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อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. ครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน
2. นักวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย
3. เจ้าของสถานประกอบการ ผู้จัดการสถาบันส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของหน่วยงานเอกชน
4. ผู้ดูแลเด็กในสถานศึกษาปฐมวัยของหน่วยงานรัฐและเอกชน
5. นักพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาปฐมวัย
6. นักจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย
7. บุคลากรในกลุ่มวิชาชีพทางการศึกษา
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
1. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการจั ดการศึกษาปฐมวัย ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
สอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ
2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีจิตอาสา มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
3. เป็นผู้ที่มีความสามารถในการพัฒนางานในหน้าที่และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ใช้ระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรขอกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1. กลุ่มวิชาชีพครู
2.1.1 รายวิชาชีพครู
2.1.2 รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2.2. วิชาเอก
2.2.1 รายวิชาเอกบังคับ
2.2.2 รายวิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

30
12
6
6
6
95
35
23
12
60
40
20
6
131

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
12
15021005
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Usage for Communication
15022001
การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
Daily English Conversation
15022002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
15022003
ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
English for Occupational Purposes
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
20022001
สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
20021003
มนุษย์กับการพัฒนาตน
Human and Self Development
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
25022001
กาญจนบุรีศึกษา
Kanchanaburi Studies
25023001
ความเป็นพลเมืองกับศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Citizenship and the King’s Wisdom for Local Development
25021003
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
Environment and Natural Resources

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
40021003
การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
Health Promotion and Care
40022001
คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต
Mathematics for Life
40023001
ความคิดสร้างสรรค์ในยุคประเทศไทย 4.0
Creativities for Thailand 4.0

6

2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
95
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
35
2.1.1 รายวิชาชีพครู
23
10121002
ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา
Self-Actualization for Teachers and
Educational Philosophy
10524005
จิตวิทยาสำหรับครู
Psychology for Teacher
10222002
การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
10227003
วิทยาการจัดการเรียนรู้
Instructional Science
10327002
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้
Innovation and Digital Technology for Education
and Learning
10421005
การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการประกันคุณภาพ
การศึกษา
Learning Measurement, Assesment in Education and
Educational Quality Assurerance
10424003
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
Research and Development in Innovation and
Learning Management
10122004
ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
Language for Communication for Teachers
10029001
ครุนิพนธ์
Self Development Report

หน่วยกิต
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

2(2-0-4)
1(0-2-1)

2.1.2 รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
12
10028005
ปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1
Intemship 1
10028006
ปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2
Intemship 2
10028007
ปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 3
Intemship 3
10028008
ปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 4
Intemship 4
2.2 กลุ่มวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
60
2.2.1 รายวิชาเอกบังคับ
ไม่น้อยกว่า
40
10722101
ความรู้พื้นฐานทางการศึกษาปฐมวัย
Fundamental of Early Childhood Education
10722102
พัฒนาการ การเรียนรู้และการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
Development Learning and Nurturing Early Childhood
10722103
ภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย
Language and Communication for Early Childhood
10722104
การเคลื่อนไหวและสุขภาวะทางกายสำหรับเด็กปฐมวัย
Motor and Physical Well-being for Early Childhood
10722205
การส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัย
Enhancing Emotional and Social development
of Early
Childhood
10722206
การช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ
Enhancing the Potential of Early Childhood with Special Needs
10722207
การบริหารและจัดการสถานศึกษาปฐมวัย
Early Childhood Administration and Management
10722314
การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
Assessment for Early Childhood Development
10722309
ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
Thinking Skills for Early Childhood
10722310
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี
Learning Experiences in Early Childhood Education for Children
Age 3-6
10722311
โภชนาการและการจัดโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
Nutrition and Nutritional Management for Early Childhood
10722312
ครอบครัว ชุมชนและสังคมกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
Family Communities and Society in Early Childhood Education
10722413
การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
Research and Innovations for Early Childhood Education

หน่วยกิต
1(60)
2(120)
3(180)
6(360)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

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

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

15520001

ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
English for Specific Purposes

2.2.2 รายวิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
20
10723201
สื่อ ของเล่นและการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
Medias Toys and Play for Early Childhood
10723202
สุนทรียทางดนตรีและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย
Aesthetic Music and Movement for Early Childhood
10723203
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
Science and Mathematics for Early Childhood
10723304
สุนทรียทางศิลปะทางการศึกษาปฐมวัย
Artistic Appreciation for Early Childhood Education
10723305
วรรณกรรมและนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย
Literatures and Tales for Early Childhood
10723306
การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
Learning Experiences in Early Childhood Education for Children
Under Age 3
10723307
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
Innovation in Early Childhood Education
10723308
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
Culture Folk Wisdom for Promoting Early Childhood
10723309
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์สำหรับครูปฐมวัย
Personality and Relationship for Early Childhood Teacher
10723410
สัมมนาการศึกษาปฐมวัย
Seminars in Early Childhood Education

3(3-0-6)

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

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี โดยไม่ซ้ำกับรายวิชา ที่เคยเรียน
มาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้

คำอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
15021005
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

น(ท–ป–อ)
3(3-0-6)

Thai Usage for Communication
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
หลักเกณฑ์และแนวความคิดที่ เป็นพื้นฐานของการสื่อ สาร ฝึกทักษะการคิดและการใช้ภาษาเพื่อสื่อ
ความหมายได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ทั้งในด้านฟัง พูด อ่าน และเขียน ฝึกแสวงหาความรู้และประสบการณ์จากการอ่าน ฟัง
และการสังเกตจากปัญหาในสภาวการณ์ต่างๆ แล้วนำมาแสดงออกด้วยการพูดและการเขียนอย่างสร้างสรรค์ ฝึ กการ
สนทนา การสัมภาษณ์ เน้น ความเข้าใจ และความสามารถในการตีความข้อเขียนที่ได้อ่านหรือฟังมา ฝึกการอ่านเพื่อ
วัตถุประสงค์ต่างๆ ฝึกการเขียนแบบต่างๆ เช่น การเขียนสรุปความ การเขียนเอกสารสมัครงาน และการเขียนรายงาน
ทางวิชาการโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา
Principles, fundamental concepts of communication, practices on thinking and language
usage for effective communication including listening, speaking, reading, and writing, acquisition of
knowledge and experience through reading, listening, and observing situational conditions and
expressing in forms of creative speaking and writing, conversation and interviewing emphasizing on
understandability and interpretability of written or spoken messages, reading for diverse purposes,
writing for different purposes e.g., summarization, job application, and academic reports focusing on an
application of integrated language skills.
15022001
การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
Daily English Conversation
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
การบู ร ณาการทั ก ษะภาษาอั งกฤษโดยใช้ ค ำศั พ ท์ ประโยค และสำนวนเพื ่ อ การสื ่ อ สารตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
Integration of English language skills using vocabularies, sentences, and expressions for
appropriate communication used in daily situations.
15022002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบททางสังคมต่างๆ หน้าที่ของภาษาในการสื่อสาร การใช้
คำศัพท์ สำนวน น้ำเสียง กริยาท่าทางตามมารยาททางสังคม และรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
English usage for communication in social contexts, functions of communicative
language, usage of vocabularies, tones, and social manners, and understanding of native speakers’
culture.

รหัสวิชา
15022003

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
English for Occupational Purposes
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
การสนทนาภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติในเรื่องที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิชาชีพกับผู้พูด
ที่เป็นเจ้าของภาษาได้ พัฒนาทักษะการอ่านและเขียนเอกสารทางธุรกิจสำหรับการประกอบวิชาชีพ
Fluent and natural English language use for communication according to occupational
aptitude with native speakers, and skill development in reading and writing business documents for
occupational purposes.
20022001

สุนทรียภาพของชีวิต

3(3-0-6)

Aesthetic Appreciation
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ศาสตร์ความงาม วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ ด้านทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ศิลปะการแสดง
วัฒนธรรมพื้นบ้านกาญจนบุรี เห็นคุณค่าและมีทัศนคติที่ดี เกิดประสบการณ์ด้านความงาม แนวทางการอนุรักษ์ การ
ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม
Aesthetics, analysis of aesthetic principles, visual arts, music, performing arts, folk
culture of Kanchanaburi, cultural appreciation and positive attitude, aesthetic experience, conservation
approaches, and appropriate application of arts and culture of Thailand and foreign countries.
20021003

มนุษย์กับการพัฒนาตน

3(3-0-6)

Human and Self Development
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์ สมองกั บ การคิ ด และอารมณ์ การตระหนั ก รู ้ ใ นคุ ณ ค่ า ของตน
การเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล มนุษยสัมพันธ์กับการทำงานร่วมกับผู้อื่น การพัฒนาตนและ การ
พัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคม และการสร้างเสริมชีวิตที่เป็นสุข ตามหลักธรรมะและศาสตร์พระราชา
Nature of human, brain in relation to thinking and emotion, self-esteem, understanding
and acceptance of individual differences, human relations relevant to working with others, selfdevelopment personality development, and social etiquette, and promotion of happy life based on
principles of Dharma and the King’s Wisdom.

