อาหาร  อารมณ  สิ่งแวดลอม  

สุขภาพสวนบุคคล  รวมท้ังการฝกกฬีาเพ่ือสุขภาพในสถานบรหิารรางกายและศูนยฝก 

กฬีา 

       Definition, scope, objectives and benefits of healthy exercises and sports  

regarding age and gender, body, sickness symptoms, planning including following  

up getting exercises and sports for health, study on relation of factors affecting 

health promotion such as food, emotion, environment, personal health including  

playing sports for health in fitness centers and sport centers 



 

 

 2) หมวดวชิาเฉพาะดาน 

2.1 กลุมวชิาชพีครูบังคับ 

2.1.1  วชิาชีพครูบังคับ 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                         หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1005101   ทักษะทางภาษาสําหรับคร ู       3(2-2-5) 

    (Language Skills for Teacher) 

       ความสําคัญ  ธรรมชาตขิองภาษา  หลักการใชภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ 

หรอืภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือการสื่อสาร  การใชภาษาและเทคโนโลยีเพ่ือการ 

สื่อสารและการสบืคน  การฝกปฏบัิตกิารใชทักษะการฟง  การพูด  การอาน  การ 

เขียนเพ่ือนาํไปใชในชวิีตประจําวันเพื่อพัฒนาสมรรถภาพความเปนครู  การฝกปฏบัิต ิ

ทักษะภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมายกับนกัเรยีนผูเกี่ยวของแบบตัวตอตัว  การ 

บรรยายในชัน้เรยีน  การเลานทิาน  การกลาวสุนทรพจน  การอานบทความวชิาการ   

งานวจัิย  การเขียนบทความทางวชิาการ  ศกึษานาํเสนอแนวทางแกไขปญหาการใช 

ภาษาไทยของนกัเรยีน  การฝกปฏิบัตทัิกษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อความหมาย 

กับนกัเรยีนและผูเกี่ยวของ  เนนการจับใจความ  การโตตอบดวยภาษาเขียน  ภาษา 

พูด   ดวยสํานวนและสาํเนยีงท่ีถกูตอง   การอานบทความวิชาการและวิจัย  การ 

เขียนบทความทางการศกึษา  การนาํเสนอรายงานทางการศกึษาตอท่ีประชุมในชัน้ 

เรยีน 

  This course focuses on the significant and nature of the language, using of  

Thai and English or other foreign languages for communication, the use of language  

and technology for communication and investigation, practicing of listening speaking  

reading, writing in diary life for teaching development, Thai language skill for   

one-by-one communication with student, classroom description, storytelling,  

speech, academic article, research, academic writing, problem solving in using of  

Thai language, practicing of English language skills for communication emphasizing on  

reading summary, responding in writing and speaking with correct sentence and  

pronunciation, reading article and research paper, writing academic article,  

presentation in front of the class 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                         หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1012406      กฎหมายทางการศกึษา        3(2-2-5) 

(Education Law) 

        ความหมาย  ความสําคัญ  ท่ีมา  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง กฎ ระเบียบ  

และขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของครู บุคลากรทางการศึกษา  

การจัดการและบริหารการศึกษา  วิเคราะหกรณีตัวอยาง การใชกฎหมายทาง 

การศึกษา ปญหาและแนวทางแกปญหา 

       This course examines the key areas of constitution, act, royal decree,  

ministerial regulation, ministerial declaration, rule, regulation, and principle of  

teacher education program, educated people, educational management and  

administration, case study analysis, education law, and problem solving 
 

1015106        การศกึษาและความเปนคร ู     3(2-2-5) 

    (Education and Being a Professional Teacher) 

       ปรัชญา  แนวคิด  และทฤษฎีการศกึษา  ศาสนา เศรษฐกจิ  สังคม  วัฒนธรรม 

และการประยุกตใชเพ่ือพัฒนาสถานศกึษา  แนวคิดและกลวธีิการจัดการศกึษา  เพ่ือ 

เสรมิสรางการพัฒนาท่ีย่ังยนื  การนาํปรัชญาการศกึษาไปประยุกตใชเพ่ือพัฒนาสถาน 

ศึกษา  การวิเคราะหเกี่ยวกับการศกึษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน  กฎหมายการศกึษา 

และกฎหมายที่เกี่ยวของกับครูและวชิาชพีครู  ความรอบรูในเนื้อหาวชิาท่ีสอนและกล 

ยุทธการสอนเพ่ือใหผูเรยีนคิดวิเคราะห สังเคราะห  สรางสรรคสิ่งใหม ๆ สภาพงานครู   

คุณลักษณะท่ีดขีองครู  และมาตรฐานวชิาชพีครู  การจัดการความรูเกี่ยวกับวิชาชพี 

ครูการสรางความกาวหนาและพัฒนาวิชาชพีครูอยางตอเนื่องการแสวงหาและเลอืกใช 

ขอมูลขาวสารความรูเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงการปลูกฝงจิตวิญญาณความเปน 

ครู  หลักธรรมมาภิบาลและความซื่อสัตยสุจรติ  คุณธรรม จรยิธรรมของวชิาชพีครู   

จรรยาบรรณของวิชาชพีครูท่ีคุรุสภากาํหนด  การประพฤตปิฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ี 

ด ี มีจติสํานกึสาธารณะและเสยีสละใหสงัคม  มจีติวิญญาณความเปนครู  การปฏิบัต ิ

ตนตามจรรยาบรรณของวิชาชพีที่คุรุสภากําหนด  ฝกปฏิบัติการสรางแบบประเมิน 

คุณธรรมและความเปนครูวิชาชีพ  และการนาํแบบประเมินไปใชในสถานศึกษา   

การมีปฏิสัมพันธระหวางครูกบัผูเรยีนท่ีสงเสรมิการพัฒนาศกัยภาพผูเรยีน 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                         หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

         Philosophy, concepts, and theories of religion, economics society culture and 

application for educational institutional development; concept and methodology for 

educational management to empower sustainable development; application of  

educational philosophy for institutional development; analysis of education for  

sustainable development; educational laws and legislation; content knowledge  

and teaching strategies for analyzing, synthesizing, and creativity; teacher tasks,  

characteristics of teachers, professional autonomy; knowledge management on  

teaching profession; professional ascent and professional autonomy development;  

search and selection of information for changes; implementation of self-actualization  

for teachers; good governance, honesty, morality, and ethics for professional autonomy  

in accordance with regulations of The Teacher Council of Thailand; best practice;  

consciousness, devotion, professional spirit, designing moral assessment and  

professional ethic assessment, teacher – student interaction 
 

1015108       การประกนัคุณภาพการศกึษา                     3(2-2-5) 

         (Educational Quality Assurance) 

       ความหมายและความสําคัญการประกันคุณภาพการศกึษาหลักการแนวคดิ   

แนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศกึษาวัฒนธรรมองคกร  มนุษยสัมพันธใน 

องคกร  ภาวะผูนาํและการทํางานเปนทีม  ความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 

การศกึษาองคกรและระบบประกนัคุณภาพการศกึษา  องคประกอบของการประกนั 

คุณภาพการศกึษา มาตรฐานการศกึษาและตัวชี้วดัคุณภาพการศกึษา  ข้ันตอนการ 

ประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาและบทบาทของผูเกีย่วของ  การประเมนิคุณภาพ 

ภายนอก  การนาํผลการประเมินคุณภาพการศกึษาไปใชในการพัฒนาการบรหิาร 

สถานศกึษากลยุทธการสรางความรวมมือกับบุคลากรทางการศกึษาและชุมชน  เพ่ือ 

พัฒนาสถานศกึษาและพัฒนาผูเรยีนการจัดการคุณภาพ  การจัดกจิกรรมการเรยีนรู  

  และพัฒนาคุณภาพการเรยีนรูอยางตอเนื่องฝกปฏิบตักิารประเมินกจิกรรมประกนั 

คุณภาพการศกึษาและการเรยีนรูตามมาตรฐานการศกึษา  และตวัชี้วัดคุณภาพ 

การศกึษาการดาํเนนิการจดักจิกรรมประเมนิคุณภาพการจัดกจิกรรมการเรยีนรู 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                         หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

        Meaning and the importance of educational quality assurance, principle,  

concept, guideline for educational quality management, organizational culture,  

organizational human relations, leadership, teamwork, educational quality  

assurance knowledge, organizational and educational quality assurance system,  

components of educational quality assurance, educational standard and  

educational quality indicators, quality assurance process within the educational  

institutes and the role of related parties, external quality assurance, using  

educational quality assessment for development, educational institutes management,  

strategy for creating cooperation with educational personnel and community to  

develop the learners and educational institutes, quality management, learning  

activities management and continuous learning quality development, educational  

quality assurance and assessment activities practice, educational standard learning,  

educational quality indicators, quality assessment activities administration,  

learning act 
 

1025201       หลักสูตรและการจัดการการศกึษา      3(2-2-5) 

(Curriculum and Educational Management) 

       ประวัตคิวามเปนมา  ระบบการจัดการศกึษาไทยในอดตี  ปจจุบันและอนาคต 

กระบวนการการจัดการศกึษายุคใหม  บรบิทและแนวโนมการจัดการศกึษาความเปน 

ผูนําทางการศกึษา  การระดมทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสงเสรมิการจัด 

การศกึษา  ความหมายความสําคัญของหลักสูตร  หลักการ  แนวคดิในการจัดทํา 

หลักสูตรทฤษฎีหลักสูตรระดับของหลักสูตร  องคประกอบและรูปแบบของหลักสูตร   

การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตรพ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตร  การ 

กําหนดจุดมุงหมายหลักสูตร  การคัดเลอืกเนื้อหาวชิา  การวเิคราะหหลักสูตรและ 

การจัดทําหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใชฝกปฏิบัติการประเมนิหลักสูตรและนําผล 

การประเมินหลักสูตรไปใชในการพัฒนาหลักสูตร  การประกันคุณภาพของหลักสูตร   

มาตรฐานชวงชัน้ของหลกัสตูรการจัดทําเอกสารหลักสูตรสถานศกึษา  เอกสาร 

ประกอบหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น  

วิเคราะหปญหาในการพัฒนาหลักสูตร  การคาดการณแนวโนมของหลกัสตูรใน 

อนาคต 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                         หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

       History of educational management system; educational management  

system in Thailand in the past, in the present, and in the future; processes of  

educational management in new era; contexts and trends of educational  

management; educational leadership; resource mobilization and local wisdom to  

promote education management; meaning and significance of curriculum;  

principles and concepts of creating curriculum; curriculum theory; levels of  

curriculum; components and forms of curriculum; curriculum development;  

processes of curriculum development; basis of curriculum development; defining  

the objectives of curriculum; selecting of subject context; analyzing curriculum  

and making curriculum; application of curriculum for curriculum assessment;  

utilizing of the results of curriculum assessment for curriculum development;  

curriculum assurance; standard of levels of curriculum; documenting for  

institution curriculum; document of curriculum; curriculum development in  

accordance with local needs; analysis of problems of curriculum development;  

prediction of the future curriculum. 
 

1025301    การจดัการเรยีนรู            3(2-2-5) 

   (Learning Management) 

  ความหมาย องคประกอบและความสาํคัญของ  การจัดการเรยีนรู วเิคราะหแนวคิด 

ในการจัดการเรยีนรู  ทฤษฎกีารเรยีนรูและการสอน  หลักการจัดการเรยีนรู  การวางแผน 

การเรียนการสอน  การจัดกระบวนการเรียนรู  ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรยีนรู 

เพ่ือใหผูเรยีนรูจักคดิวิเคราะห  คิดสรางสรรคและแกปญหาการพัฒนารูปแบบ  การ 

เรยีนรู  การออกแบบและการจัดประสบการณการเรยีนรู หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัต ิ

เกี่ยวกับการจัดทําแผนการเรียนรู การจัดสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรยีนรู การบูรณาการ 

เนื้อหาสาระการเรยีนรู  การบูรณาการการเรยีนรูแบบเรยีนรวมการจัดการเรยีนรูท่ีเนนเรยีน 

เปนสําคัญ  เทคนคิและวิทยาการจัดการเรยีนรูการผลติสือ่และนวัตกรรมการเรยีนรู  การ 

ใชสื่อและนวัตกรรมการเรยีนรู  การพัฒนานวัตกรรมการเรยีนรู ฝกปฏิบตักิาร จัดทําแผน 

การเรยีนรูและการจัดประสบการณการเรยีนรูนาํไปสูการฝกปฏิบัตกิารสอนใหเกดิผลจรงิ   

การปรับปรุงแกไขปญหาดานการเรยีนรูของผูเรยีน  การจัดกจิกรรมสงเสรมิและพัฒนา 

ผูเรยีน  การประเมินผลการเรยีนรู  การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรยีนรู 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                         หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

       Meaning, principles and significance of learning management; analyzing  

concepts of learning management; learning theory and teaching methods,  

principle of learning management; lesson plan creating; pedagogy; learning  

procedures; theory and styles of learning management to enhance critical  

thinking, creativity and problem solving; development of styles of learning  

management; design and learning experience; principles, concepts, concepts of  

learning management; learning environment; integration of subject matters;  

integration of inclusive education; student-centered learning; instructional  

techniques and learning management science; material design and innovation;  

developing educational innovation; operation ,lesson plans and professional  

practicum; improvement and resolution of learning difficulties; student development  

and activities; learning assessment; record and report learning management 

1035101       นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับคร ู             3(2-2-5) 

       (Innovation and Information Technology for Teacher) 

  หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีการออกแบบ  การประยุกตใชและประเมินสื่อ  

นวัตกรรม เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการเรยีนรู วิเคราะหเกี่ยวกับนวตักรรมและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา  แนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรม การ 

ศกึษาท่ีสงเสรมิการพัฒนาคุณภาพการเรยีนรู  สื่อการเรยีนการสอน  การใชสือ่ 

มวลชนและเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา  การเลอืกการผลตินวตักรรมและเทคโนโลยี 

การศกึษาท่ีเหมาะสมกบัการเรยีนการสอน  เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีบทบาทตอ 

การพัฒนาการเรยีนรูการประยุกตใชและประเมินสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ   

เพ่ือการเรยีนรูความรูเกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการวเิคราะห 

ปญหาการสรางและใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา  การใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  ฝกปฏิบัตกิารออกแบบการสรางบทเรยีนที ่

เอ้ือตอการเรียนรูผานระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศการนาํไปใช  การ 

ประเมิน  การปรับปรงุนวัตกรรม  การจดัระบบสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและ 

พัฒนาการเรยีนรู 

 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                         หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

       Principle, concept, theoretical design, application, and assessment of the  

media, innovation, and information technology for learning, educational innovation  

and information technology analysis, concept and theory of educational innovation  

and information technology that promotes the quality of learning and instructional  

media, using media and information technology for education, choosing  

educational innovation and information technology production that is appropriate  

with learning and teaching, information technology that plays a role in learning  

development, application and assessment of the media, innovation, and  

information technology for learning, knowledge about information technology for  

communication, analysis of the problem on creating and using educational  

innovation and information technology, using information technology for  

communication, lesson design practice that facilitates learning through   

information technology, application, assessment, innovation improvement, and  

information technology management for communication and learning development 
 

1045101   การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู      3(2-2-5) 

    (Learning Assessment and Evaluation)  

      ความหมาย  บทบาทของการวัดและประเมนิผลการศกึษาหลกัการแนวคิด  

และแนวปฏิบัตใินการวดัและประเมินผลการเรยีนรูของผูเรยีน  พฤตกิรรมทางการ 

เรียนรู เทคนิคของการวัดและประเมินผลทางการศึกษา  การสรางและการใช 

เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศกึษา  วัดและประเมินผลการเรยีนรู  การ 

เรยีนรูตามสภาพจรงิ  การประเมินจากแฟมสะสมงาน  การประเมินภาคปฏิบัต ิ 

ลักษณะของเครื่องมือวดัผลการเรยีนรูการประเมินผลแบบยอยและแบบรวม  การ 

นําผลการประเมินมาพัฒนาผูเรยีน  การจัดการเรยีนรูและพัฒนาคณุภาพผูเรยีน 

ประเภทและลกัษณะของเครื่องมือวัดผลการเรยีนรูการสรางและหาคุณภาพของ 

เครื่องมือวัดผลการเรยีนรู  การประเมินผลการเรยีนรู  ฝกปฏิบัตกิารวัดและการ 

ประเมนิผลการวิเคราะหเพ่ือนาํผลการประเมินไปใชในการพัฒนาผูเรียน  สถิติ 

เบ้ืองตนในการวัดและประเมินผลการศกึษา  การแปลความหมายของคะแนนจากการ 

สอบระเบียบการประเมนิผลการเรยีนทางการศกึษา 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                         หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

       Meaning, role of educational assessment and evaluation, principle, concept,  

guideline for learning assessment and evaluation of the learners, learning  

behavior, educational assessment and evaluation techniques, creating and using  

evaluation tools and educational assessment, learning assessment and evaluation,  

realistic learning, portfolio-based assessment, assessment practice, characteristic of  

the learning evaluation tools, holistic and analytic assessment, using assessment  

result for learner development, managing learning and developing the quality of  

the learners, types and characteristics of the learning evaluation tools, creating  

and verifying the quality of the learning evaluation tools, learning assessment,  

assessment and evaluation practice, analyzing the assessment result for learner  

development, fundamental statistics for educational assessment and evaluation,  

score interpretation, learning assessment procedure 
 

1045411   การวจิัยทางการศกึษา      3(2-2-5) 

    (Educational Research) 

  ความหมายของการวจัิย  หลกัการ  แนวคิด  และแนวปฏบัิตใินการวิจยั ประเภท 

ของการวิจัย  ระเบยีบวิธวิีจัย รูปแบบการวจัิย  การออกแบบการวิจัย การวางแผน 

การวิจัย  กระบวนการวิจัย  การปรทัิศนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของประชากรและกลุม 

ตัวอยาง  เทคนคิและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  การสรางและตรวจสอบคุณภาพของ 

เครื่องมือวจัิย  สถติเิพ่ือการวจัิย การรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  การตคีวาม  

การแปลผล  การสรุปผลการวิจัย  การเขียนเคาโครงการวจัิย  การเขียนรายงานการ 

วิจัย  การนําเสนอผลการวิจัย  การนาํผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอน  

การวิจัยในชัน้เรยีน  การใชและผลติงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู การวิจัยเพ่ือ 

พัฒนาการเรยีนการสอนและพัฒนาผูเรยีน  การฝกปฏิบัตกิารวิจัย  การใชประโยชน 

จากผลงานวิจัยไปประยุกตใชในการพัฒนาการเรียนรู  การคนควาศกึษางานวิจัยใน 

การพัฒนา  กระบวนการจัดการเรยีนรู  การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหาและ 

การเสนอโครงการเพ่ือทําวิจัย 

 

 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                         หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

        The meaning of research, principle, concept, research guideline, types of  

research, research methodology, forms of research, research design, research  

planning, research procedure, relevant research review, population, sample, data  

collection techniques, creating and assessing the quality of research tools, statistics for  

research, data collection, data analysis, data interpretation, discussion and conclusion  

of the research, writing a research outline, writing a research paper, presenting a  

research result, applying a research result in classroom teaching, classroom research,  

using and producing a research result for learning development, research for  

development, learning, teaching, and the learners, action research, applying a  

research result in learning development, studying research works for developing  

the learning management process, using a research procedure to solve a problem  

and present  a research proposal 

1055106   จติวทิยาประยุกตสําหรับคร ู     3(2-2-5) 

    (Applied Psychology for Teacher) 

  ความสําคัญและธรรมชาตขิองจติวิทยา  แนวคิดพ้ืนฐานทางจติวิทยา จติวิทยา 

การเรยีนรูและจติวิทยาการศกึษา  จติวิทยาพื้นฐานและจติวทิยาพัฒนาการของมนษุย 

วิเคราะหเกี่ยวกับพัฒนาการของมนษุยทางกาย สตปิญญา จรยิธรรม ความแตกตาง 

ของบุคคล  คุณลกัษณะของผูเรยีน  ทฤษฎีการเรยีนรู  ธรรมชาตแิละกระบวนการ 

ของการเรยีนรูธรรมชาตขิองผูเรยีน  เหตุปจจัยทางสังคม  จติวิทยา  ทฤษฎี  การ 

เปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการเรยีนรู  การประยุกตใชพัฒนาการของเด็กในการจัด 

หลักสูตรและการจัดการเรยีนรู  การประยุกตใชทฤษฎีการเรยีนรูในการจัดการเรยีน 

การสอนจติวทิยาการแนะแนวและการใหคําปรกึษาการใหคําแนะนาํชวยเหลอืผูเรยีน 

ใหมีคุณภาพชวีติท่ีดกีารประยกุตใชหลกัพัฒนาการ  ทฤษฎีการเรยีนรูในการแนะแนว  

การใหคําปรกึษา หลกัในการใชจติวทิยาสงเสรมิและพัฒนาเด็กเพ่ือความเขาใจและ 

สนับสนุนการเรยีนรูของผูเรยีนใหเต็มศกัยภาพ 

 

 

 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                         หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

        Significance and natures of psychology; concepts of psychology; learning  

and educational psychology; psychology and human developmental psychology;  

analysis of human in terms of physical development, intellectual, ethics, individual 

differences, characteristics of learners, learning theory; natures and processes 

of learning, nature of learners; social factors, psychology, theory of change 

influencing learning; application of child development for curriculum management  

and learning management; guidance psychology and counseling; advisement  

and scaffolding learners to have a better life; application of growth process,   

learning theory of guidance and counseling; principles of psychology to empower  

and develop children to be understandable and scaffold children to be potential  

learners.   
 

1055107         ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู    3(2-2-5) 

  (Languages and Cultures for Teacher) 

       ความสําคัญ  ธรรมชาตขิองภาษา  หลักการใชภาษาไทย  ภาษาอังกฤษหรอื 

ภาษาตางประเทศอื่น ๆ เพ่ือการสื่อสารภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเปนครู 

การใชภาษาและเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารและสบืคนการใชทักษะการฟง  การพูด  

การอาน  การเขียนภาษาไทยและภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อความหมายอยาง 

ถูกตอง  การใชภาษาไทยสําหรับครู  ท้ังในดานการการฟง  การพูด  การอาน และ 

การเขียน  เพ่ือการสื่อความหมายท้ังในการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการตดิตอ 

สื่อสารภายในและภายนอกองคกรการใชภาษาตางประเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชพีครู ท้ัง 

ในดานการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียนเพ่ือการสื่อความหมาย  การใช 

ภาษาอังกฤษในชัน้เรียน  การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพครู  และการ 

ตดิตอสื่อสารภายในและภายนอกองคกร  การใชภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยู 

รวมกันอยางสันต ิ ความสําคัญ  และคุณคาของศลิปวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนยีม  

ประเพณ ี วัฒนธรรมทางภาษา  วิถชีวิีตไทย  ความเชื่อ  คานยิม  มารยาทไทยและ 

ภูมิปญญาไทยสําหรับครูวัฒนธรรมอาเซยีนการประยุกตใชวัฒนธรรมไทยในการจัด 

กจิกรรมการเรยีนรู  ฝกมารยาทไทย และจัดกจิกรรมสงเสรมิอนรุักษศลิปวัฒนธรรม 

ไทย 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                         หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

       Significance and natures of languages; principles of using Thai language,  

English language and other foreign languages for communication; Thai language  

and cultures for teachers; using language and technology for communication  

and search of information; language skills- listening, reading, reading and  

writing-in Thai and other foreign languages to communicate accurately; Thai  

language skills- listening, speaking, reading, and writing- for teachers for  

learning activities and communication within and between organizations; foreign  

languages for teaching professional development;  practice listening, speaking,  

reading and writing for accurate communication, English language in classroom,  

English for teaching professional development and communication within and  

between organizations; using language and cultures for living together peacefully;  

significance and values of Thai cultures, tradition, custom, language culture;  

Thai’s ways of living, beliefs, values, etiquette and wisdom of teachers; ASEAN  

cultures; application of cultures for learning activities; practice of Thai etiquette;  

activities to conserve Thai cultures. 

 

1065106    การบรหิารจัดการในหองเรยีน    3(2-2-5) 

(Classroom Management) 

  ทฤษฎี หลักการบรหิารจัดการ  ภาวะผูนาํทางการศกึษา  การคิดอยางเปนระบบ 

การเรยีนรูวัฒนธรรมองคกร  มนุษยสัมพันธในองคกร  การตดิตอสื่อสารในองคกร 

การจัดการชัน้เรยีน  การบรหิารจัดการชัน้เรยีนการพัฒนาศูนยการเรยีนในสถานศกึษา 

องคกรแหงการเรยีนรู  การจัดบรรยากาศเพ่ือสงเสรมิการเรยีนรู การสรางบรรยากาศ 

การจัดการชั้นเรียนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  การจัดทําขอมูลสารสนเทศ  เอกสาร 

ประจําชัน้และเอกสารประจําวิชา  การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิารจัดการชัน้ 

เรยีน  การจัดระบบดูแลและชวยเหลอืผูเรยีนการควบคุมกํากับชัน้เรยีน การปลูกฝง 

วินัย คุณธรรม  จรยิธรรม  การปลกูฝงความเปนไทยความเปนประชาธิปไตย  การ 

ทํางานเปนทีม  การฝกจัดทําโครงงานทางวิชาการ  การจัดโครงการฝกอาชพี   

การศกึษาเพ่ือพัฒนาชุมชน  การจัดโครงการและกจิกรรมทางวิชาการ 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                         หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

      Theory, principles of management, educational leadership, systematic  

system, organizational cultural learning, human relationship of organization,  

organizational communication, classroom management, institutional learning – 

center development, learning organization, classroom environmental management,  

information technology, classroom document and learning materials, information  

technology system for classroom management, students support system,  

classroom control, discipline, moral, ethics, Thai ness, democracy, teamwork,  

academic project, professional training project, education for community  

development, academic projects and activities 

                    

                    2.1.2  วชิาชีพครูเลือก 
 

1001101   ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารสํีารอง ข้ันความรูเบือ้งตน   2(1-2-3) 

    (Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training Course) 

        วัตถุประสงคของการลกูเสอืสาํรอง  ประวตัแิละกจิกรรมขององคการลกูเสอื 

โลกโครงสรางการลกูเสอืไทย  หลักสตูรการฝกอบรมผูกํากับลูกเสอื – เนตรนาร ี

สํารองข้ันความรูเบ้ืองตน  หลักสูตรลูกเสือสาํรอง วิชาดาวดวงท่ี 1 ดาวดวงท่ี 2   

ดาวดวงท่ี 3 และวชิาพิเศษ  กระบวนการจัดกจิกรรมลกูเสอืสํารอง  พธีิการลกูเสอื 

สํารอง   แนวปฏิบัตกิารชุมนุมรอบกองไฟ  การอยูคายพักแรม  คําปฏิญาณและกฎ 

ของลูกเสอื  

       Objectives of cub scouting, history and activities of World Organization of  

the Scout Movement, Thai Cub Scout structure, Training curriculum for Cub  

Scouts  and Girl Guides Basic Unit Leader , Cub Scout curriculum, First Star,  

Second Star and Third Star, and Proficiency Badges, method of Cub Scout  

activity provision, Cub Scout  ceremony, Bonfire ceremony,  camping, Scout  

Promise and Scout Laws. 