รหัสวิชา
25022001

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
กาญจนบุรีศึกษา

น(ท-ป-อ)
2(2-0-4)

Kanchanaburi Studies
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ความเป็นมาและเอกลักษณ์ของกาญจนบุรี ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์ไทยกับประวัติศาสตร์
โลกในจังหวัดกาญจนบุรี ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เน้นชาติพันธุ์วรรณาแห่ง
กาญจนบุรี แหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ และธรรมชาติ โครงการพระราชดำริในจังหวัด และเขตเศรษฐกิจ
พิเศษที่เชื่อมโยงกับอาเซียน
Background and identity of Kanchanaburi, relationship between Thai history and global
history in relation to Kanchanaburi, characteristics of geography, society, economy, culture, and local
wisdom in particular to ethnography of Kanchanaburi, historical and natural attractions, royally-initiated
projects of the province, and Special Economic Zones (SEZs) connecting Thailand to ASEAN nations.
25023001

ความเป็นพลเมืองกับศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

2(2-0-4)

Citizenship and the King’s Wisdom for Local Development
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
จิตสำนึกความเป็นพลเมือง จิตอาสาและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ รักและศรัทธาในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ประยุกต์ใช้หลักการทรงงานหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์
พระราชาและแนวคิ ด การพั ฒ นาแบบยั ่ งยื น ในชี ว ิ ต ประจำวั น แนวคิ ด แล ะหลั ก การของโครงการอั น เนื ่ อ งมาจาก
พระราชดำริ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม น้อม
นำ พระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการยกระดับคุณภาพบัณฑิตเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยองค์
ความรู้ตามหลักวิชาการและสานต่อพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
(รัชกาลที่ 9) ให้อยู่ดี มีสุข บนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Nature of human, brain in relation to thinking and emotion, self-esteem, understanding
and acceptance of individual differences, human relations relevant to working with others, selfdevelopment personality development, and social etiquette, and promotion of happy life based on
principles of Dharma and the King’s Wisdom.

รหัสวิชา
25021003

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

น(ท-ป-อ)
2(2-0-4)

Environment and Natural Resources
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติกับ การดำรงชีวิตของมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ภัยพิบั ติ สถานการณ์สิ่งแวดล้อม มลพิษ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน บูร ณาการจิตอาสาโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ
Relationship of environment and natural resources with regard to human living, natural
resources and environment in disastrous areas, environmental situations, pollution, natural resource
conservation for sustainable management of natural resources and environment, and integration of
conservation volunteering-projects for natural resources and environment in local community under
royally-initiated projects.
40021003

การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ

2(1-2-3)

Health Promotion and Care
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
สรีรวิทยาการออกกำลังกาย สมรรถภาพทางกาย แนวทางการเลือกรูปแบบการออกกำลังกาย และ
การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม องค์ประกอบของสุขภาพและปัจจัยที่มีผล
ต่อสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพทางกาย จิตใจและอารมณ์ สังคม และปัญญาการประยุกต์ใช้หลักการและวิธีการสร้าง
เสริมสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว และสังคม
Physiology of exercise, physical fitness, approaches in exercise selection and practical
application in daily life, health and holistic health promotion, health factors and influential factors,
promotion of physical, mental, emotional, and social health conditions, and problematic issues
occurred during an application of principles and methods to health promotion of person, family, and
society.
40022001

คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต
Mathematics for Life

2(2-0-4)

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
คณิ ต ศาสตร์ ใ นชี ว ิ ต กระบวนการคิ ด แบบมี เ หตุ ผ ล คณิ ต ศาสตร์ ก ั บ การแก้ ป ั ญ หาทางการเงิ น
คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจทางธุรกิจ
Mathematics for life, logical thinking, Mathematics for solving financial problems, and
Mathematics for business decision-making.

รหัสวิชา
40023001

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
ความคิดสร้างสรรค์ในยุคประเทศไทย 4.0

น(ท-ป-อ)
2(1-2-3)

Creativities for Thailand 4.0
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
สังคมออนไลน์และอินเตอร์เน็ตที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ
อย่างมีวิจารณญาณ ค้นคว้าข้อมูลในฐานข้อมูลออนไลน์ สร้างทักษะการใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับการทำงานในวิชาชีพ
การผลิตสื่อด้วยมัลติมีเดียและการสร้างทักษะการนำเสนอ จริยธรรม กฎหมาย และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ การสร้างผู้
ประกอบธุรกิจออนไลน์
Social network and internet as communication media in daily life, creative use of social
media and critical media literacy, online information search though databases, applications used for
occupational purposes, multimedia creation and presentation skill, ethics, cyber laws, and cybercrimes,
and online entrepreneurship.
10121002

ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา

3(3-0-6)

Self-Actualization for Teachers and Educational Philosophy
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ประพฤติ ตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู เป็น
แบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ดำรงตนให้ เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกใน
ชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม
จริยธรรมสำหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายสำหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู ประยุกต์ใช้ ปรัชญา
ทั่วไป ปรัชญาการศึกษา ในการจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์หลักการจัดการศึกษาที่เป็นฐานคิ ดสากล และ
ฐานคิด วิถีไทย นำเสนอแนวคิดการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สามารถนำไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การค้นคว้างานวิจัย การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลีย่ นแปลง
Behave morally with professional ethics, intend to develop learners as a spiritual
teacher, be a role model with virtues and ethics, and a good citizen, be admired by students and
society analyzing, synthesizing, integrating knowledge about teacher values, morality, virtues, ethics of
teachers, spiritual teacher, law for teachers, condition of teacher professional development, applying
general philosophy, educational philosophy in educational management, learning management,
analyze the principles of universal education management and the Thai thinking base, presenting the
concept of education management in the 21st century that can be used to develop learning
management using experiences and case studies, research, practice using reflection to apply for selfdevelopment to become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with changes.

รหัสวิชา
10524005

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
จิตวิทยาสำหรับครู

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

Psychology for Teacher
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์เพื่อ การจัดการเรียนรู้ การจัดการพฤติกรรมผู้เรียนตามศักยภาพและ
พัฒนาการตามวัย โดยใช้ศาสตร์จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาการปรึกษา และ
ประสาทวิทยาศาสตร์ของพฤติกรรม ส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนตามศักยภาพให้สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัย ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและความต้องการพิเศษ จัดทำการศึกษารายกรณีและให้คำแนะนำกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ร่วมมือกันให้การให้ความช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู สามารถใช้ระบบดูแ ล
ช่วยเหลือนักเรียน ป้องกันแก้ไขปัญหาของผู้เรียน และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ
Analyze, solve problems, apply for learning management, learner behavior
management to their potential and ages, focuses on the concepts of psychological development
theories, educational psychology, guidance psychology, counseling psychology, neuroscience and
science of behavior, to develop learners development of learners according to their potential, age,
individual difference of learners and special needs, the case studies and the reflective practice to design
learner assistance and development based on individual ability of each learner with the spirit of being
a teacher, use the protection system to help learner, protect problem learner, and leaner development
report system.