 

 

รหัสวชิา      ช่ือและคําอธิบายรายวชิา         หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1002101 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารสีามัญ  ขั้นความรูเบื้องตน  2(1-2-3) 

    (Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course) 

       สาระสาํคัญของการลกูเสอื  ภูมิหลังของการลกูเสอื  กจิการขององคการลกูเสอื 

โลก  รูจักลูกเสอืสามัญ  การรองเพลง  วิธีการท่ีใชในการฝกอบรมลกูเสอืสามัญ  วนิัย  

ความเปนระเบียบ  ความวองไว  แนวการฝกอบรมลกูเสอืสามัญ  ความรูในการเลนเกม   

บทบาทของนายหมูในระบบหมู  ประวัตแิละโครงสรางของการลกูเสอืไทย  แนวปฏิบัต ิ

เกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ  การอยูคายพักแรม  วธีิการบรหิารในกองลกูเสอืสามัญ   

ทักษะการลูกเสอืและการสอน  การวางแผน  กําหนดการประชุมนายหมู  หนาท่ีและ 

ความรับผดิชอบของผูกํากับลูกเสอื  พิธกีารลูกเสอื-เนตรนาร ี การสงเสรมิ กจิกรรม 

ลูกเสอืสามัญ  การเดนิทางไกล  คําปฏิญาณและกฎของลูกเสอื        

         Core context of scouting, background of scouting, activities of World  

Organization   of the Scout Movement, Scout songs, method of training Scouts,  

games, disciplines, orderliness, agility, processes of Scout training, game directions,  

role of the unit leader in den system, history and structure of Thai scout, Bonfire  

ceremony, camping, Scout unit administration, scouting skills and teaching, agenda 

for unit leaders on duties and responsibilities, scouting and Girl Guide ceremony, 

supports of Scout activities, exploration, Scout Promise and Scout Laws. 
 

1003101    ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารสีามัญรุนใหญ ข้ันความรูเบื้องตน 2(1-2-3) 

      (Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training  Course) 

       สาระสาํคัญของกจิการลกูเสอื  จุดมุงหมาย  วธีิการรูจักลกูเสอืสามัญรุนใหญ  

และธรรมชาตขิองเดก็  ลูกเสือสามัญรุนใหญกับคําปฏิญาณ  กฎของลกูเสอื  วนิัย   

ความเปนระเบียบสัญญาณ  ระบบหมู  ท่ีประชุมนายหมู  การประชุมภายในหมูและ 

กองการสวนสนาม  ขอเสนอแนะในการชุมนุมรอบกองไฟ  เกมลูกเสอืสามัญรุนใหญ  

หลักสูตรพิเศษ  ลูกเสือสามัญรุนใหญ  ขอบเขตของกจิกรรมและกจิกรรมสามัญ   

บทบาท การทํางานรวมกับคนอื่นและชุมชน  เงื่อนลูกเสอืสามัญรุนใหญ   ภูมิหลัง 

ของลูกเสือโลกและการลูกเสือไทย  แผนท่ี  เข็มทิศ  สิ่งแวดลอม  การอนุรักษ   

การประชุมกองลกูเสอืสามัญรุนใหญครัง้ท่ี 1 (กจิกรรมกลางคืน) การปฐมพยาบาล   

การบรหิารงานในกองลกูเสือสามัญรุนใหญ  การวางแผนจัดทํากําหนดการฝกอบรม 

และการประชุมกองลูกเสอืสามัญรุนใหญครัง้ท่ี 2 (การทดสอบสมรรถภาพ)  



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

       Core context of scouting, objectives of scouting, understanding of Senior  

Boy Scouts and childhood nature, Senior Boy Scouts and the Promises, Senior  

Boy Scout Laws, disciplines, orderliness, signal, patrol system, patrol assembly,  

marching, recommendation for bonfire ceremony, Senior Boy Scout games,  

Proficiency Badges for Senior Boy Scout, scopes of activities and standard activities, 

roles and corporation with other people and communities, Knot making and their 

uses for Senior Boy Scout, background of Thai and World Organization of the Scout 

Movement, maps, compasses, environment, conservation,  1st Senior Boy Scout 

patrol assembly (night activity),First-aid, Senior Boy Scout patrol administration, 

schedules for Senior Boy Scout training and 2nd  Senior Boy Scout patrol assembly 

 (efficiency test) 
 

1004101   การจัดการแหลงการเรยีนรูและภูมปิญญาทองถิ่น  2(1-2-3) 

    (Learning Resources and Local Wisdom Studies Management) 

         ความหมาย  ความสําคัญ  ขอบเขตของแหลงการเรยีนรูและภูมปิญญาทองถิ่น  

ประเภทของแหลงเรยีนรูที่สาํคัญในทองถิน่  โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการเรยีนรูองคความ 

รู  ทักษะในการ  ถายทอดความรูภูมิปญญาทองถิ่นในฐานะทรัพยากรการเรียนรู   

บทบาทของภูมิปญญาที่มีตอการถายทอดความรู  จุดมุงหมายระบบเนื้อหาและกระบวน    

การเรยีนรูของภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือประยุกตใชในการศกึษา 

       Definition, significance, scopes of learning resource and local wisdom,  

categories  of important learning resources in local community, basic structures  

for learning, knowledge  and  skills of transferring local wisdom in terms of  

learning resources, roles of local wisdom of passing on knowledge, aims of  

contents and learning process of local wisdoms applying to education 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                 หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1004601   การพัฒนาทักษะการคดิ     2(1-2-3) 

    (Developing Logical and Analytical Thinking Skills) 

        ความหมาย  ความสําคัญของทกัษะการคดิพ้ืนฐานความรูเกี่ยวกับพัฒนาการ 

ทางสติปญญา  การคิดของมนุษย  แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการเกี่ยวกับการพัฒนา 

ทักษะการคิด  กระบวนการคิดแบบตาง ๆ เชน  การคิดแบบเอกนัย การคิดแบบ 

อเนกนัย  การคิดวิเคราะห  การคดิสังเคราะห  การคิดอยางมีวิจารณญาณ  การคิด 

ไตรตรอง  การคิดริเริ่มสรางสรรคและจินตนาการ  การคิดตามกระบวนการทาง 

วทิยาศาสตร  การนาํเสนอความคิดและแผนผังความคิด  การสงเสริมการพัฒนา 

ทักษะการคิด  การออกแบบ  การวางแผนการจัดการเรยีนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 

เครื่องมือและการประเมินผลทักษะการคิด 

       Meaning, significant of logical thinking skills, basic knowledge for enveloping  

intellect, human thinking, concepts, theories, principles of developing logical thinking 

skills, thinking processes such as convergent thinking, divergent thinking, analytical  

thinking, synthetic thinking, critical thinking, creative thinking and imaginative, thinking 

in accordance with scientific process, thinking and mind mapping presentations, 

strengthening development of thinking skills, designs and lesson plans for learning 

management of thinking skill development, thinking skill criteria and assessment  
 

1012102   กิจกรรมยามวางเพ่ือการศกึษา     2(1-2-3) 

    (Leisure Time Activity in Education) 

       บทบาทของกจิกรรมยามวางในประเทศไทย  ความสาํคัญของการกฬีาและ 

กิจกรรมยามวางท่ีมีตอสังคมทองถิ่น  อิทธิพลของการกฬีาและกจิกรรมยามวาง 

พ้ืนบานของไทยที่มีตอการดาํรงชวิีต  หลกัเกณฑการจดักจิกรรมยามวาง  แนวโนม 

ของกจิกรรม  ยามวางในปจจุบัน  การสงเสรมิและพัฒนาการจัดกจิกรรมยามวางใน 

โรงเรยีน 

       Roles of leisure time activity in education in Thailand, significance of sports  

and leisure time activity on local community, influence of sports and local leisure  

activity of Thai people on ways of living, criteria for create leisure activity, trends  

of leisure activities in the present, supporting development of leisure activity in school 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 



 

 

 

1013204    กิจกรรมการศกึษาเพ่ือทองถิ่น     2(1-2-3) 

    (Educational Activity for Local) 

       โครงสรางระบบการศึกษาสวนทองถิ่น  บทบาทของคนและองคกรชุมชน  

ศลิปวัฒนธรรมจารตีประเพณีทองถิ่น  กจิกรรมและการจัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนาคน   

องคกรชุมชนและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน    

        Local educational structure, roles of people and local organization, local  

customs and traditions, activities and its management for sufficient developing  

members of localities, organizations and environment  

 

1013504    การศกึษาทางเลือก        2(2-0-4) 

    (Alternative Education) 

        แนวคิดของการศกึษาตลอดชีวิต  การศกึษาทางเลือก  วิเคราะหเปรยีบเทียบ   

การศึกษาในระบบ  นอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  การบริหารและบริการ  

การศกึษานอกระบบ  การศกึษาตามอัธยาศัยตามพระราชบัญญัตกิารศกึษาแหงชาต ิ 

พ.ศ. 2542   วเิคราะหปญหาและอุปสรรคของการศกึษานอกระบบ  การศกึษาตาม 

อัธยาศัยและแนวโนมของการศกึษาทางเลอืกในประเทศไทย 

       Concepts of lifelong learning, alternative education, comparative analysis of  

 formal and non-formal educational systems, informal education, administration and 

 service of non-formal education, informal education according to National Education 

Act 1999, analysis of problems and obstacles of non-formal and informal education and 

trends of alternative education in Thailand 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1015901   สัมมนาทางการศกึษา      3(2-2-5) 

    (Seminar in Education) 

       กระบวนการจัดสัมมนา  วเิคราะหบรบิท  ประเด็นปญหา  ความเคลื่อนไหวทาง 

การศกึษา  การเปลี่ยนแปลงทางการศกึษาท่ีเกี่ยวของท่ีมีผลตอการศกึษา  ระบบการ 

ศกึษา  การจดัการศกึษา  คุณภาพการศกึษา  หลักสูตร  การเรยีนการสอน  การเรยีนรู   

ตลอดจนการพัฒนาวชิาชพีครูทัง้อดตี  ปจจุบันและอนาคต  เพ่ือจัดประชุมสัมมนาใน 

การระดมความคดิและแลกเปลี่ยน   ความคิดเห็นในวิชาชพีของตนเอง   

       Seminar process, context analysis, controversial issues, educational movement,  

educational transformation affecting on educational system, educational management,  

educational quality, curriculum, learning and teaching, development of teaching  

profession  in the past, present and future in order to arrange meeting, seminar  

for brainstorming and exchanging ideas on teaching profession  

 

1022302  การสอนซอมเสรมิ                2(1-2-3) 

    (Remedial Teaching) 

        ความหมาย   ขอบเขต   ความมุงหมาย   ความสําคัญของการสอนซอมเสรมิ  

หลักการ  แนวคิดทางการศกึษาอันเปนท่ีมาของการสอนซอมเสรมิ  การสอนซอม 

เสริมเด็กที่มีขอบกพรอง  นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีใชในการสอนซอมเสริม 

คุณลักษณะท่ีด ีของครูผูสอนซอมเสรมิการฝกปฏิบัตกิารสอนซอมเสรมิ 

        Meaning, scopes, aims and significance of remedial teaching, educational  

principles and concepts bringing about remedial teaching, remedial teaching for  

special need children, innovation and technology for remedial teaching, desired  

characteristics of remedial teachers, practice of remedial teaching 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1022501   เทคนคิการปกครองช้ันเรยีน             2(2-0-4) 

    (Classroom Management Techniques) 

       ปรัชญา  แนวคิดทางการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบตอชั้นเรียนท่ี 

เปลี่ยนแปลงพัฒนาการเด็กวัยประถมศกึษา  แนวคิด  หลักการจดักจิกรรมการเรยีน   

การสอนท่ียึดผูเรยีนเปนศูนยกลาง  การพัฒนาประชาธิปไตยในชัน้เรยีน  เทคนคิการ  

ปรับพฤตกิรรมนกัเรยีนท่ีมีปญหาเพื่อการพัฒนาวิจัยในชัน้เรยีน  

         Philosophy, transformation of educational concepts influencing classroom  

learning causing the change of elementary student development, concepts, principles 

of teaching and learning management focusing on Child Centered, democratic  

development in classroom, techniques of behavior modification in classroom for  

developing classroom research  
 

1023201   กิจกรรมรวมหลักสูตร              2(1-2-3) 

    (Co-curriculum Activity) 

     ความหมาย  ความมุงหมาย  ประเภท  ประโยชนของกจิกรรมรวมหลักสูตร  

ลักษณะของผูนาํและผูตาม วิถีทางแหงประชาธิปไตย หลักการจัดและการบริหาร  

กจิกรรมรวมหลกัสตูร  การประเมินผลกจิกรรมรวมหลกัสูตร  การเลอืกจัดโครงการ  

ตามประเภทของกจิกรรมรวมหลักสูตร 

        Meaning, aims, categories and benefits of Co-Curriculum Activity, characteristics  

of leaders and followers, democratic ways, methods of provision and administration  

of Co-Curriculum Activity, evaluation, selections of projects in accordance with  

Co-Curriculum Activity 
 

1023210   การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น              2(1-2-3) 

    (Curriculum Development for Local) 

       ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับหลักสูตร  กระบวนการสรางการพัฒนาหลักสูตร  การประเมนิ 

ผลหลักสูตร  ความเปนมาและความสาํคัญของหลักสูตร  หลักการ จุดมุงหมาย 

โครงสรางของหลักสูตร  การจดัประสบการณ  การจัดกจิกรรมท่ีสอดคลองกับหลักสูตร 

หลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่น  การฝกปฏิบัตกิาร 

พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกบัทองถิ่น 



 

 

รหัสวชิา        ช่ือและคําอธิบายรายวชิา         หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 
 

       General information of curriculum, curriculum making and developing  

processes, curriculum evaluation, background and significance of curriculum,  

principles, aims and curriculum structure, provision of experiences, activities  

corresponding with curriculum, principles, processes  and practices of curriculum  

development in accordance with locality 
 

1023301   ทักษะและเทคนคิการสอน             2(1-2-3) 

    (Teaching Skills and Techniques of Teaching) 

        ความหมาย  ขอบขาย  ความสําคัญของทักษะและเทคนคิการสอน  ทักษะการ 

นําเขาสูบทเรียน  การเราความสนใจ  การตั้งคาํถาม  การใชสื่อการเรียนการสอน  

การเลาเรื่องการเสรมิแรง  การใชกริยิาทาทางและวาจา  การใชกระดานดาํ  การ 

อธิบาย  ยกตัวอยาง  การสรุปบทเรียน  การสอนกลุมใหญ  การสอนกลุมยอย  

การสอนรายบุคคล  การใชเพลงประกอบการเรยีนการสอน  บทบาทสมมต ิ เทคนคิ 

การสอนแบบมีสวนรวม  เทคนคิการสอนโดยใชกระบวนการคิด  เปนตน 

        Meaning, scope, significance of teaching skills and techniques of teaching,  

lesson introductory, attention getter, posing a question, utilizing teaching media, storytelling,  

reinforced practice,  using speech and manner, blackboard using, explanation,  

exemplification, lesson summary, large-group teaching, small-group teaching,  

individual teaching, songs for teaching, role plays, teaching techniques on  

co-operative learning and thinking process  
 

1023302  การนเิทศการศกึษา         2(1-2-3) 

    (Educational Supervision) 

       ความหมาย  ความสําคัญ ความมุงหมาย  ขอบขายของการนเิทศการศกึษา   

บทบาทของผูบริหารตอการนิเทศการศกึษา  หลักการและเทคนคิวิธีการนิเทศ 

การศกึษา  การพัฒนาการเรยีน  การสอน  การนเิทศการสอน  การนเิทศภายใน 

       Meaning, significance, objective and scopes of educational supervision, roles  

of supervisors on educational supervision, principles and techniques, learning  

development, supervising on teaching, intra-supervision  



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1024611 ทักษะการสอนสําหรับครปูฐมวยั                      3(2-2-5) 

  (Teaching Skills for Childhood Teachers) 

       คุณลักษณะที่พึงประสงคของครูปฐมวัย  ทักษะท่ีสําคัญและจําเปนสาํหรับคร ู

ปฐมวัย  ความสําคัญของทักษะสาํหรับครปูฐมวัย  ฝกทักษะในการจดักจิกรรมโดย 

ใชกระบวนการทางปฐมวัย  กจิกรรมปฐมวัย เชงิเทคโนโลยี  โครงงานดานปฐมวัย   

การออกแบบและการสรางสื่อการสอนปฐมวัย  การจัดกจิกรรมคายปฐมวัยการ 

สรางขอสอบและการใชขอสอบ  ทักษะการใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน  ทักษะอ่ืน ๆ ท่ี 

จําเปน  การประเมินทักษะและแนวทางพัฒนาทักษะสาํหรับคร ู

        Qualification of Childhood  teachers, essential and needed  skills for Childhood  

teachers, significance of teaching skills for the teachers, practice of activity provision  

employing social processes, technological  Childhood activities, Childhood projects, 

design and creation of Childhood teaching media, computer camps, formation 

and usage of tests, basic computer skills, and other important skills, skill assessment 

and method of teaching skill development for Childhood teachers  

 

1024612 หลักสูตรและการจัดการเรยีนรูวชิาปฐมวัย                     2(1-2-3) 

 (Curriculum and Learning Management in Childhood Education  

         วเิคราะหแนวคิด  ทฤษฎีท่ีเปนพ้ืนฐานของการจัดหลักสูตรและจัดการเรยีนรู 

วิชาปฐมวัย  ศาสนา และวัฒนธรรม  วิเคราะหหลักสูตรวิชาปฐมวัย  ศาสนาและ 

วัฒนธรรมระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  แนวการจัดการเรียนรูวชิาปฐมวัย  สื่อการ 

เรยีนรู  การประเมนิผลการเรยีนรูในวิชาปฐมวัย  ศาสนาและวัฒนธรรม  การจัดทํา 

หลักสูตรรายวชิาและแผนการจัดการเรยีนรูวชิาปฐมวัย ศาสนา และวัฒนธรรม   

        Conceptual analysis, fundamental theories of curriculum and Childhood, religion  

and culture subject group, curriculum analysis for Childhood, religion and culture  

subject group, methods of provision for learning processes, learning media, learning  

assessments for Childhood, religion, and culture subject group, curriculum preparation  

and learning management plan for the subject 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธิบายรายวชิา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1031204 การใชส่ือมวลชนเพ่ือการศกึษา    2(2-0-4) 

         (Utilization of Mass Media in Education)  

                           ความสําคัญของสื่อมวลชนท่ีมตีอการจัดการศกึษา  หลักการ  วิธกีารใชวทิยุ 

กระจายเสยีง  วิทยุ  โทรทัศน  สิ่งพิมพ  หนังสอืพิมพ  ภาพยนตร  เครอืขายขอมูล 

สากล  การสื่อสารสารสนเทศในรูปแบบอืน่เพ่ือการศกึษา  การใชและเลอืกรับขอมูล 

ขาวสารท่ีเปนประโยชน  ตอการเรยีนรู การวิเคราะหขาวสารเพ่ือการเรยีนรู  

       Importance of mass media upon education management, Principles and media  

applications through broadcasting, radio, television, printed, newspaper, movie,  

and international information network. Information and communication in various  

types concerning education, Use and selection of media beneficial to learning  

process, Information analysis for educational purposes 
 

1032502 การสรางส่ือการเรยีนการสอน             2(1-2-3) 

         (Media Construction)  

        ความหมาย  ประเภท  ประโยชนของสื่อการเรยีนการสอน  การวเิคราะหบทเรยีน 

เพ่ือการสรางสื่อ  ประเภทของสื่อที่เหมาะสม  การผลติสื่อ  การใชสื่อการพัฒนาสื่อ 

เฉพาะตามระดบัการศกึษา  การผลติสื่อการเรยีนการสอนราคาเยาและการประเมินผล 

สื่อการเรยีนการสอน 

        Definition, types, and advantages of instructional media. Lesson analysis for 

media construction. Appropriate types of media, media production, and use of edit. 

Development of specific media according to student’s level. Economical media 

production. Instructional media evaluation.  
 

1034101 การศกึษาโดยระบบสือ่ทางไกล    2(2-0-4) 

        (Telecommunications and Distance Learning ) 

        แนวคิดใหมในการจัดการศกึษาสาํหรับมวลชน (Mass Education) การศกึษาตาม 

อัธยาศัยการจัดการศกึษาโดยผานระบบสื่อทางไกลในรูปแบบตาง ๆ การใชอินเทอรเนต็ 

ในการสืบคน  การติดตอสื่อสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซด 

เพ่ือการเรยีนการสอน  การสงและการดาวนโหลดขอมูลเทคโนโลยสีําหรับการศกึษา 

ทางไกล 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา         หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 

 

        New concept in Mass Education. Informal education. Education management 

through various types of telecommunications. Information search on the internet. 

Communication through IT technology. Website development for educational 

purposes. Digital data upload and download for distance learning. 

 

1043107 การประเมนิผลการเรยีนดานการปฏบิัติ   2(1-2-3) 

  (Performance Evaluation) 

       บทบาท  ความสําคัญ  ธรรมชาต ิ จุดมุงหมายของการประเมินผลการเรยีนดาน    

การปฏิบัตกิารสรางเครื่องมือวัด  การประเมินผลการเรยีนการสอนดานการปฏิบัตแิละ 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

       Roles, importance, nature, and purposes of performance evaluation. Verification 

and development of performance evaluation measuring tool.  

 

1044105 การวเิคราะหและประเมนิโครงการ    2(1-2-3) 

  (Project Analysis and Project Evaluation) 

       องคประกอบท่ีสาํคัญของโครงการ  การเขียนโครงการ  วงจรการ  วางแผน 

โครงการ  การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ  รูปแบบและกระบวนการ 

ประเมินโครงการ  เทคนคิการควบคุม  การตดิตามงานและโครงการ  

       Crucial elements of project. Project plan and its cycle. Project possibility  

analysis. Patterns and process of project evaluation. Techniques in project  

monitoring and control. 
 

1044201 การสรางแบบทดสอบวัดความถนัด     3(2-2-5) 

  (Aptitude Test Construction) 

        ความเปนมาของแบบทดสอบวัดความถนัด  ความหมาย  ประเภท  ขอบขาย   

ประโยชนของแบบทดสอบวัดความถนัด  ทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถภาพทางสมอง   

การสรางแบบทดสอบวดั  ความถนดัทางการเรยีน 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

       Background of aptitude test. Definition, types, scope, and advantages of  

aptitude test. Theories on capability of intelligence. Learning aptitude test  

construction. 
 

1051103 จติวทิยาวัยเด็ก       2(2-0-4) 

  (Child Psychology)   

        ความหมาย  ความสาํคัญของวัยเด็ก  พัฒนาการของวัยเด็ก  ทฤษฎี พัฒนาการ 

การประยุกตใชเพ่ือสงเสรมิพัฒนาการ  ปจจัยที่มีอิทธพิลตอบุคลกิภาพของวัยเดก็ปญหา 

และวิธกีารแกปญหาวัยเดก็ 

       Definition and importance of childhood. Child development. Theory of  

development and its application to promote child growth. Factors influencing child  

personality. Child problems and the solutions. 
 

1052301 มนุษยสัมพันธสาํหรบัคร ู     2(2-0-4) 

  (Human Relations for Teachers) 

        ความหมาย  ความสําคัญของมนุษยสัมพันธสาํหรับครู  หลักการองคประกอบ 

กระบวน  เทคนคิการสรางมนุษยสัมพันธสาํหรับครู  บทบาทของครูในการเสรมิสราง 

มนุษยสัมพันธ  ในโรงเรยีนและชุมชน  การประเมินมนุษยสัมพันธสาํหรับครู  เนนการ 

ฝกปฏิบัติสรางมนุษยสัมพันธ  เพ่ือเสริมบรรยากาศการเรียนรูท่ีดีและเสริมสราง 

สัมพันธภาพแหงการชวยเหลอืนกัเรยีน 

       Definition and importance of human relations for teachers. Principles, factors,  

and techniques in building human relations. Teachers’ roles regarding human  

relations in school and community. Human relations assessment for teachers,  

focusing on the practice of human relations skills, in order to promote proper  

learning environment along with well relationship on the basis of student facilitation.   



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1053101 ความคดิสรางสรรค                                       2(2-0-4) 

  (Creative Thinking) 

        ความหมาย  ขอบขาย  ประเภท  ประโยชนของความคิดสรางสรรค  ลกัษณะเดก็ 

ท่ีมีความคิดสรางสรรค  เทคนคิและทกัษะสาํหรับครูในการพัฒนาความคิดสรางสรรค 

บทบาทของพอแม  ครอบครัวกบัการสงเสรมิความคดิสรางสรรค  การจัดกจิกรรมเพ่ือ 

พัฒนา  และการประเมนิความคิดสรางสรรค 

       Definition, scope, types, and advantages of creative thinking. Characters of  

creative thinking child. Teachers’ skills and techniques concerning the development  

of creative thinking. Parents’ and family’s roles in shaping child’s creative thinking.  

Activity preparation to develop and evaluate creative thinking. 