รหัสวิชา
10222002

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
การพัฒนาหลักสูตร

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

Curriculum Development
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่สอดคล้องกับบริบท
สถานศึกษาและชุมชน นำหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้ความรู ้พ ื้ นฐานเกี่ ยวกับหลักสู ต ร
วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูต ร พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรทางปรัชญาการศึ กษา
จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ทันสมัย
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
Develop a school-based curriculum and subjects curriculum in nature of major related
to school and community context, implement and evaluate curriculum through application of
curriculum basic knowledge, curriculum evolution, curriculum theories and development model,
backgrounds of curriculum development in educational philosophy, psychology, social, culture,
technology and other factors; basic education curriculum, school-based curriculum development,
curriculum implementation, curriculum evaluation, problems and trends in curriculum development;
and to be a person who know broadly, be up-to-date, and keep up with changes.

รหัสวิชา
10227003

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
วิทยาการจัดการเรียนรู้

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

Instructional Science
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมี
ความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล จัดกิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เ รียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา
หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การบูรณาการเนื้อหาและภาษา การบูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล
การศึกษาเรียนรวม การชี้แนะผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การ
ปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ
Instructional plan and management in nature of major to develop learners to be an
intellectual and innovator, enhancing student learning, attending and accepting individual differences
among students, creating activities and learning atmosphere for promoting students happiness in
learning; awareness in learners’ well-being, integrating knowledge, content, curriculum, teaching
science and digital technology in instruction by using learning theories, instructional innovation for skills
development in the 21st century, integrated instruction, integrated instruction on sufficiency economy
philosophy, content and language integrated learning, integrated instruction on media and learning
resources in local community, digital technology media, inclusive education, coaching, classroom
management, designing and lesson plan writing, micro-teaching, practicum in real situation; to be a
responsible and committed person in developing learners fulfil their potential

รหัสวิชา
10327002

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้

น(ท-ป-อ)
2(1-2-3)

Innovation and Digital Technology for Education and Learning
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน
ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถ ผลิต
เลื อ ก และประยุ ก ต์ ใ ช้ น วั ต กรรมและเทคโนโลยี ดิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อ การศึ ก ษาและการจั ดการเรีย นรู ้ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูทดี่ ี
มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง
Apply digital technologies for learning management design in accordance with
individual major to develop learners’ intellectual and to be innovators based on contexts, learner
individual differences, and learners with special needs by analyzing principals, concepts, and theories
being relevant to innovation and digital technology for education and learning, laws, and ethics in
utilizing digital technologies in order to be able to create, select and apply innovation and digital
technology for educational and learning management effectively, not pirate intellectual properties,
and use reflection to apply for self-development to become a good teacher, know broadly, be up-todate, and keep up with changes

รหัสวิชา
10421005

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการประกันคุณภาพการศึกษา

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

Learning Measurement, Assesment in Education and
Educational Quality Assurerance
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระสำคัญของเรื่อง
บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การประเมินการ
ปฏิบัติ พัฒนาเครื่องมือวัด และสถิติสำหรับประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับ แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผล
เพื่อให้สามารถวัดและประเมิ นผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ ออกแบบ ดำเนินการเกี่ยวกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคม และแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองสำหรับการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้
ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลง
Measure and evaluate through methods which are practical and appropriate to the
subject matter, context, individual difference of learners, reflect the evaluation result for learner
development and quality development of learning management under the concepts and theories of
measurement and evaluation, authentic assessment, performance assessment and statistic evaluation,
feedback giving, guideline of using measurement and evaluation, proper and creative measurement
and evaluation, design; implement the quality assurance in education work that is consistent with
educational institutions by analyze the context of the world context wisely, society and the philosophy
of sufficiency economy, use the reflective practice for self-development to be a good teacher who is
proficient, smart, and up to date and keeping pace with changes.

รหัสวิชา
10424003

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
Research and Development in Innovation and

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

Learning Management
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้ อ งกับ
ธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา
วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ
แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบ ทของชุมชน เพื่อให้
สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง
Research, solve problems to develop learners, and create innovation to develop
learners’ learning in accordance with individual major, context of learner individual differences, and
learners with special needs by studying, analyzing problem conditions and needs in learner
development in classrooms, design research by applying principals, concepts, research theories,
researchers’ ethics, research instrumentation, apply digital technologies for creating innovation in
research to solve problems and develop learners, relevant innovation in community in order to be
able to implement research results in developing learning management and learners, and use reflection
to apply for self-development to become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up
with changes

รหัสวิชา
10122004

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

น(ท-ป-อ)
2(2-0-4)

Language for Communication for Teachers
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบท
และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาท
วิทยาสำหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช้ ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง เพื่อสื่อความหมาย
ในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การเขียน และภาษา
ท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับ ฝึกการใช้
ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
Use Thai-English language for communication in learning management appropriately in
accordance with context and learner’s differences, learners with special needs, by analyzing concepts,
theory, speech communication for teachers, principle, and techniques of Language Use as well as
practice listening, speaking, reading, writing, and gestures to transmit meanings in instruction and
communication, design learning management in listening, speaking, reading, writing, and gestures to
develop learners, seek for general information for broader, up-to-date self-development and keeping
up with the changes, practice the language and culture for peaceful living
10029001

ครุนิพนธ์
Self Development Report

1(0-2-1)

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
จัดทำครุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของ
ความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติม
เต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ
(PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
Create individual development plan (ID Plan) by gathering, analyzing and synthesizing
capacity of teacher duties together with teachers characteristics through the lesson learned from
teaching experience in educational institution and self-learning, attend the activities to fulfill capacity
in after action review (AAR) individually as well as share and learn under the context of profession
learning community (PLC) to develop oneself to keep up with changes

รหัสวิ ชา
10028005

ชื่อและคาอธิ บายรายวิชา
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Internship 1

น(ท–ป–อ)
1(60)

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน โดยการศึกษาเรียนรู้ คุณลักษณะของครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธา
ในวิชาชีพครู จรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูและครูประจำชั้นในสถานศึกษา มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง
เข้าใจบริบทชุมชน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยี
ดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิ ชาชีพของครูทั้งใน
และนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ใน
สถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ นรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ (PLC)

เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบ

รู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
Practice in professional teaching by study the characteristics of love and faith in the teacher
profession show to trust and faith in teaching profession, self-ethics and profession ethics, acknowledge
duties of teacher and homeroom teacher in school, commitment to self-development, understand
community context, coordinate with parents to collect the data used to provide learner care, assistance,
and development to the preferred characteristics, provide well-organized report of learner development
by applying the knowledge of psychology, digital technology, and ability based learner development,
conclude the guideline and activities for teacher profession development both inside and outside
educational institutions through the process of observation and analysis of teacher performance, conclude
the lesson learned from learning experience in educational institution, synthesize the body of knowledge
and use the learning result in after action review (AAR) as well as share and learn under the context of
profession learning community (PLC) to develop oneself to keep up with changes

รหัสวิชา
10028006

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

น(ท-ป-อ)
2(120)

Internship 2
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติงานผู้ช่วยครู
ร่วมกับครูพี่เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรูส้ ื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผล
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิช าเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การ
ดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรีย นมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (case
study) วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่ าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน
ศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
Behave as a good example with morality and conduct according to professional ethics,
working as a teacher assistant with a mentor by planning content design, media and technology,
measurement and evaluation according to the learning strand in each course, integrated knowledge in
educational administration, innovation design, implementation of educational quality assurance in
accordance with each level of education, manage quality learning and create a learning atmosphere for
students to enjoy, cooperate with parents to develop and help students to have desirable characteristics,
provide weel-organized report of learner development in from of case study, analyze and present guidelines
for self-development to be a professional teacher who is able to adjust to keep up with the change of both
professional teaching and core major sciences, participate in projects related to promoting conservation of
culture and local wisdom and bringing results from learning in educational institutions to evaluate after
action review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in the form of professional
learning community (PLC) to develop oneself to keep up with changes

รหัสวิชา
10028007

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3

น(ท-ป-อ)
3(180)

Internship 3
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ ผู้เรีย นเกิด
กระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการ
พัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจั ย
สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษา
ไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
Practice teaching in educational institutions, behave as a good example with morality and
conduct according to professional ethnics, design a class atmosphere that encourages students to learn
and be happy, organize learning activities that encourage students to create advanced thinking processes
by applying digital technology or modern educational innovations, collaborate with parents to develop and
strive to solve students' problems to have the desirable characteristics with the process of the correct
research methodology, clearly reflecting the changes that have occurred to students themselves from
participating in activities that promote professional progress, projects related to promoting conservation of
culture and local wisdom and bringing results from learning in educational institutions to evaluate after
action review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in the form of professional
learning community (PLC) to develop oneself to keep up with changes