 

1053501        จติวทิยาการแนะแนวเด็กวัยรุน                       3(3-0-6) 

   (Adolescence Guidance Psychology) 

        ทฤษฎีพัฒนาการของวยัรุน  พัฒนาการดานตาง ๆ ของวัยรุน  ปจจัยท่ีสงผลตอ 

พัฒนาการ  ปญหาเฉพาะวัย บทบาทของครูกับการแนะแนวเดก็วัยรุนในโรงเรยีน การ 

จัดบรกิาร  แนะแนวเพ่ือปองกัน  แกไขปญหาและตอบสนองความตองการของวัยรุน 

ดานการศกึษา  อาชพี  สังคมสวนตัว  แนวทางการพัฒนาความสามารถและศกัยภาพ 

ของวัยรุนโดยใชกระบวนการแนะแนว 

       Theories concerning adolescence growth and developments as well as the  

relevant factors. Age-specific problems. Teachers’ roles over adolescence student  

guidance. Preparation for preventive guidance together with the solutions for  

adolescence, aiming to meet their needs including education, career, and personal  

society. Models of adolescence ability and potential development through guidance  

approaches.  



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา      หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

1053502         จติวทิยาการแนะแนว                        2(2-0-4) 

(Guidance Psychology) 

       ความหมาย  ความสําคัญ  ปรัชญา  หลักการแนะแนว  ประเภทของการแนะแนว  

บรหิารแนะแนวทีจั่ดข้ึนในสถานศกึษา  การบรหิารงาน  การประเมินผลการจัดบรกิาร 

แนะแนว  คุณสมบัตแิละจรรยาบรรณของครูแนะแนว  กลไกความสาํเร็จของการแนะ 

แนวการใชกระบวนการ  แนะแนวเพ่ือพัฒนาความสามารถและศักยภาพของผูเรยีน 

        Definition, importance, philosophy, principles, and types of guidance. Guidance  

administration in school. Management and assessment of guidance service. Teachers’  

qualification and ethics regarding guidance. Success mechanism in guidance.  

Utilization of guidance to facilitate learners’ ability and potential development.  
 

1053603 เครื่องมอืและเทคนคิการแนะแนว                 2(2-0-4) 

  (Tools and Techniques in Guidance) 

         หลักการสรางและใชเครื่องมือและเทคนคิการแนะแนว  ประเภทของเครื่องมือ 

และเทคนิคการแนะแนว  การรวบรวมเครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว  ท้ังท่ีเปน 

แบบทดสอบและไมใชแบบทดสอบ  การปรับเครื่องมือทีเ่ปนแบบทดสอบสาํหรับนาํออก 

ใช  การทดลองใชเครื่องมือและเทคนคิการแนะแนวกับนักเรยีน 

          Types and principles in creating and utilizing guiding tools and techniques.  

Methods of gathering guiding tools and techniques, both test and non-test types.  

Test-type guiding tools adjustments for field application. Pilot of guiding tools and  

techniques.  
 

1061101       หลักการบรหิารการศกึษา     3(3-0-6) 

        (Principles of Educational Administration) 

         ความหมาย  การบรหิารการศกึษา  แนวคดิ  ทฤษฎีเบ้ืองตนเกี่ยวกับการบรหิาร 

การศกึษา กระบวนการบรหิารการศกึษา  ระบบบรหิารการศกึษา  การจัดระบบภายใน 

หนวยงานทางการศกึษา  มนุษยสัมพันธในการบรหิาร  ภาวะผูนาํกับการบรหิาร  การ 

ประชาสัมพันธหนวยงานทางการศกึษา  การนิเทศการศึกษา  การพัฒนาหลักสูตร  

ปญหาตาง ๆ  และวธีิการแกปญหาเกี่ยวกับการบรหิารการศกึษาของไทย 



 

 

รหัสวชิา      ช่ือและคําอธิบายรายวชิา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

          Educational administration, definition, concepts, fundamental theories,  

educational administration process, educational administration scheme, internal  

management of educational organization, and human relations in administration.  

Leadership in administration. Public relations in educational organization. Supervision.  

Curriculum development. Problems and solutions in Thailand’s educational  

administration. 

 

1061103  พฤติกรรมผูนําทางการศกึษา             2(2-0-4) 

  (Education Leaders Behavior) 

        หนาท่ี  ลักษณะของผูนํา อันไดแก  แนวความคิดเกี่ยวกับบทบาทของผูนาํใน 

โรงเรียนหรือหนวยงานเกี่ยวกับการศึกษา  พฤติกรรมผูนาํเกี่ยวกับงานบริหาร 

การศกึษา  มนุษยสัมพันธของผูนาํ  ความคิดรเิริ่ม  การแกปญหา  ตลอดจนแนวคิด 

ใหม ๆ ทางการศกึษาโดยเฉพาะทางการบรหิาร 

       Duties and characters of leader, i.e. concepts on education leaders’ roles,  

leaders’ behaviors under educational administration, leaders’ human relation skills,  

creative thinking, problem-solving, as well as new concepts in education, especially  

educational administration. 

 

1062104 คุณธรรมสําหรบัผูบรหิาร             2(2-0-4) 

(Ethics for Administrators)  

       ความหมาย  ความสําคัญของคุณธรรมสําหรับผูบริหาร  บทบาท  หนาท่ี  

คุณธรรมความรับผดิชอบ  จรรยาบรรณสาํหรับผูบรหิาร  ปญหาเกี่ยวกับคุณธรรม 

สําหรับผูบริหาร  การสงเสริม  และพัฒนาคุณธรรม  คานิยมในการทํางาน  ผล 

การศกึษาเกี่ยวของกับคุณธรรมสาํหรับผูบรหิาร 

                  Definition, importance of ethics for administrators, roles, duty, responsibility,  

and  etiquette in administration. Problems involved with administrators’ ethics.  

Promotion and development for ethics and values in working. Research results  

regarding administrators’ ethics.  



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1085601   การศกึษาแบบเรยีนรวม     3(2-2-5) 

    Inclusive Education) 

       แนวคดิ  ทฤษฎี  ความรูพ้ืนฐานเกีย่วกับการศกึษาแบบเรยีนรวม  ววัิฒนาการ 

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ  กฎหมาย  นโยบาย 

แผนพัฒนาที่เกี่ยวของกับการศกึษาแบบเรียนรวม  ลักษณะ  ประเภท กจิกรรมและ 

รูปแบบการเรยีนรูของเดก็ท่ีมีความตองการพิเศษ  การปรับเปลีย่นเพ่ือการจดัการศกึษา 

แบบเรยีนรวม  เทคนคิการสอน  การวิเคราะหงาน  แผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคล   

ปญหาของเดก็ท่ีมีความตองการพเิศษในชัน้เรยีนรวม  ลักษะและสาเหตวุธีิการจัดการ   

การปองกนัพฤตกิรรมที่เปนปญหา  หลกัการเสรมิแรง  การลงโทษเดก็ท่ีมคีวามตองการ 

พิเศษ  การจัดการพฤตกิรรม  การบรกิารสนบัสนนุบุคลากรหรอือุปกรณเครื่องชวย 

พิเศษและสามารถนาํไปประยุกตใชได      

       Concepts  theories and basic knowledge on the intensive education, educational  

management evolution for special needs children, laws, policies and developed  

plans relating to intensive education,  features, categories, learning styles of  

special needs children, adaptation for inclusive educational management, teaching  

techniques, work analysis, educational  plans for individual, difficulties of special  

needs children, characteristics, causes and solutions  for inclusive class, problematic 

behavior  prevention, reinforced practice, special need children punishments, 

behavior management, staff service and special applicable equipment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รหัสวิชา    ชื่อและคําอธิบายรายวชิา                    หนวยกิต(ชั่วโมงปฏบิัติ) 

 

                    2.1.3  กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชพี 
 

1005809 การฝกปฏบิัติวชิาชพีครูระหวางเรยีน  1                 1(60) 

  (Professional  Experience  1) 

         การสังเกตการณจัดการเรยีนรูในสถานศึกษา  สามารถจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูใหผูเรยีน 

สรางความรูไดดวยตนเอง จัดทําแผนการจัดการเรยีนรูเพื่อจุดประสงค  การสอนที่หลากหลาย  การ 

วัดและการประเมินผลการเรยีนรู การออกแบบทดสอบ ขอสอบหรอืเครื่องมอืวัดผล  การตรวจ 

ขอสอบ การใหคะแนนและการตัดสินผลการเรียน  การสอบภาคปฏิบัติและการใหคะแนนการ 

วิจัยแกปญหาผูเรยีน  การพัฒนาความเปนครูมืออาชพี สนับสนุนการจัดการเรยีนรูดานกจิกรรม 

พัฒนาผูเรยีนและดานพัฒนาสถานศึกษารวมกับชุมชน 

         Observing learning management in educational institutions, making lesson plans for  

autonomous learners, making lesson plans with various learning outcomes, learning measurement 

and assessment, constructing assessment and  tools for assessment and evaluation, test  

marking and grading, performances and evaluation, research on solving difficulties of learners,  

professional development, supporting activities for learners development and cooperate with  

communities to develop educational institutions 
 

 

 

1005810 การฝกปฏบิัติวชิาชพีครูระหวางเรยีน  2                        1(60) 

  (Professional  Experience  2) 

        ปฏิบัติการสอน  ทดลองสอนในสถานการณจําลองและสถานการณจริงในสถานศึกษา   

การจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูใหผูเรยีนสรางความรูดวยตนเอง  จัดทําแผนการจัดการเรยีนรูเพือ่ 

จุดประสงคการสอนที่หลากหลาย  การวัดและการประเมนิผลการเรียนรู  การออกแบบทดสอบ  

ขอสอบหรอืเครื่องมือวัดผล การตรวจขอสอบ  การใหคะแนนและการตัดสินผลการเรยีน การ 

สอบภาคปฏบัิติและการใหคะแนน  การวจัิยแกปญหาผูเรยีน  การพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ   

สนับสนุนการจัดการเรยีนรูดานกจิกรรมพัฒนาผูเรยีนและดานพัฒนาสถานศึกษารวมกับชุมชน  

         Professional training, teaching demonstration and teach in real situation, making lesson  

plans for autonomous learners, making of lesson plans with various learning outcomes, learning  

measurement and evaluation, constructing assessment and  tools for assessment and evaluation,  

test marking and grading, performances and grading, research on solving difficulties of learners,  

professional development, supporting activities for learners development and cooperate with  

communities to develop educational institutions 



 

 

 

รหัสวิชา      ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                                              หนวยกิต(ชั่วโมงปฏบิัติ)

1005811      การปฏบัิติการสอนในสถานศกึษา 1                             6(480) 

      (Teaching Internship 1) 

           ปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษาตามระดบัชวงช้ันและสาระการเรยีนรูของวชิาเอก ปฏบัิติงานในหนาที่ครูดานตาง ๆ   

ไดแก  งานครูประจําช้ัน  งานธุรการชัน้เรยีน  งานบรกิาร งานแนะแนว  งานกจิกรรมนักเรยีน  งานความสัมพันธกับชุมชนใน 

ลักษณะท่ีแสดงใหเห็นถึงการแกไขปญหา  การพัฒนางานและการประเมินการเรยีนรูของตนเองอยางสมํ่าเสมอ  โดยมี 

การศกึษาสังเกต การบรหิารจัดการชัน้เรยีน  การวัดและประเมินผล และการนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรยีนสามารถจัดการ 

เรยีนรูในสาขาวิชาเอกไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน  และปฏิบัติงานอื่นท่ีไดรับมองหมาย  

              Teaching internship in educational organization according to students’ levels and core contents of their  

major, perform one’s duty as a homeroom teacher, dealing with general affairs, service, educational guidance, students activities,  

cooperate with communities to solve problems, self-developed and evaluated as performing professional internship, observing  

learning management, learning measurement and evaluation, integration of learners development, capable to teach according to  

the field of teaching internship, participate other assigned duties 

               รายวิชาน้ีกาํหนดใหนักศกึษาตองปฏิบัตกิารสอน  ในสถานศึกษาไมนอยกวา  8 – 10 ช่ัวโมงตอสัปดาห และ 

ปฏบัิติงานในหนาที่ครูอื่น ๆ  รวมแลวไมนอยกวา 480 ชั่วโมงตอภาคเรยีน สําหรับผูที่ปฏิบัติหนาท่ีสอนในสถานศึกษาอยูใน 

ขณะนัน้  สามารถยกเวนการเรยีนรายวิชานี้ โดยขอเทยีบโอนประสบการณ  โดยตองสงผลงานประกอบท่ีแสดงใหเห็นการ 

จัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ และผลงานอื่น ๆ  ในหนาท่ีคร ู
 

1005812      การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2                6(480) 

      (Teaching Internship 2) 

                ปฏบัิติการสอนในสถานศึกษาตามระดับชวงช้ันและสาระการเรยีนรูของวิชาเอก  โดยจัดการเรยีนรูในกลุมสาระการ 

เรยีนรู  หรอืรายวิชาเดิม  การปฏิบัติงานในหนาท่ีครูอยางตอเน่ือง  การออกแบบการเรยีนรู  การประเมิน  การ 

ปรับปรุง  และการพัฒนาการจัดการเรยีนรูใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรยีน  การจัดทํารายงานผลการจัดการเรยีนรู   

ทําการวจัิยเพื่อพัฒนาผูเรยีนประเมิน ปรับปรุงและศกึษาวจัิย  เพื่อพัฒนาผูเรยีน  มีการแลกเปล่ียนเรยีนรู  หรอืแบงปน 

ความรูใน การสัมมนาการศกึษา เพื่อการพัฒนาผูเรยีนใหเต็มตามศักยภาพ และปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมองหมาย  