รหัสวิชา
10028008

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4

น(ท-ป-อ)
6(360)

Internship 4
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและนำไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบ
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจั ดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้าง
เครื อ ข่ า ยความร่ว มมื อ กั บ ผู ้ ปกครองและชุ มชนในการพั ฒ นาและแก้ป ั ญหาผู ้ เรีย นให้ ม ี คุ ณลัก ษณะที ่พ ึ งประสงค์ ด้วย
กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกั บตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วม
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ่วมกัน
ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
Work in teacher duties, behave as a good example with morality and conduct according to
professional ethics, make learners are happy and have advanced thinking process and leading them to be
innovators by designing modern educational innovations integrated in community context with learning
activities in and out of the classroom, create a network of cooperation with parents and communities to
develop, promote professional progress and solve students' problems with desirable characteristics with
the correct research process according to the research methodology, clearly reflecting the changes that
have occurred to themselves from participation and participate in projects related to promoting
conservation of culture and local wisdom and bringing results from learning in educational institutions to
evaluate after action review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in the form of
professional learning community (PLC) to develop oneself to keep up with changes

รหัสวิชา
10722101

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
ความรู้พื้นฐานทางการศึกษาปฐมวัย

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

Fundamental of Early Childhood Education
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ปรัชญา หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย ประวัติความเป็นมาของการศึกษาปฐมวัยใน
ประเทศและต่างประเทศ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย กฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก รูปแบบ
การจัดการศึกษาปฐมวัยของไทยและต่างประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและลักษณะการดำเนินงานการจัดการศึกษา
ปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาปฐมวัยในปัจจุบัน
10722102

พัฒนาการ การเรียนรู้และการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

3(3-0-6)

Development Learning and Nurturing Early Childhood
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ความหมายของพัฒนาการ หลักการพัฒนาการ ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการ พัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยตั้งแต่อยู ่ใ นครรถ์มารดาถึ ง 8 ปี ทฤษฎีพัฒนาการ การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย สมองและระบบประสาท
วิทยาศาสตร์กับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูทสี่ ่งผลต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ผลงานวิจัยด้านสมองกับการเรียนรูใ้ นการพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศและต่างประเทศ
Meaning and principle of development; factors related to child develop-ment; child
development of children under age 8 ; development theories; young children’s learning; brain and
neuroscience related to child’s learning; nurturing and parenting patterns of a child affecting a child’s
development and learning; studying of child’s behavior; national and international research on the
brain and a child’s learning.

รหัสวิชา
10722103

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
ภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

Language and Communication for Early Childhood
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ความหมาย ความสำคัญ จุดมุ่งหมาย พัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัยและการเรียนรู้ภาษาที่สอง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ภาษาและการสื่อสารของเด็กปฐมวัย แนวทางการส่งเสริมภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กบทบาทครูและผู้ปกครองใน
การส่งเสริมภาษาและการสือ่ สารของเด็กปฐมวัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาษาและการเรียนรูภ้ าษาที่สอง การ
ประเมินผลพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย
Meaning importance and goal of the linguistic advancement of early childhood,
concepts and theories related to the linguistic and communicative development of early childhood,
teachers and parents’ roles in encouraging the linguistic and communicative development of early
childhood, research in relation with early childhood’s development and learning of a second language,
the evaluation of the linguistic development of early childhood.
10722104

การเคลื่อนไหวและสุขภาวะทางกายสำหรับเด็กปฐมวัย
Motor Development and Physical Well-being for Early

3(2-2-5)

Childhood
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ความหมาย ความสำคัญของพัฒนาการทางเคลื่อนไหวและสุขภาวะทางกาย พัฒนาการทางการ
เคลื่อนไหว แนวทางการพัฒนาการเคลื่อนไหว เกมและกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านเคลื่ อนไหว แนวทางการ
ประเมินพัฒนาการด้านเคลื่อนไหว การส่งเสริมสุขภาวะทางกาย สุขภาพอนามัย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา
สุขภาวะสำหรับเด็กปฐมวัย อุบัติเหตุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โรคที่พบบ่อยในเด็กปฐมวัย การเฝ้าระวังและการ
ป้องกัน
Meaning and importance of motor development and physical well-being for early
childhood, motor development, trends approaches to motor development, games and activities
supporting motor development, approaches to the evaluation of motor development, the promotion
of well-being and healthiness, concepts and theories related to the development health condition
for early childhood, accidents, first aid, frequent diseases of early childhood, awareness and
protection.

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

10722105

การส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัย

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

Enhancing Emotional and Social Development of Early
Childhood
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
จุดมุ่งหมาย พัฒนาการทางอารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัย แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
อารมณ์และสังคม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาอารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัย แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการท าง
อารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัย บทบาทครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมของเด็ก
ปฐมวัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัย การประเมินพัฒนาการทางอารมณ์และ
สังคมของเด็กปฐมวัย
Purposes of enhancing emotional and social development; emotional and social
development of early childhood, theories of the development of emotional and social development
in early childhood; factors related in emotional and social development for early childhood,
approaches to encouragement of emotional and social development for early childhood, research to
encouragement of emotional and social development for early childhood, evaluation in emotional
and social development for early childhood, the designing of activities and teaching aids.
10722206

การช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ

3(2-2-5)

Enhancing the Potential of Early Childhood with Special
Needs
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ความหมายของเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษอายุต่ำกว่า 8 ปี ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ ลักษณะของเด็กพิเศษประเภทต่าง ๆ และแนวทางการช่วยเหลือ โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuroscience: NS) คุณธรรมในการ
ดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ เครื่องมือในการคัดกรองที่มีความ
ต้องการพิเศษ
Definition of early childhood children with special needs under the age of 8 years.
Theories and concepts of early childhood assistance with special needs Characteristics of special types
of children and help guidelines by applying knowledge of brain and neurological relationships
(Neuroscience: NS), morality in caring for children with special needs, r elated works in the country
and abroad, screening tools with special needs.

รหัสวิชา
10722207

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
การบริหารและจัดการสถานศึกษาปฐมวัย

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

Early Childhood Administration and Management
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการ
สถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ประเภทของสถานศึกษาเด็กปฐมวัย บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาเด็กปฐมวัย
ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ การดำเนินการจัดตั้งสถานศึกษาเด็กปฐมวัย การ
นิเทศและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนและการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับปฐมวัย
Meaning, importance, concepts, principles and theories related to administration and
management of educational institutions for early childhood. Types of early childhood education
institutions roles, duties and responsibilities of preschool school administrators, Leadership of school
administrators, creating a learning community implementation of the establishment of early childhood
education institutions, supervision and monitoring of personnel performance, cooperation with parents
and communities and quality assurance of early childhood education
10722314

การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

3(3-0-6)

Assessment for Early Childhood Development
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
แนวคิด หลักการ ความหมาย ความสำคัญ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย การประเมินพัฒนาการแนวใหม่ หลักการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย แนวทางการประเมินพัฒนาการ
และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยตามสภาพจริง การสร้างและใช้เครื่องมือสำหรับการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย การ
จัดทำสารนิทัศน์ บทบาทของครูและผู้ปกครองในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับการ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย การรายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
Concepts, principles, meanings, importance and theories related to early childhood
development assessment, new development assessment, principles of evaluation of early childhood
development, guidelines for assessing development and learning of young children according to actual
conditions, creating and using tools for assessing early childhood development, the preparation of the
substance, the role of teachers and parents in assessing early childhood development, using digital
technology and assessing early childhood development, reporting of Early Childhood Development
assessment.

รหัสวิชา
10722309

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย

น(ท-ป-อ
3(2-2-5)

Thinking Skills for Early Childhood
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการทางสติปัญญา การทำงานของสมองและทักษะสมองเพื่อจัดการชีวติ
ให้สำเร็จสำหรับเด็กปฐมวัย การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทัก ษะการคิดในเด็กปฐมวัย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บทบาทของครูในการส่งเสริมทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย แนวทางการประเมินผล
ทักษะการคิด
Concepts, theories about intellectual development, brain function and brain skills to
manage life successfully for early childhood Early childhood learning, research results related to the
development of thinking skills in early childhood, both at home and abroad. The role of teachers in
promoting thinking skills of preschool children, guidelines for evaluating thinking skills.
10722310

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี

3(2-2-5)

Learning Experiences in Early Childhood Education for
Children Age 3-6
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม : ไม่มี
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี กระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย วิธีสอน ทักษะและเทคนิคการจัด
ประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และสื่อ การประเมินพัฒนาการและการ
เรียนรู้
Early childhood curriculum for of 3 - 6 years of age, processes of creating and
developing curricula for early childhood, principles and concepts related to learning experiences for
early childhood, teaching methods, skills and techniques in managing learning experience for early
childhood, the designing of lesson plans and teaching aids, learning and development evaluation,
teaching practice process, assessment.

รหัสวิชา
10722311

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
โภชนาการและการจัดโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
Nutrition and Nutritional Management for

น(ท-ป-อ
3(2-2-5)
Early

Childhood
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ความหมาย ความสำคัญของโภชนาการที่มีต่อสุขภาวะ ภาวะโภชนาการ ปัญหาโภชนาการ การจัด
โภชนาการและการส่งเสริมสุขนิสัยในการรับประทานอาหาร การประกอบอาหารที่ส่งเสริมโภชนาการ แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ ถอดบทเรียนการจัดโภชนาการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ
Meaning and importance of nutrition in relation to healthiness, nutritional conditions,
nutritional problems and the promotion of nutritional consuming habit, the nutritional preparation of
food, concepts and theories related to health behavior, the extraction of lessons on nutritional
management and national and international research.
10722312

ครอบครัวชุมชนและสังคมกับการจัดการศึกษาปฐมวัย

3(2-2-5)

Family Communities and Society in Early Childhood
Education
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ความหมาย ความสำคัญ และแนวคิดเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย หลักการและแนวคิดใน
การให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่ว นร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัย รูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมการให้การศึกษาแก่
ผู้ปกครอง อิทธิพลของครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของเด็กปฐมวัย ในปัจจุบันและอนาคต บทบาทของ
ผู้ปกครองและชุมชน ท้องถิ่นในการดูแลพัฒนาและปกป้องสิทธิเด็กตามกฎหมาย สาระความรู้ส ำหรับผู้ปกครองเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
Meaning, importance and the concept related to education management for early
childhood, principles and concepts of the cooperation of parents and communities in education
management for early childhood, approaches to education management for parents, the influences
of the family, the community and the local on a child’s way of life both in the present and in the
future, the roles of parents and the communities in the development and lawful protection of early
childhood, knowledge content for parents in order to encourage the development of early childhood.

รหัสวิชา
ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
10 7 2 24 13การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้

ของเด็ก

น(ท-ป-อ
3(2-2-5)

ปฐมวัย
Research and Innovations for Early Childhood
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม กระบวนการวิจัย การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
จรรยาบรรณและคุณธรรมในการวิจัย การใช้รูปแบบการพัฒนานวัตกรรมร่วมสมัยในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผลงานวิจัย
ทางการศึกษาปฐมวัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ การออกแบบงานวิจัยสู่การพัฒนานวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการพัฒนางานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
Concepts of research and innovation, research procedure, creating and finding quality
tools, Morality and ethics in research using contemporary innovation development model for early
childhood development, research results in early childhood education both in Thailand and abroad,
research design for innovation development, the use of digital technology for the development of
early childhood education research
15520001

ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
English for Specific Purposes

3(3-0-6)

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน:ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ฝึกให้ผู้เรียนใช้ทักษะบูรณาการในการสื่อสารภาษาอังกฤษเฉพาะสาขา เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการ
อ่านข้อความ บทความและค้นคว้า เข้าใจลักษณะเฉพาะของภาษาอังกฤษในสาขาวิชาของตน
Practice learning English for specific pur[oses integratedly, increase efficiency in
reading messages and article, and reading for information retrieval, understand English used in
students’ field of study.

รหัสวิชา
10723201

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
สื่อ ของเล่นและการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

Medias Toys and Play for Early Childhood
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ความหมาย ความสำคัญของสื่อและของเล่นที่มีต่อการเล่ นของเด็กปฐมวัจ แนวคิดเกี่ยวกับการเล่น
พัฒนาการทางการเล่น ลักษณะของสื่อและของเล่นที่ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย การออกแบบและการผลิตสื่อ
และของเล่นด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลหรือวัสดุท้องถิ่ นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก การตรวจสอบคุณภาพสื่อและของ
เล่น การจัดมุมของเล่น บทบาทของครูในการส่งเสริม การเล่น การประเมินสื่อและกิจกรรมการเล่น
Meaning and importance of teaching aids and toys for early childhood, concepts and
theories related to a child’s playing and playing development, the features of teaching aids and toys to
encourage learning for early childhood.
10723202

สุนทรียทางดนตรีและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย

3(2-2-5)

Aesthetic Music and Movement for Early Childhood
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ความหมาย ความสำคัญ สุนทรียทางดนตรี ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเพลงและดนตรี พัฒนาการของเพลง
และดนตรี การเลือกเพลงประกอบการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ทั้งการฟัง การร้อง การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ
บทบาทครูในการพัฒนาสุนทรียทางดนตรี การใช้ดนตรีบำบัดและการเคลื่อนไหวให้กับเด็ก ฝึกปฎิบัติการเล่นเครื่องดนตรี
แนวทางการใช้เครื่องดนตรีและการจัดกิจกรรมดนตรีเพื่อเด็กปฐมวัย
รหัสวิชา
ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
meaning and importance of musical appreciation, concepts and theories related to
music and motor functions, elements of music and motor functions, musical activities and motor
functions for early childhood in accordance with the knowledge of the relationship between the brain
and neuroscience, teachers’ roles in developing musical appreciation and motor functions for early
childhood, practice, approaches to applying music and motor functions for reflecting a child’s
development and learning, the designing of activities and teaching aids, the practice of experience
management, assessment, reflective thinking and the employment of knowledge.

รหัสวิชา
10723203

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

Science and Mathematics for Early Childhood
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แนวทางการ
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ แนวทางการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในเด็กปฐมวัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Concepts, theories related to scientific and mathematical process skills, guidelines
for the development of scientific and mathematical process skills, science and math process skills
promotion activities, guidelines for assessing scientific and mathematical process skills, research related
to the development of scientific and mathematical process skills in early childhood both in Thailand and
abroad.
10723304

สุนทรียทางศิลปะทางการศึกษาปฐมวัย

3(2-2-5)

Artistic Appreciation for Early Childhood Education
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ความหมาย ความมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมศิลปะ พัฒนาการทางศิลปะ กิจกรรมศิลปะสำหรับ
เด็กปฐมวัย แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางศิลปะของครูปฐมวัย บทบาทครูในการพัฒนาสุนทรียทางศิลปะใน
การจัดประสบการณ์ศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย การเก็บผลงานทางศิลปะของเด็กปฐมวัย แนวทางการใช้ผลงาน
ศิลปะเป็นเครื่องมือสะท้อนพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก การนำศิลปะไปใช้ในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย การจัดนิทรรศการ จัดป้ายนิเทศ งานกระดาษและการสร้างสรรค์งานศิลปะสำหรับครูปฐมวัย
Meanings and purposes of the management of art activities, artistic development,
art activities for early childhood in accordance with the employment of knowledge of the relationship
between the brain and neuroscience, concepts, theories related to the artistic knowledge of an early
childhood teaches, teachers’ roles in developing artistic appreciation for early childhood, approaches
to apply artwork for reflecting a child’s learning development, the management of digital technology
and local materials for the creation of artwork, the designing of activities and teaching aids, the practice
of experience management, assessment, reflective thinking and the employment of knowledge.