      Teaching internship in educational organization according to students’ level and the core content  

of their major, practicing tasks as a teacher, design contents of learning, assessing, improving and  

developing learning management according to learners’ capability, report of learning management,  

conducting studies on learners development, improving and studying on research to develop learners  

ability, exchanging experiences and knowledge in educational seminar to develop learners capability  

and participate other assigned duties 
                      รายวิชาน้ีกําหนดใหนักศกึษาตองปฏิบัตกิารสอน  ในสถานศึกษาไมนอยกวา  8 – 10 ช่ัวโมงตอสัปดาห  และ 

ปฏบัิติงานในหนาที่ครูอื่น ๆ  รวมแลวไมนอยกวา 480 ชั่วโมงตอภาคเรยีน สําหรับผูที่ปฏิบัติหนาท่ีสอนในสถานศึกษาอยูใน 

ขณะน้ัน  สามารถยกเวนการเรยีนรายวิชาน้ี โดยขอเทียบโอนประสบการณ  โดยตองสงผลงานประกอบท่ีแสดงใหเห็นการ 

จัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ และผลงานอื่น ๆ  ในหนาท่ีคร ู



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธิบายรายวชิา         หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

2.2 วชิาเอก 

       2.2.1 วชิาเอกการศกึษาปฐมวยั 

1071102 จติวทิยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย  3(3-0-6) 

  (Child Development Psychology) 

  ความหมาย ความสาํคัญ แนวคิด หลกัการและทฤษฎีของนักจติวทิยาพัฒนาการ   

การวิเคราะหทฤษฎีจติวิทยาพัฒนาการกับการอบรมเลี้ยงดูเดก็ปฐมวัย  ธรรมชาตแิละ 

พัฒนาการดานตาง ๆ  ของเด็กปฐมวัย  ความสัมพันธของพอแม  สมาชกิในครอบครัว   

รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูและอิทธพิลท่ีมีผลตอพัฒนาการเดก็ปฐมวัย  ความหมายและ 

ความสําคัญของบุคลกิภาพเด็กปฐมวัย  การจัดกจิกรรมและสภาพแวดลอมเพื่อสงเสรมิ 

พัฒนาการและการเรยีนรู 

        This course covers definition and concept of developmental psychology for  

neutering early childhood. It includes knowledge of how environment and other  

related factors affecting early childhood and how to set up activities to promote  

learning process. 
 

1071104       นทิานและหุนสําหรับเด็กปฐมวัย    2(1-2-3) 

         (Tales and Puppets for Early Childhood) 

       นทิานและความสําคัญของนทิานสาํหรับเดก็ปฐมวัย  เทคนคิการเลานทิาน  การ 

นําหุนมาใชประกอบการเลานทิานและความสําคัญของหุน  ประวัตคิวามเปนมาและ 

ประเภทของหุนการสรางหุนชนดิตาง ๆ  การสรางโรงหุนประเภทตาง ๆ การเขยีนบท 

เชดิหุน  หลักการเชดิและการพากยหุน  พรอมฝกปฏิบัตกิารเชดิหุน  และการแสดง 

ละครหุน 

         Stories and importance of storytelling for early childhood education will be  

presented. Implementation of puppets including importance, development and  

type of puppets will be presented, together with how to set up puppet theatre,  

script writing, and principle of using puppets. 
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1071502 บุคลกิภาพและมนุษยสัมพันธสําหรับครูปฐมวัย  2(1-2-3) 

  (Personality and Relationship for Early Childhood Teachers) 

      ความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด  หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับบุคลกิภาพ 

และมนุษยสัมพันธสาํหรับครูปฐมวัย จรยิธรรมสําหรับครูปฐมวัย  บุคลกิภาพของครู 

ปฐมวัย  การพัฒนาบุคลกิภาพของครปูฐมวัยความเขาใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับมนุษย  การ 

เขาใจและพัฒนาดวยแนวคิดทางจติวิทยา  ทักษะการสือ่ความหมายกับมนุษยสัมพันธ 

ในองคกรของครูปฐมวัยในการดาํเนนิชวีติ  เพ่ือประสทิธภิาพในการทํางานของครู 

ปฐมวัย ความสามารถและความรอบรูในความเปนครูอาเซยีน 

       This course covers meaning, importance, principle and theory relating to  

personality and human relation, together with ethics, personality development and  

human understanding. Awareness and communication skill within early childhood  

community will be brought in for skill as ASEAN teacher. 
 

1072101 การศกึษาปฐมวัย      2(2-0-4) 

  (Early Childhood Education) 

       ความหมาย  จุดมุงหมาย  ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศกึษาปฐมวัย  แนวคดิ 

ของนักการศึกษาท่ีมีอิทธิพลตอการจัดการศึกษาปฐมวัย  ประวัติความเปนมาของ 

การศกึษาปฐมวัยของไทย  หนวยงานท่ีจัดการศกึษาปฐมวยัของไทยลกัษณะการดาํเนนิงาน 

และความเคลื่อนไหวทางการศกึษาปฐมวัย  ศกึษาวิเคราะหและเปรยีบเทยีบรูปแบบการ 

จัดการศกึษาปฐมวัยของไทย  ภูมิภาคอาเซยีน และประเทศตาง ๆ 

       This course covers meaning, objectives and theory relating to early childhood  

education. It is also includes educational experts influencing early childhood education 

management. Thai context of early childhood education is also introduced including 

comparison of Thai early childhood education and other practices in ASEAN. 
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1072104 สุขภาพอนามัยและโภชนาการสําหรับแมและเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

  (Health and Hygiene and Nutrition for Mother and Early Childhood) 

       ความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับโภชนาการ 

สําหรับเด็กปฐมวัย  ปญหาทางโภชนาการของเดก็ปฐมวัยในวัย  2-6  ป  บทบาทของ 

ครูในการสงเสรมิสุขภาพเด็กและการ  ชวยเหลอืในการจัดใหบรกิารอาหารกลางวันใน 

โรงเรยีน  การฝกปฏิบัตเิกี่ยวกบัการเลอืก  การจัดโปรแกรมและการประกอบอาหารให 

มีคุณคาครบถวนสําหรับเดก็ปฐมวัย  การสงเสรมิสุขนสิัยในการรับประทานอาหารสาํหรับ 

เด็กปฐมวัย ความมุงหมายและความสําคัญของสุขภาพอนามัยสาํหรับแมเละเดก็ สุขภาพ 

สวนบุคคลของเดก็  อุบัตเิหตุและการปองกนัการปฐมพยาบาลปญหาสุขภาพ โดยท่ัวไป 

ของแมและเด็ก  รวมท้ังศกึษาปญหาท่ีทาํใหอัตราตายของมารดาและทารกสงู  รูถงึวธีิ 

ปองกันและรกัษา  การใหบรกิารทางดานสุขภาพตอแมและเดก็ 

     Meaning, importance, concept, principle and theory relating with nutrition for  

early childhood, as well as problems found in youth will be included. Teachers ‘role in  

supporting youth wellbeing and managing lunch for schools, together with practicing  

how to choose and set good nutrition program is covered. Objectives and importance  

of mother and youths’ wellbeing are involved.  

 

1072205     การจัดประสบการณทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 

  (Language Experiences for Early Childhood) 

       ความหมายและความสําคัญของภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย  พัฒนาการทางภาษา 

ของเด็กปฐมวัย  ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการเรยีนรูภาษาของเด็กปฐมวัย  แนวคิดเกี่ยวกับ 

การจัดการเรยีนรูภาษาท่ีสองสาํหรับเด็กปฐมวัย ปจจัยที่มีอิทธพิลตอการเรยีนรูภาษาที ่

สอง  การเรยีนรูและตอบสนองภาษากายสาํหรับเดก็ปฐมวัย  การจัดประสบการณเพื่อ 

พัฒนาทักษะทางภาษาไทยและภาษาตางวัฒนธรรม  การจัดสภาพแวดลอมเพ่ือสงเสรมิ 

การเรยีนรูภาษา  บทบาทของครูและผูปกครองในการสงเสรมิประสบการณทางภาษา 

สําหรับเด็กปฐมวัย  การวัดและประเมินผลการจัดประสบการณทางภาษาสาํหรับเด็ก 

ปฐมวัย 
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         This course covers meaning and importance of learning second language. It  

also explores factors influencing early childhood’s language learning process and  

how physical response related to learning progress. Arranging courses to improve  

Thai and other language dealing with setting up environment to promote language  

learning. 
 

1072308 กิจกรรมพลศกึษาสําหรับเด็กปฐมวัย    2(1-2-3) 

  (Physical Education Activities for Early Childhood) 

        แนวคิด  หลักการ  ทฤษฎีเกี่ยวกับพลศกึษาสาํหรบัเด็กปฐมวัย  พัฒนาการและ  

ความพรอมทางรางกายของเด็กปฐมวัย  การเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน  ประเภทของเกมและ 

การเลน  การสรางเกมและการเลนสําหรับเด็กปฐมวัย  การจัดพื้นฐานท่ีสนามเพื่อ 

สงเสรมิพัฒนาการทางรางกายสาํหรับเดก็ปฐมวัย  การวัดและประเมินพัฒนาการทาง 

รางกาย 

            This course includes meaning, importance, concept, principle and theory  

relating to learning physical education. Basic movement, types of games and how 

to set up suitable games for early childhood will also present. Evaluating and  

assessing are also included. 
 

1072401 หนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย     2(1-2-3) 

  (Books for Early Childhood) 

        ความหมาย  คุณคาและประเภทของหนังสอืเดก็  ลักษณะของหนงัสอืท่ีดสีาํหรับ 

เด็กปฐมวัย  การเลอืกหนังสอื  พัฒนาการดานการอาน  ความสนใจหนังสอืของเด็ก   

วิธอีานและประโยชนของการอานหนงัสอืใหเดก็ฟง  ศกึษาวิเคราะหหนังสอืเดก็  การ 

เขียนและสรางหนังสอืสาํหรับเดก็ การสงเสรมิการใชและการรักษาหนังสอืสาํหรับเดก็ 

ปฐมวัย 

       Meaning, importance, concept, principle and theory relating with selecting 

books for early childhood, as well as reading practice including usefulness of reading 

for youth. It covers analysis of children books, how to write and preserves early 

childhood books.  
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1072601 การประเมนิผลพัฒนาการเดก็ปฐมวัย   2(2-0-4) 

  (Developmental Assessment of Early Childhood) 

       ความหมาย  และความสาํคัญของการวัดและประเมินผล  ความหมายและ 

ความสาํคัญของพัฒนาการ  ความสัมพันธระหวางกระบวนการประเมินผล  และ 

จุดมุงหมายของการจดัประสบการณสาํหรับเดก็ปฐมวัย  เทคนคิวิธีการประเมินผลใน 

ระดับปฐมวัย  การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลพัฒนาการ  ฝก 

ปฏิบัตเิกี่ยวกับการสรางและใชเครื่องมือเพ่ือการประเมินพัฒนาการ  การเสนอผลการ 

ประเมิน   การรวมมือกับผูปกครองในการประเมินผล และการนาํผลการประเมินไปใช 

เพ่ือพัฒนาเด็ก 

        This course includes meaning, importance, concept, principle and theory  

relating to evaluation and assessment containing relationship between objectives,  

process and technique of evaluation process. Construction and validity of instrument  

used in assessing early childhood progress will also be included. 

 

1072603      การจัดประสบการณพัฒนาอารมณและสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย   3(2-2-5) 

        (Social and Emotional Experiences for Early Childhood) 

        ความหมายและความสําคัญของสังคม  อารมณและจรยิธรรมสาํหรับเดก็ปฐมวัย   

พัฒนาการทางสงัคม   อารมณและจรยิธรรมของเดก็ปฐมวัย  และทฤษฎีเกี่ยวกับการ 

พัฒนาสงัคม  อารมณและจรยิธรรมของเด็กปฐมวัย  การจัดประสบการณเพ่ือพัฒนา 

สังคม  อารมณและจริยธรรมของเด็กปฐมวัย  บทบาทของครูและผูปกครองในการ 

สงเสรมิประสบการณทางสงัคม  อารมณและจรยิธรรมสําหรับเด็กปฐมวัย  การวัดและ 

ประเมินผลการจัดประสบการณทางสังคมและอารมณสาํหรับเดก็ปฐมวัย 

        This course explores meaning and importance of social, emotional and moral  

of early childhood development. Theories relating social, emotional and moral  

development are also included. Arranging learning activities to  develop social,  

emotional and moral awareness of early childhood including assessment. 
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1072604 มาตรฐานการศกึษาระดับปฐมวัย           2(1-2-3) 

  (Educational Standard of Early Childhood) 

      ความหมาย  ความสําคัญ  องคประกอบของมาตรฐานการศกึษาระดับปฐมวัย              

การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน  และภายนอก  การเขียนรายงานการศกึษา 

ตนเอง  (SAR)  และการฝกปฏิบัตเิกีย่วกับการเตรยีมการเพ่ือรองรับการประเมิน 

คุณภาพภายนอกของสถานศกึษาระดบัปฐมวัย 

       Meaning, importance and elements of standard of early childhood education  

including internal and external quality evaluation are presented. Writing self- 

assessment report and preparing for quality assurance is included.  
 