รหัสวิชา
10723305

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
วรรณกรรมและนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

Literatures and Tales for Early Childhood
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ความหมาย ความสำคัญของวรรณกรรมและนิทานที่มีต่อเด็กปฐมวัย ลักษณะและประเภทของ
วรรณกรรมและนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย การใช้วรรณกรรมในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบต่าง ๆ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้วรรณกรรมหรือนิทานในการพัฒนาเด็กปฐมวัย การใช้วรรณกรรมเพื่อพัฒนาทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้สำเร็จ
(Executive Functions) เทคนิ ค การเล่ า การอ่ านนิ ท านสำหรั บเด็ก ออกแบบวรรณกรรมสำหรั บเด็ กปฐมวั ย การใช้
วรรณกรรมประเมินวรรณกรรม
Meaning, importance of literature and tales for early childhood, characteristics and
types of literature and tales for early childhood, use of literature in early childhood development in
various forms, research related to the use of literature or tales in early childhood development, using
literature to develop brain skills to manage life successfully (Executive Functions) storytelling techniques,
reading stories for children Design literature for early childhood, the use of literature to evaluate literature
10723306

การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
Learning Experiences in Early Childhood Education for

3(2-2-5)

Children Under Age 3
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
แนวคิดในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุต่ำกว่า 3 ปี หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3
ปี แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ ออกแบบ
กิจกรรมหรือสื่อที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ การประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
Concepts for early childhood development, under 3 years of age, early childhood
education courses for children unde 3 years, guidelines for promotion of development and learning
providing an environment that is conducive to development and learning, design activities or media that
promote development and learning, assessment of learning activities.

รหัสวิชา
10723307

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

Innovation in Early Childhood Education
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ความหมาย ความสำคัญของนวัตกรรม ประเภทและรูปแบบนวัตกรรม นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
ของไทยและต่างประเทศ การนำนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยมาปรับใช้ในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย การ
ประเมินผลการใช้นวัตกรรมในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยการบูรณาการเข้ากับกิจกรรมประจำวัน
Meaning, importance of innovation, type and style of innovation, Early Childhood
Education innovation in Thailand and abroad, adopting Early Childhood Education innovations to be used
in organizing experiences for early childhood. Evaluating the use of innovation in providing experiences
for early childhood by integrating with daily activities
10723308

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

3(3-0-6)

Culture Folk Wisdom for Promoting Early Childhood
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ความหมาย ความสำคัญของวัฒนธรรม พหุวัฒนธรรม ภูมิปัญญา รวมทั้งเอกลักษณ์ของชาติและ
ท้องถิ่น ค่านิยม ความเชื่อ วิถีชีวิตของคนในชุมชนในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย การเชื่อมโยงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่
สอดคล้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย การส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีความรัก ภาคภูมิใจในความเป็นไทยและการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
Meaning, importance of multiculturalism, culture, wisdom, including national and local
identity, values, beliefs, ways of life in the community in raising young children, cultural links wisdom that
is consistent with early childhood development, promoting early childhood to love and to be proud of
being Thai and living together peacefully in a variety of cultures

รหัสวิชา
10723309

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์สำหรับครูปฐมวัย

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

Personality and Relationship for Early Childhood Teacher
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
สำหรับครูปฐมวัย บุคลิกภาพของครูปฐมวัย การพัฒนาบุคลิกภาพของครูปฐมวัย คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครูปฐมวัย การ
พัฒนาบุคลิกภาพในการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม ประสิทธิภาพในการทำงานของครูปฐมวัยจรรยาบรรณวิชาชีพครู
การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
Meaning, significance, concepts, principles and theories related to personality and
human relations for early childhood teachers, personality of early childhood teachers, personality
development of early childhood teachers, morality and ethics for early childhood teachers, personality
development in communication and teamwork, working efficiency of early childhood teachers,
professional ethics of teachers Living according to sufficiency economy principles
10723407

สัมมนาการศึกษาปฐมวัย

1(0-2-1)

Seminars in Early Childhood Education
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ไม่มี
วิชาบังคับร่วม: ไม่มี
ความหมาย ความสำคั ญ รู ป แบบของการสั ม มนา การศึ ก ษาปั ญ หาหรือ ความเคลื ่ อ นไหวทาง
การศึกษาปฐมวัย การรวบรวมปัญหาและจัดการสัมมนาทางวิชาการในชั้นเรียน โดยเลือกหัวข้อการจัดกิจกรรมสัมมนาตาม
หัวข้อที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาปฐมวัยอย่างน้อย 1 หัวเรื่อง

ผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู
มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2. มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทน
อดกลั้น มีความเสียสละ รับผิด ชอบและ
ซื่อสัตย์ต่องาน ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้าน
วิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคม
และประเทศชาติ และเสริ ม สร้ า งการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
3. มี ค ่ า นิ ย มและคุ ณ ลั ก ษณะเป็ น
ประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้
เกียรติคนอื่น มีความสามัคคีและทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาใน
การดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ
4. มี ค วามกล้า หาญและแสดงออก
ทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย

1. การวิ เ คราะห์ แ บบวิ ภ าษวิ ธี
(Dialectics) ในประเด็ น วิ ก ฤตด้ า น
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของสั ง คมและ
วิ ช าการ รวมทั ้ ง ประเด็ น วิ ก ฤต
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
2. การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิง
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ( Interaction Action
Learning)
3. การเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case
Study)
4. การเรี ย นรู ้ จ ากกระบวนการ
กระจ่างค่านิยม (Value Clarification)
5. การเรี ย นรู ้ โ ดยบู ร ณาการการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (WorkIntegrated Learning: WIL)
6. การบรรยายเชิ ง ปฏิ ส ั ม พั น ธ์
(Interactive lecture )
7. การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็น
พื้นฐาน(Scenario-based learning)
8. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-based learning)
9. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ

จั ด การและคิ ด แก้ ป ั ญ หาทางคุ ณ ธรรม
จริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับ เป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
สังคม การทำงานและสภาพแวดล้อม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจ
ทางค่ า นิ ย ม บรรทั ด ฐานทางสั ง คม
ความรู ้ ส ึ ก ของผู ้ อ ื ่ น และประโยชน์ ข อง
สั งคมส่ ว นรวม มี จ ิ ต สำนึ ก ในการธำรง
ความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่
ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอก
เลียนผลงาน
2. ด้านความรู้

1. วัดและประเมินจากการสังเกต
พฤติ ก รรมในขณะทำงานตามสภาพ
จริง (Authentic Approach)
2. วั ด และประเมิ น จากผลการ
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
3. วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน
4. วั ด และประเมิ น จากผลงาน
กรณีศึกษา
5. วัดและประเมินโดยใช้แบบวัด
คุณธรรมจริยธรรม
6. วั ด และประเมิ น ค่ า นิ ย มและ
ความเป็ น ครู จ ากผลการปฏิ บ ั ต ิ ก าร
สอนในสถานศึกษา
7. วัดและประเมินจากผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นราย
ปีตลอดหลักสูตร

ผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู
1. มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน

1. การจั ด การเรี ย นรู ้ ต ามแนว

1. วัดและประเมิ นจากการปฏิ บ ั ติ

ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู ท ฤ ษ ฎ ี ส ร ร ส ร ้ า ง น ิ ย ม ตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ
อาทิ ค่านิยมของครู คุณธรรม จริ ยธรรม ( Constructivism) โ ด ย ให ้ ผ ู ้ เ ร ี ย น

2. วัดและประเมินจาก

การ

จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญา วิเคราะห์และ สังเคราะห์องค์ความรู้ วิ เคราะห์ และสั งเคราะห์
ความเป็นครู จิตวิทยาสำหรับครู จิตวิทยา ด้วยตนเอง
ความรู้

องค์

พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการ

การ

2. การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ ก ารสื บ สอบ

เรี ย นรู ้ แ ละช่ ว ยเหลื อ แก้ ไ ขปั ญ หา (Inquiry-Based Learning)

3. วัดและประเมินจากผล

ทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระสำคัญ

ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรและ 3. ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ แ บ บ ร ว ม พ ลั ง ของความรู้
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรม (Collaborative Learning)
4. วัดและประเมินจาก

การ

และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การ

4. การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น นำเสนอโครงงานหรือรายงาน

การศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมิน ฐาน (Project-Based Learning)

ค้นคว้า

การศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและ 5. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 5. วัดและประเมินจากผล
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน (Problem-Based Learning)
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

การ

และภาษาเพื ่ อ การสื ่ อ สารสำหรั บ ครู

การ

6. การเรี ย นรู ้ แ บบผสมผสาน

6. วัดและประเมินจากผล

ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะ (Blended Learning) โดยบูรณาการ เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็น
เทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ การทำงาน เทคโนโลยี ด ิ จิ ท ั ล สำหรั บ การเรียนรู้ รายปีตลอดหลักสูตร
วิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมื อ ด้ ว ยตนเองนอกชั ้ น เรี ย นและเรี ย น
สร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 มี ร่วมกันในชั้นเรียน
ความรู ้ ความเข้ า ใจในการ บู ร ณาการ

7. การเรียนรู้แบบห้ องเรีย นกลั บ

ความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณา ด้าน (Flipped Classroom)
การข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการ 8. การเรี ย นรู ้ โ ดยบู ร ณาการการ
สอน (TPCK)

การสอนแบบบู ร ณา ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-

การความรู้ทางวิ ทยาศาสตร์เทคโนโลยี IntegratedLearning:WIL)
ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง ว ิ ศ ว ก ร ร ม แ ล ะ 9. การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็น
คณิ ต ศาสตร์ ( STEMEducation)ชุ ม ชน พื้นฐาน (Scenario-based learning)
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และมี
ความรู้ในการประยุกต์ใช้

10. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-based learning)

2. มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด 11. การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์
ทฤษฎี เนื ้ อ หาวิ ช าที ่ ส อน สามารถ เ ป ็ น ฐ า น ( Phenomenon-based
วิเคราะห์ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่สอน learning)
อย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้า

12. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ

ด้ า นวิ ท ยาการและนำไปประยุ ก ต์ ใ ช้ใน เป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร

ผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน

การพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้
และเนื ้ อ หาสาระด้ า นมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ดา้ นความรู้ของแต่ละสาขาวิชาตาม
เอกสารแนบท้าย
3. มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน
เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกัน บนพื้นฐาน
ความแตกต่ า งทางวั ฒ ธรรม สามารถ
เผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม และสามารถนำแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและ
พัฒนาผู้เรียน
4. มีความรู้และความสามารถ ใน
การใช้ ภ าษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารตามมาตรฐาน
5. ตระหนั ก รู้ เห็ น คุ ณ ค่ า และ
ความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและนำมาประยุกต์ ใช้ใน
การพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางาน
และพัฒนาชุมชน
3. ด้านทักษะทางปัญญา
1. คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และ

1. การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็น

ประเมิ น ข้ อ มู ล สื ่ อ สารสนเทศ จาก ฐาน(Research-Based Learning)
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็น

1. วั ด และประเมิ น จากผลการ
วิ เ คราะห์ แ บบวิ ภ าษวิ ธ ี เ กี ่ ย วกั บ

2. การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการ ประเด็ นวิก ฤตทางวิชาการ วิ ชาชีพ

พลเมืองตื่นรู้ มีสำนึกสากล สามารถเผชิญ คิ ด ขั ้ น สู ง (Higher Order Thinking และทางสังคม
และก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุ ค skills)
2. วัดและประเมินจากผลการทำ
ดิ จ ิ ท ั ล เทคโนโลยี ข ้ า มแพลทฟอร์ ม

3. การเรี ย นรู ้ เ ชิ ง ผลิ ต ภ า พ วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่

(Platform)และโลกอนาคตนำไปประยุกต์ ใช้ (Productive-Based Learning)

3. วัดและประเมินจากผลการวิจัย

ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและ
4. การเรียนรู้ โดยใช้สถานการณ์ และพัฒนานวัตกรรม
พัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึง เ ป ็ น ฐ า น ( Scenario-Based 4. วั ด แ ล ะ ป ร ะ เ ม ิ นจ า ก ก า ร
ความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ Learning)

นำเสนอรายงานหรือผลการ

ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและ

ปฏิบัติงาน

ผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา

ยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

5. การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์

5. วั ด และประเมิ น จากผลการ

เ ป ็ น ฐ า น ( Phenomenon-Based ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

2. สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่าง Learning)
สร้างสรรค์
3. สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน

6. วัดและประเมินจากผลการเข้า

6. การเรีย นรู้ โดยบู รณาการการ ร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็ น
จาก ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work- รายปีตลอดหลักสูตร

การทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม IntegratedLearning: WIL)
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนา

7. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม ( Research and Innovation
รวมทั ้ งการถ่ ายทอดความรู ้แก่ ชุ มชนและ Development)
สังคม
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8. การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
เรี ย นรู ้ ด ้ ว ยการนำตนเอง (Self-

60

Directed Learning)
9. การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ ป ั ญ หาเป็ น
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ฐาน (Problem-based learning)
10. การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน (Project-based learning)
11. การเรี ย นรู ้ โ ดยวิ ธ ี โ สเครติ ส
(Socrates method)
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1. เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ ความรู้สึ ก 1. ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ แ บ บ ร ่ ว ม มื อ 1. วัดและประเมินจากผล
ของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะ (Cooperative Learning)
เรียนรู้แบบร่วมมือ
ทางอารมณ์และทางสังคม

2. การเร ี ยนแบบม ี ส ่ วนร ่ วม

การ

2. ว ั ด แ ล ะ ป ร ะ เ ม ิ น จ า ก ผ ล

2. ทำงานร่วมกับผู้อื่นทำงานเป็ นทีม ปฏิ บ ั ต ิ ก าร (Participative Learning การศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา
เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพ ที่ดี through Action)
3. วัดและประเมินจากผล การ
กับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนใน 3. การเป็ น ผู ้ น ำแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม นำเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้นำ
ชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้ง (Shared Leadership) ในการนำเสนอ และผู ้ ต ามที ่ ด ี ใ นการปฏิ บ ั ต ิ ง าน
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

งานวิชาการ

ร่วมกัน

3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อ 4. การให้ ความเห็ นและการรั บฟั ง 4. วัดและประเมินจากผล การ
ตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อ ความเห็ น แบบสะท้ อ นกลั บ อย่ า ง ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหา ไตร่ตรอง (Reflective thinking)

ผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู
ตนเอง กลุ ่ ม และระหว่ า งกลุ ่ ม ได้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา
5. การเรี ย นรู ้ โ ดยบู รณาการการ

5. วัดและประเมินจากผล การ

ปฏิ บ ั ต ิ งานจริ งในสถานศึ กษา (Work- เข้ า ร่ ว มกิ จกรรมเสริ มความเป็นครู

4. มีภาวะผู้นาทางวิชาการและวิชาชีพ Integrated Learning: WIL)

เป็นรายปีตลอดหลักสูตร

มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 6. ก า ร เ ร ี ย นร ู ้ แ บ บ ร วม พลั ง
สามารถชี้นำและถ่ายทอดความรู้แก่ผเู้ รียน (Collaborative learning)
สถานศึ ก ษา ชุ ม ชนและสั ง คมอย่ า ง
สร้างสรรค์

7. การเข้ าร่ วมกิ จกรรมเสริ มความ
เป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
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เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มี ท ั ก ษะการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล สถิติ
การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุ ณ ภาพเพื่ อ เข้ า ใจองค์ ค วามรู ้ หรื อ
ประเด็ น ปั ญ หาทางการศึ ก ษาได้ อ ย่ า ง
รวดเร็วและถูกต้อง
2. สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง
บุคคลในชุมชนและสังคม และกลุ่มต่างๆ
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยสามารถ
เลื อ กใช้ ก ารสื ่ อ สารทางวาจา การเขียน
หรือการนำเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ
ที่เหมาะสม
3. ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่ง การ
เรี ย นรู ้ ต ่ า งๆได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สามารถใช้ โ ปรแกรมสำเร็ จ รู ป ที ่ จ ำเป็ น
สำหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การ
ทำงานการประชุม การจัดการและสืบค้น

1. การติ ด ตาม วิ เ คราะห์ และ

1. วัดและประเมินจากการติดตาม

นำเสนอรายงานประเด็ นสำคั ญด้ า น วิ เ คราะห์ และนำเสนอรายงาน
การศึ กษาจากข่ า วสารบนสื ่ อสั ง คม ประเด็นสำคัญด้านการศึกษา
ออนไลน์

2. วั ด และประเมิ น จากผลการ

2. การสื บค้ นและนำเสนอรายงาน สืบค้นและนำเสนอรายงานประเด็น
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ประเด็นสำคัญด้านการศึกษาโดยบูรณา สำคั ญ การศึ ก ษาที ่ ม ี ก ารบู ร ณาการ
การการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศและ เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีดิจิทัล
3. การจัดทำอินโฟกราฟิกเพื่อสรุป

ดิจิทัล
3. วั ด และประเมิ น จากผลการ

ประเด็นสาระสำคัญของงานที่นำเสนอ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
4. การเรี ยนรู ้ โ ดยบู รณาการการ 4. วัดและประเมินจากผลการเข้า
ปฏิบัติงานจริ งในสถานศึ กษา (Work- ร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็ น
Integrated Learning: WIL)
5. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม ความ
เป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร

รายปีตลอดหลักสูตร

ผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน

1. การเรียนรู้โดยบูรณาการ การ

1. วั ด และประเมิ น จากการฝึ ก

ข้ อ มู ล และสารสนเทศ รั บ และส่ งข้ อมูล
และสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและ
สารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิด
ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน
6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
1. สามารถเลือกใช้ ปรัชญาตามความ

เชื ่ อ ในการสร้ า งหลั ก สู ต รรายวิ ชา การ ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work- ทักษะจัดการเรียนรู้ ใ นสถานการณ์
ออกแบบเนื้ อหาสาระ กิ จกรรมการเรี ยน integratedlearning: WIL)
จำลอง
การสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การ

2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้

2. วัดและประเมินจากผล การ

วัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการ โดยบู รณาการความรู ้ใ นเนื้ อ หาวิชา ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการ เฉพาะผนวกวิ ธ ี ส อนกั บ เทคโนโลยี 3. วั ด และประเมิ น จากรายงาน
เรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่ง ( Technological Pedagogical การทำวิจัยในชั้นเรียน
การเรียนรู้แบบเปิดได้ อย่ างเหมาะสมกั บ Content Knowledge : TPCK)
สภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพื้นที่

3. การทำวิจัยในชั้นเรียน

4. วัดและประเมินจากผล69 การ

เพื่อ เข้ า ร่ ว มกิ จกรรมเสริ มความเป็นครู

2. สามารถในการนำความรู้ ทาง พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
จิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น 4. การเรียนรู้โดยบูรณาการ การ
รายบุคคลออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหา ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Workสาระ การบริ หารจั ดการ และกลไกการ IntegratedLearning: WIL)
ช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่ 5. การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความ เป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
ถนั ด และศั กยภาพของผู ้ เรี ยนที ่ ม ี ค วาม

6. การเรี ย นรู ้ ผ ่ า นประสบการณ์

แตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและ (Experience-Based Approach)
ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือ 7. ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ เ ช ิ ง ผ ล ิ ต ภ า พ
ผู้เรียนที่มีข้อจำกัดทางกาย
(Productive-based learning )
3. จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทำงาน
ในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการ
คิ ด การทำงาน การจั ด การ การเผชิ ญ
สถานการณ์

ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิด

เป็น ทำเป็น โดยบูรณาการการทำงานกับ

ผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน

การเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถ
ประยุ กต์ ความรู ้ มาใช้ เพื ่ อป้ องกั น แก้ ไ ข
ปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์
สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดย
ยึดผู้เรียนสำคัญที่สุด
4. ส ร ้ า ง บ ร ร ย า ก า ศ แ ล ะ จั ด
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สภาพแวดล้ อ ม สื ่ อ การเรี ย น แหล่ ง
วิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและ ภูมิ
ปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อการ
เรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงาน
และสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ บิ ด ามารดา
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อ
อำนวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและ
เกิ ด การใฝ่ ร ู ้ อ ย่ า งต่ อ เนื ่ อ งให้ เ ต็ ม ตาม
ศักยภาพ
5. สามารถจั ด การเรี ย นการสอนให้
นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะ
การเรียนรู้ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด
ทักษะชีวิต ทักษะการทำงานแบบร่วมมือ
ทักษะการใช้ภาษาเพื ่อการสื่ อสารทั กษะ
เทคโนโลยี และการดำเนิ นชี ว ิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
นำทักษะเหล่านี้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก หมวดวิชาเฉพาะ สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
⚫ ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
ทักษะ

รายวิชา

คุณธรรม

หมวดวิชาเฉพาะ

จริยธรรม

ทักษะทาง ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ปัญญา

ความรู้

ความรับผิดชอบ

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1

2

3

4

การวิเคราะห์

วิธีวิทยาการ

เชิงตัวเลข

จัดการเรียนรู้

การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี

1

2

3

1

2 3

4 5

กลุ่มวิชาเอก
10722101 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษาปฐมวัย

⚫

10722102 พัฒนาการ การเรียนรู้และการอบรมเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัย

⚫

10722103 ภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

10722104 การเคลื่อนไหวและสุขภาวะทางกายสำหรับ
⚫

เด็กปฐมวัย

⚫





⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫



⚫

10722205 การส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม
ของเด็กปฐมวัย

⚫

⚫

10722206 การช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ

⚫



10722207 การบริหารและจัดการสถานศึกษาปฐมวัย

⚫



10722314 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

⚫

⚫



⚫

⚫





⚫



⚫






⚫

⚫

⚫

⚫





⚫

⚫





⚫



⚫

⚫

⚫

⚫

⚫





⚫



⚫



⚫

⚫

⚫

⚫

⚫



⚫



ทักษะ

รายวิชา

คุณธรรม

หมวดวิชาเฉพาะ

จริยธรรม

ทักษะทาง ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ปัญญา

ความรู้

ความรับผิดชอบ

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1
10722309 ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย

⚫

⚫

10722310 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับ
เด็กอายุ 3-6 ปี

⚫



⚫

⚫





⚫



⚫

⚫





⚫

⚫

⚫



⚫



2

⚫

⚫



⚫

⚫

⚫

3
⚫

4

การวิเคราะห์

วิธีวิทยาการ

เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ

จัดการเรียนรู้

การใช้เทคโนโลยี

1

2

3

1

2 3

4 5





⚫

⚫



⚫



10722311 โภชนาการและการจัดโภชนาการสำหรับ
เด็กปฐมวัย

⚫





⚫

⚫

⚫

⚫



⚫

10722312 ครอบครัว ชุมชนและสังคมกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย
10722413 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

10520001 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

⚫

⚫

10723201 สื่อ ของเล่นและการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

10723202 สุนทรียทางดนตรีและการเคลื่อนไหวสำหรับ
เด็กปฐมวัย

⚫

⚫

⚫



⚫





⚫



⚫

⚫

⚫

⚫



⚫

⚫

⚫



⚫

10723203 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับ
เด็กปฐมวัย



⚫

⚫

⚫





⚫



⚫



ทักษะ

รายวิชา

คุณธรรม

หมวดวิชาเฉพาะ

จริยธรรม

ทักษะทาง ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ปัญญา

ความรู้

ความรับผิดชอบ

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1
10723304 สุนทรียทางศิลปะทางการศึกษาปฐมวัย

⚫

10723305 วรรณกรรมและนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย

⚫

2

3

4

การวิเคราะห์

วิธีวิทยาการ

เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ

จัดการเรียนรู้

การใช้เทคโนโลยี

1

2

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

3

1

2 3

10723306 การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับ
⚫

เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
10723307 นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

⚫

10723308 วัฒนธรรม ภูมิปัญญาในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

⚫

10723309 บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์สำหรับครูปฐมวัย

⚫

10723407 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫



⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫





⚫

⚫

⚫

⚫

⚫



⚫

⚫

⚫

⚫





⚫

⚫

⚫

⚫

⚫



⚫

⚫





⚫





⚫

⚫

⚫

⚫





⚫



4 5