1072701 การจัดการศกึษาระดบับรบิาล    3(2-2-5) 

  (Inclusive Education for Early Childhood)  

        ความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิดและหลักการของการจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนา 

 เด็กวัย0-3  ป  ทฤษฎีพัฒนาการเด็กวัย  0-3  ป แนวทางการอบรมเลี้ยงดูเดก็วัย  0-3   

 ป การจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการอบรมเลี้ยงดู  บทบาทของพอแม  ผูปกครอง  ครู 

 และผูที่เกีย่วของ การประเมนิผลการพัฒนาเดก็วัย  0-3  ป การฝกปฏิบัตสิรางและการ 

 จัดโปรแกรมเพ่ือสงเสรมิพัฒนาการและการเรยีนรูสําหรับเดก็วัย 0-3  ป 

      This course includes meaning, importance, concept, principle and theory relating  

to setting up program for 0-3 year old. Developmental theory for infant, roles of  

teachers, parents and stakeholder will also presented. 
 

1073201 กิจกรรมนาฏศลิปสําหรับเด็กปฐมวัย    2(1-2-3) 

  (Dramatics Activities for Early Childhood) 

       ศกึษาการจดันาฏศลิปสาํหรับเดก็ปฐมวัย  เทคนคิในการจัดและเลอืกชดุแสดงให 

เหมาะสมกับวัยในโอกาสตาง ๆ  หลักการแตงหนา  ทําผมและการเลอืกเครื่องแตงกาย 

ท่ีเหมาะสม กับการแสดง  การประดษิฐทาราํประกอบเพลงสาํหรับเดก็ปฐมวัย  การจดั 

กจิกรรมนาฏศลิปใหเหมาะสมและสมัยนยิม  ฝกปฏิบัตกิจิกรรมนาฏศลิปสําหรับเด็ก 

ปฐมวัย 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธิบายรายวชิา         หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

      This course in includes dramatic activities for early childhood including technique 

in costumes selection to match with different occasions. It also introduces performance 

and dancing matching with periodic popularity. 
 

1073203 หลักสูตรการศกึษาปฐมวัย     3(3-0-6) 

  (Curriculum for Early Childhood Education) 

      ความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎเีกี่ยวของกับการพัฒนา 

หลักสตูรและหลกัสตูรการศกึษาปฐมวัย  ประเภทของหลกัสตูรการศกึษาปฐมวัย  ววัิฒนา 

การและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  การวเิคราะหหลักสูตรปฐมวัยของประเทศไทย 

ในปจจุบัน  การศกึษาปฐมวัย  การพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยของไทย  ภูมิภาคอาเซียน 

และประเทศตาง ๆ การฝกปฏิบตัใินการจัดทําหลักสูตรสถานศกึษาและหลกัสตูรทองถิน่   

การนาํหลักสูตรไปใชและการประเมนิผลหลักสูตร 

       This course includes meaning, importance, concept, principle and theory  

relating to curriculum development for early childhood education is included. Types  

of curriculum, evolution and analysis of current early childhood curriculum are also  

presented. Improving curriculum occurred in Thailand, ASEAN and other countries,  

together with setting up institution and local curriculum will be explored.  

 

1073307 การจัดประสบการณทางภาษาอังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 

  (English Language Experiences for Early Childhood) 

      ความหมาย  ความสาํคัญ  และขอบขายของการจัดประสบการณภาษาอังกฤษ 

สําหรับเด็กปฐมวัย  ทฤษฎีการเรยีนรูและพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย  การจดั 

ประสบการณการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารเบ้ืองตนแกเดก็ปฐมวัย  บทบาทครูและ 

ผูปกครองในการจัดประสบการณการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสาํหรับเดก็ปฐมวัย   

และการประเมินผลการจดัประสบการณเรยีนรูภาษาองักฤษสาํหรับเดก็ปฐมวัย 

         This course includes meaning, importance, concept, principle and theory  

relating to learning English. Process and progress of early childhood will be part 

presented. Role of teachers and parents in supporting English communication are  

of the course. Evaluating and assessing are also included. 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธิบายรายวชิา         หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1073308 ภาษาอังกฤษสําหรับครูปฐมวัย  1    2(2-0-4) 

  (English for Early Childhood Teachers  1) 

        การเรยีนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ  อภิธานศัพท  และนยิามศัพทเกีย่วกับการศกึษา 

ปฐมวัย  การอานขอความ  ขาวสาร  เอกสาร  ตํารา  และบทความภาษาอังกฤษทาง 

การศกึษาปฐมวัย  การอาน  การออกเสียงถูกตองตามบริบทโดยสามารถตรวจสอบ 

ความถูกตอง  แกไขตนเองไดจากชุดการเรียนรูท่ีจัดเตรียมไวให  รวมถึงการเขียน    

แปลเพลง  นทิาน  บทกลอนภาษาอังกฤษ และการใชความรูภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือ 

ในการสบืคนขอมูลทางวิชาการจากแหลงเรยีนรูตาง ๆ  

        This course explores basic vocabularies, terminologies dealing with early childhood 

education. Reading basic news, journals and articles associating in the field, together  

with ability to have intelligible pronunciation within context will also be included.  

Self- study is promoted by allowing students’ correction by using prepared learning  

materials. 
 

1073309 ภาษาอังกฤษสําหรับครูปฐมวัย  2                 2(2-0-4) 

  (English for Early Childhood Teachers  2) 

        การเรยีนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ  อภธิานศัพท  และนยิามศัพทเกี่ยวกับการศกึษา 

 ปฐมวัย  การอานขอความ  ขาวสาร  เอกสาร  ตํารา  และบทความภาษาอังกฤษทาง 

 การศกึษาปฐมวัย  การเขียนและแปลเพลง  นทิานและบทกลอนภาษาอังกฤษ  และการ 

 ใชความรูภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการสบืคนขอมูลทางวิชาการจากแหลงเรยีนรูตาง ๆ 

        This course explores basic vocabularies, terminologies dealing with early  

 childhood education. Reading basic news, journals and articles associating in the   

 field, together with ability to write and translate basic story and English songs  

 will be covered. Using English to search for information is involved. 

 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธิบายรายวชิา         หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1073310 การคดิและความคดิสรางสรรคของเด็กปฐมวัย        2(1-2-3) 

  (Cognitive and Creative Thinking for Early Childhood) 

        ความหมายและความสาํคัญของการคิดและความคิดสรางสรรค  ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

กับการคดิและความคิดสรางสรรค  ประเภทของการคดิและความคิดสรางสรรค  กระ 

บวนการของการคิดและความคดิสรางสรรค  พัฒนาการทางความคิดสรางสรรคของ 

เด็กปฐมวัย  การจัดประสบการณเพ่ือสงเสรมิการคิดและความคดิสรางสรรค  บทบาท 

ของพอแมและครูในการสงเสรมิการคดิและความคิดสรางสรรค  รวมท้ังการบูรณาการ 

ในสาระการเรยีนรู  การวดัและประเมนิการคิดและความคดิสรางสรรค 

       This course includes meaning, importance, concept, principle and theory   

relating to creativity. Process and progress of early childhood will be presented.  

Role of teachers and parents in supporting creativity are part of the course.  

Evaluating and assessing are also included. 
 

1073601 การศกึษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย    2(1-2-3) 

  (Behavior Study in Early Childhood)  

        ความหมาย  ความสาํคัญ  หลักการและแนวคิดของการศกึษาพฤตกิรรมเด็ก 

ปฐมวัย  พัฒนาการเด็กปฐมวัย  ประเภท  แนวทางข้ันตอนในการศกึษาพฤตกิรรม   

การปฏิบัตกิารศกึษาพฤตกิรรม  การเขียนบนัทึก  การแปลความหมายพฤตกิรรม   

การสะทอนตนเอง  การรายงานผลการศกึษาพฤตกิรรมเด็กปฐมวัยและการนาํผล 

การรายงานไปปรับใชในการพัฒนาเดก็ 

        This course includes meaning, importance, concept, principle and theory  

relating to development of early childhood. Developmental procedure and how to  

assess early childhood behaviors, together with writing report, self-reflection and  

presenting observed result will also be included. 

 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา         หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 
 

1073701 การจัดและบรหิารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย         2(2-0-4) 

  (Early Childhood Administration and Management) 

       ความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการ 

บรหิารและการจัดการสถานศกึษาสาํหรับเด็กปฐมวัย  ประเภทของสถานศกึษาเดก็ 

ปฐมวัย  บทบาทหนาท่ีของผูบรหิาร  หลักเบ้ืองตนของการบรหิารสถานพัฒนาเดก็   

บุคลกิภาพของผูบรหิาร  การดําเนนิการจัดตัง้สถานเลี้ยงเด็กและโรงเรยีนอนุบาล   

การนเิทศและตดิตามการปฏิบัตงิานของบุคลากร  การทํางานรวมกับผูปกครองและ 

ชุมชน  การจัดโครงสรางขององคการ  การจัดระบบงานบรหิาร  และการประกนั 

คุณภาพการศกึษา 

       This course informs meaning, importance, concept, principle and theory in  

relation to setting up institution for early childhood education. Type of school,  

administrator’s role and basic principle of managing early childhood institution will  

be included. Monitoring and assessment for officers dealing with parents and  

community, organization structure, managing system and quality assurance will  

also be taken into account. 
 

1073703 กระบวนการจดัการเรยีนรูสําหรับเด็กปฐมวัย   3(2-2-5) 

  (Learning Management Process for Early Childhood) 

        ความหมาย  ความสาํคัญ  แนวคดิ  หลักการ  และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับกระบวน 

การจัดประสบการณสาํหรับเดก็ปฐมวัย  พัฒนาการและจติวิทยาการเรยีนรู  การบูรณา 

การสาระการเรยีนรูและประสบการณสาํคัญใหสอดคลองกับกจิกรรมการเรยีนรูของเดก็   

การเขียนแผนการจัดประสบการณ  ปฏิบัติการจัดประสบการณตามสาระการเรยีนรู   

การจัดสภาพแวดลอมภายในและนอกหองเรยีน การประเมินผลพัฒนาการและการเรยีนรู 

        Meaning, importance, concept, principle and theory relating to setting up  

experiential learning for early childhood will be presented, as well as psychology,  

integration of instruction to match with children learning process. Writing up teaching  

plan, setting up learning environment and assessing progress will be included. 

 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธิบายรายวชิา         หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1074404 นวัตกรรมเทคโนโลยสํีาหรับครูปฐมวัย              3(2-2-5) 

  (Instructional Media and Technology for Early Childhood Techer) 

       แนวคิด  ความหมาย  คามสําคัญ  ธรรมชาตแิละประโยชนของนวัตกรรมและ 

นวัตกรรมเทคโนโลยีและสื่อสารทางการศกึษาปฐมวัย  โสตทัศนศกึษา  คอมพิวเตอร 

สําหรับครูปฐมวัย  การผลติและการนาํเสนอสื่อเทคโนโลยเีพ่ือใชในกรจัดการศกึษา 

ปฐมวัย 

       Concept, meaning, importance, nature and usefulness of innovation and  

technology in teaching early childhood, as well as computer using and  

implementing innovative material into early childhood class will be presented. 
 

1074502 การจัดประสบการณทางศลิปะสําหรับเด็กปฐมวัย    2(1-2-3) 

  (Art Experiences for Early Childhood) 

        ความหมาย  ความสาํคัญ  แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับศลิปะ 

สําหรับเด็กปฐมวัย  พัฒนาการทางศลิปะของเด็กปฐมวัย  หลักการจัดกจิกรรมศลิปะ 

เพ่ือสงเสรมิพัฒนาการตามความแตกตางระหวางบุคคลของเดก็ปฐมวัย  การเลอืกวัสด ุ

อุปกรณ  เทคนคิและวธีิการสงเสรมิการจัดกจิกรรมศลิปะสรางสรรค  การเขียนแผนและ 

การฝกปฏบัิตกิารจัดประสบการณกจิกรรมศลิปะ  การเก็บผลงานการนําเสนอ  ผลงาน 

ทางศลิปะของเด็กปฐมวัย  และการประเมินผลพัฒนาการทางศลิปะของเด็กปฐมวัย 

        This course contains meaning and importance of artistic concept both principle 

and theory in teaching. Managing class to improve artistic skill for early childhood 

according to individual differences and selecting materials are part of the course. 

Evaluating and assessing are also included. 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                    หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1074503    การจดัประสบการณดนตร ีเพลงและการเคล่ือนไหวสําหรับเด็กปฐมวยั 3(2-2-5) 

       (Musical Song and Movement Experiences for Early Childhood) 

      หลักการและทฤษฎท่ีีเกี่ยวของกับการจัดกจิกรรมดนตร ี เพลง และการเคลื่อนไหว 

และจังหวะสาํหรับเด็กปฐมวัย  พัฒนาการและองคประกอบทางดนตรี  ปจจัยสาํคัญท่ี 

สงเสรมิการจัดกจิกรรมเพลง  ดนตร ี การเคลื่อนไหวและจังหวะ  ความสําคัญของเพลง 

สําหรับเดก็ปฐมวัย  เพลงเดก็ยุคตาง ๆ การรองเพลงและการแตงเพลงสาํหรับเดก็ปฐมวัย   

การขับรองเพลงกลอมเด็ก การจัดประสบการณดานเพลงประเภทตาง ๆ สาํหรับเด็ก 

ปฐมวัย ประเภทของการเคลื่อนไหวและจังหวะท่ีเหมาะสําหรับเด็กปฐมวัย  การใชเครื่อง 

ประกอบจังหวะ  การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเพ่ือสงเสริมพัฒนาการของเด็ก 

ปฐมวัย  บทบาทของครูในการจัดกจิกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะสําหรับเด็กปฐมวัย   

การวัดและประเมินผลการจัดประสบการณเพลง ดนตรี และการเคลื่อนไหวสําหรับเด็ก 

ปฐมวัย 

       This course covers principle and theory in relation to set up musical and  

physical movement for early childhood. It includes musical elements and factors  

supporting activities. Importance of songs, Different songs in various times, types of  

movement that suitable for early childhood. Evaluation and assessment for songs and  

movement for early childhood will be involved. 
 

1074504     การใหการศกึษาและการมสีวนรวมของผูปกครองและชุมชน               2(1-2-3) 

        สําหรับเด็กปฐมวัย 

        (Parents Education and Participation for Early Childhood) 

      ความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการให 

การศึกษาแกผูปกครองเด็กปฐมวัย  รูปแบบ  วิธีการ  ใหความรูแกผูปกครอง  ปญหา 

ครอบครัว  ปญหาพฤตกิรรมเด็ก  บทบาทของครู  ผูปกครอง  และชุมชนในการพัฒนาเด็ก   

สาระความรูสาํหรับผูปกครองใน การพัฒนาเด็กเพ่ือประสานงานรวมมือกับองคกรใน 

ชุมชน  การฝกปฏบัิตเิกี่ยวกบัการแนะแนวใหความรูดานการพัฒนาเด็กแกพอแมผูปกครอง   

และการจัดโครงการรวมมอืระหวางบานและโรงเรยีน 
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       This course includes meaning, importance, concept, principle and theory  

relating to educate parents. It covers model and method to acknowledge parents  

including family issue, youth problem and roles of teachers, parents and community  

in development of early childhood. Cooperation between parents and community  

will be involved. 

 

1074601 การศกึษาแบบเรยีนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย   2(2-0-4) 

  (Inclusive Education for Early Childhood) 

        ความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด หลักการ  และทฤษฎท่ีีเกี่ยวของกบัการศกึษา

แบบเรยีนรวม  พระราชบัญญัตเิกี่ยวกบัคนพิการ  การประเมินและคดักรองเดก็พิเศษ  

การเตรยีมการเพ่ือการจัดการศกึษาแบบเรยีนรวม  เทคนคิการจดัประสบการณในชัน้

เรยีนรวม  แผนการจดัการจัดศกึษาเฉพาะบุคคล  (IEP)  บทบาทของครู  ผูปกครองและ

ชุมชนในการจัดการศกึษาแบบเรยีนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย  การวัดและประเมินผลการ

จัดการศกึษาแบบเรยีนรวมระดับปฐมวัย 

       Meaning, Importance, principle, concept and theory relating to mixed education  

in relation to disability act including disability learner selection is included. Preparation for  

mixed education and technique to manage individual education is informed. Teachers, 

parents and community’s role in evaluation process will be incorporated. 

 

1074602 สิทธแิละสวัสดกิารเดก็     2(2-0-4) 

  (Children Rights and Welfare) 

        ความเปนมาและความสาํคัญของสวัสดกิารเด็ก  หลักและวิธีจัดสวัสดิการเด็ก   

กฎหมายคุมครองเด็ก  อนุสัญญาวาดวยสทิธิเดก็  การจัดการศกึษาบนพ้ืนฐานสทิธิเดก็   

สถาบันและองคกรท่ีเกี่ยวของกับเด็กของรัฐบาลและเอกชนท้ังในและตางประเทศ  การ 

จัดทําโครงการเพ่ือเปนสวัสดกิาร  เด็กในทองถิน่  เชน การสรางแหลงเรยีน  การทํา 

เครื่องเลนสนาม 
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       This course includes background and importance of children rights and welfare.  

Laws relating to children protection, conventions about children and educational  

management based on children rights. Institutions and organizations relating in  

public and private early childhood will be included. 
 

1074603 ส่ิงแวดลอมศกึษาสําหรับเด็กปฐมวัย            2(1-2-3) 

  (Environmental Studies for Early Childhood) 

       แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมศกึษา  ประเภทสิง่แวดลอม  ความสัมพันธระหวาง 

สิ่งแวดลอมกับชีวิตประจําวัน  การปลูกฝงจิตสํานึกและพฤติกรรมการอนุรักษ 

สิ่งแวดลอม  การจัดประสบการณเสรมิการอนุรกัษสิ่งแวดลอมในสถานศกึษาระดับ 

ปฐมวัย  บทบาทของครู  ผูปกครองใน  การสงเสรมิการอนุรกัษสิง่แวดลอม  การวัด 

และการประเมินผลการจดัประสบการณดานสิ่งแวดลอม 

        Concepts in environmental issue, type of environment, relationship between  

surrounding and daily life, as well as supporting conscious for environmental  

preservation are included, together with teachers and parents ‘role in supporting  

environmental preservation. 

 

1074901 โครงการศกึษาเอกเทศการศกึษาปฐมวัย   2(2-0-4) 

  (Independent Studies in Early Childhood) 

        เรื่องท่ีสนใจและสรางเปนองคความรูทางการศกึษาปฐมวัย  นําเสนอในรูปแบบ 

รายงานทางวิชาการอยางนอย  1  เรื่อง โดยอยูภายใตคําแนะนําและการใหคําปรกึษา 

อยางใกลชดิของอาจารย 

        Independent study relating to individual interest about early childhood 

education is the aim of this course .Report will be submitted under supervision  

form lecturer. 
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1074903 การสัมมนาการศกึษาปฐมวัย     2(1-2-3) 

  (Seminar in Early Childhood Education) 

     ความหมาย  ความสาํคัญ  แนวคดิ  หลักการ  ท่ีเกี่ยวของกับการสัมมนาทาง 

การศกึษาปฐมวัย  รูปแบบการสัมมนา  กระบวนการจัดการสัมมนา การฝกปฏิบัตกิาร 

จัดสัมมนาการศกึษาปฐมวัยรูปแบบตาง ๆ  องคประกอบ  ปจจัยตาง ๆ ทางการศกึษา 

ปฐมวัย  สภาพปจจุบันปญหา  แนวโนมทาง   การศกึษาปฐมวัย  การวเิคราะหและ 

การศกึษาแนวคดิใหมทางการศกึษาปฐมวัย 

       This course includes meaning, importance, concept, principle and theory 

 relating to seminar in early childhood education. Process of setting up seminar  

and different kind of organizing early childhood seminar will be presented. It also  

covers factors, problems and trend in early childhood and innovative study in  

early childhood education. 

 

1074905 การวจิัยในช้ันเรยีนทางการศกึษาปฐมวัย   3(2-2-5) 

  (Classroom Research at Early Childhood Education) 

       รายงานผลการวิจัยทางการศกึษาปฐมวัย  ความหมายและแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับ

การวิจัยในชัน้เรยีน  ความสาํคัญความจําเปนของการวิจัยท่ีมีตอการพัฒนาการเรียน

การสอนระดับการศกึษาปฐมวัย  การวิจัยเพือ่ประเมนิผล  พัฒนาการ และการนาํผลงาน 

การวิจัยไปประยุกตใชในการเรยีนการสอน การสรปุขอคดิเห็นจากงานวิจัยเพื่อนาํไปใช

แนะแนวทางใหเกดิประโยชนในการจัดประสบการณเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 

       Action research in early childhood education, in addition to meaning and basic  

concept of action research and importance of conduction studies will be presented.  

Conducting research for evaluation, development and implement the result gained   

from the studies to improve early childhood education. 
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  2.2.2 วชิาเอกการสอนการศกึษาปฐมวัย 

 

1072802 การจัดประสบการณทางวทิยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

  (Science Experiences for Early Childhood) 

       ความหมาย  และความสาํคัญ  ของวิทยาศาสตรสาํหรบัเดก็ปฐมวัย  พัฒนาการ 

ทางสตปิญญาของเด็กปฐมวัย  ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรสาํหรับเดก็ปฐมวัย   

กระบวนการคิดและการใชคําถามทางวิทยาศาสตรสาํหรับเด็กปฐมวัย  การจัดประสบการณ 

เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  บทบาทของครูและผูปกครองใน 

การสงเสรมิประสบการณทางวทิยาศาสตรสาํหรับเด็กปฐมวัย  การวัดและประเมนิผล 

การจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

        This course contains meaning and importance of scientific concept both principle  

and theory in teaching. Managing class to improve scientific skill for early childhood  

including teachers and parents’ roles in supporting science learning are part of the  

course. Evaluating and assessing are also included. 

 

1072803 การจัดประสบการณทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

  (Mathematic Experiences for Early Childhood) 

        ความหมายและความสาํคัญของคณติศาสตรสําหรับเดก็ปฐมวัย  หลักและทฤษฎี          

การสอนคณติศาสตร  การจัดประสบการณเพ่ือพัฒนาทักษะทางคณติศาสตรสาํหรับ 

เด็กปฐมวัย  บทบาทของครแูละผูปกครองในการสงเสรมิประสบการณทางคณติศาสตร 

สําหรับเด็กปฐมวัย  การวัดและประเมินผลการจัดประสบการณทางคณติศาสตรสาํหรับ 

เด็กปฐมวัย 

         This course contains meaning and importance of mathematic concept both  

principle and theory in teaching. Managing class to improve mathematical skill for  

early childhood including teachers and parents’ roles in supporting mathematics are  

part of the course. Evaluating and assessing are also included. 
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2.2.3 วชิาเลือก 
 

1071403 ส่ือและการเลนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย   2(1-2-3) 

  (Media and Play for Early Childhood) 

        ศกึษาววัิฒนาการของสื่อการเรยีนรูสาํหรับเด็กปฐมวัย  ความสําคัญและประโยชน 

ของสื่อและของเลน  การเลอืกและผลติสื่อการเรยีนและของเลนจากวัสดุในทองถิ่นและ 

วัสดุเหลอืใชรวมท้ังสื่อและการเลนพ้ืนบานที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนาเด็ก  การ 

จัดบรกิารหองสมุดของเลนสําหรับเดก็ปฐมวัย  การจัดศนูยสื่อสาํหรับครูปฐมวัย บทบาท 

ของครู  ผูปกครอง  และผูเกี่ยวของในการจัดกจิกรรมการใชสื่อและของเลนเพ่ือสงเสรมิ 

พัฒนาการเดก็ 

        This course includes evaluation early childhood learning materials including  

usefulness of using material and toys. It also incorporates how to make learning  

materials form local materials and local wisdom toys to improve youth development.  

Including setting up toy library and material center. 

 

1072311 สุนทรียภาพทางศลิปะสําหรับครูปฐมวัย   2(1-2-3) 

  (Art Appreciation for Childhood Teachers)  

       ความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวของกับ 

ความรูทางศลิปะ ทัศนศลิป  และองคประกอบทางศลิปะ  หลักการจัดกจิกรรมศลิปะ   

เทคนคิ  และวิธีการจดักจิกรรมศลิปะท้ังภายในและภายนอกหองเรยีน  การฝกปฏิบัต ิ

เกี่ยวกับการตกแตงหองเรยีน  การจัดปายนเิทศ  การจัดกระบะทราย  งานกระดาษ   

การสรางสรรคงานทางศิลปะ  บทบาทและหนาท่ีของครูในการสงเสริมศิลปะเด็ก 

ปฐมวัย 

         Meaning, importance, concept, principle and theory relating with art and visual  

art, as well as artistic principle and managing artistic activates both inside and outside 

classroom. Practicing how to decorate classrooms, bulletin board, including teachers 

 ‘role in supporting artistic ability will be presented 
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1073704 การบรหิารจัดการช้ันเรยีน     2(2-0-4) 

  (Early Childhood Classroom Management) 

       ความหมาย  ความสําคัญ  หลักการและรูปแบบของการจัดชัน้เรยีนเดก็ปฐมวัย   

การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน  การจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกชั้นเรียน   

การจัดทําขอมูลสารสนเทศ และเอกสารประจาํชัน้เรยีน  บทบาทของครูในการบรหิาร 

จัดการชัน้เรยีนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  การวัดและประเมินผลการบรหิารจัดการชัน้เรยีน 

ปฐมวัย 

        This course includes meaning, importance, concept, principle and theory  

relating to setting up classroom for early childhood education is included. Innovation 

settings, materials, teachers’ role of early childhood curriculum are also presented. 

Evaluating and assessing are also included. 

 

1074403 นวัตกรรมการศกึษาปฐมวัย     2(2-0-4) 

  (Innovation in Early Childhood Education) 

       ความหมาย  และความสาํคัญของนวัตกรรม  ประเภทและรูปแบบของนวตักรรม   

นวัตกรรมการศกึษาปฐมวัยของประเทศไทยและตางประเทศ  การนาํนวัตกรรมการศกึษา 

ปฐมวัยมาปรับใชในการจัดประสบการณสาํหรับเด็กปฐมวัย  ปฏิบัติการสรางและใช 

นวตักรรมการศกึษาปฐมวัยสอดคลองกับบรบิทในทองถิ่น การประเมนิผลการใชนวัตกรรม 

ในการจัดประสบการณสาํหรับเดก็ปฐมวัย 

       This course explores meaning and importance of innovative learning both national 

and international level. It brings in how to implement learning innovation into early 

childhood education matching with local context and how to evaluate the use of  

innovation. 


