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1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อย่อ

หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
Associate of Education Program in Early Childhood Education
อ.ศษ.(การศึกษาปฐมวัย)
A.Ed. (Early Childhood Education)

2. ปรัชญาของหลักสูตร
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรัก ความเข้าใจ และพัฒนาเด็กให้เป็นเด็กดีมีปัญญา
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เป็ น คนดี มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม รั ก ศรั ท ธาในวิ ช าชี พ มี จิ ต สาธารณะ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
มีบุคลิกภาพเหมาะสมในการเป็นครู/พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย มีภาวะความเป็นผู้นํา ผู้ตามที่ดี
2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีการจัดการศึกษาปฐมวัย
3. มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการบูรณาการการจัดการศึกษาปฐมวัยและการจัดการเรียนรู้
ให้แก่เด็กปฐมวัย
4. มี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด สั ง เคราะห์ คิ ด สร้ า งสรรค์ และการคิ ด แก้ ปั ญ หา
ในการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาเด็กปฐมวัย
5. สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
4. โครงสร้างหลักสูตร
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 90
และแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 วิชาชีพ
2.2.1 วิชาบังคับ
2.2.2 วิชาเลือก
2.2.3 วิชาการฝึกงาน
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชา
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

30
57
12
45
33
9
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

5. รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร
5.1 หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต
5.1.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
12 หน่วยกิต
รหัสวิชา
รายวิชา
น(ท-ป-ศ)
ศษ 0101
จิตวิทยาสําหรับครู
3(2-2-5)
ศษ 0102
จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
ศษ 0103
การศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
ศษ 0104
บุคลิกภาพครูปฐมวัย
3(2-2-5)
5.1.2 วิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
33 หน่วยกิต
รหัสวิชา
รายวิชา
น(ท-ป-ศ)
ศษ 0105
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
ศษ 0106
การจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
ศษ 0107
การศึกษาพฤติกรรมเด็ก
3(2-2-5)
ศษ 0108
การจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย
3(1-4-4)
ศษ 0109
นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
ศษ 0110
คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
ศษ 0111
สื่อการเรียนรู้สาํ หรับเด็กปฐมวัย
3(1-4-4)
ศษ 0112
การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
ศษ 0113
โภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย
3(1-4-4)
ศษ 0114
การศึกษาสําหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
ศษ 0115
โครงงานทางการศึกษาปฐมวัย
3(1-4-4)
วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ศษ 0116
สุขภาพอนามัยสําหรับมารดาและเด็ก
3(2-2-5)
ศษ 0117
ศิลปะสําหรับครูปฐมวัย
3(1-4-4)
ศษ 0118
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ สําหรับเด็กปฐมวัย
3(1-4-4)
ศษ 0119
นิทานและหุ่นสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
ศษ 0120
ภาษาอังกฤษสําหรับครูปฐมวัย
3(2-2-5)
ศษ 0121
หนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
ศษ 0122
คอมพิวเตอร์สําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
ศษ 0123
สื่ออิเลคทรอนิกส์สําหรับครูปฐมวัย
3(2-2-5)
ศษ 0124
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3(2-2-5)
วิชาการฝึกงาน
3 หน่วยกิต
ศษ 0125
ฝึกงาน
3(200 ชั่วโมง)
5.2 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาต่างๆจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรือหมวดวิชาเฉพาะในสาขาวิชา
เดียวกันหรือต่างสาขาวิชาก็ได้ หรือเลือกจากหลักสูตรอื่นใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอื่นๆ โดยไม่ซ้ํา
ช้อนกับวิชาที่เรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่อยู่ในระดับเดียวกันที่กําลังศึกษาอยู่ รายวิชาที่หลักสูตรระบุ
ไม่ให้นับหน่วยกิตในการขอจบหลักสูตรจะเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้

6. คําอธิบายรายวิชา
ศษ 0101

จิตวิทยาสําหรับครู
Psychology for Teacher

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนรู้ พัฒนาการของมนุษย์ และการส่งเสริม
พัฒนาการ การเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละวัย ปัจจัยส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้ระบบการแนะแนว ให้คาํ ปรึกษา
การวิเคราะห์ปัญหาและพฤติกรรมของผู้เรียน การปรับพฤติกรรมและการพัฒนาบุคลิกภาพครู

ศษ 0102

จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
Developmental Psychology and Child care

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย ทฤษฎีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา จริยธรรมของเด็ก ผู้ปกครองในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็ก วิธีการอบรมเลี้ยงดูที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการ
พัฒนาเด็ก การศึกษาวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กต่างวัฒนธรรมไทย ฝึกปฏิบัติการจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมที่
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ศษ 0103

การศึกษาปฐมวัย
Early Childhood Education

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และจุดมุ่งหมายของการศึกษาปฐมวัย องค์ประกอบ
และรูปแบบของการศึกษาปฐมวัย วิวัฒนาการของการศึกษาปฐมวัย นโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับของการศึกษา
ปฐมวัยไทย สภาพปัจจุบันและแนวโน้มของการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย ฝึกปฏิบัติศึกษาและวิเคราะห์
ลักษณะการจัดการศึกษาปฐมวัยในท้องถิ่นตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษาปฐมวัย
ศษ 0104

บุคลิกภาพครูปฐมวัย
Personality of Early Childhood Teachers

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพของครูปฐมวัย ครูปฐมวัย
กับการพัฒนาบุคลิกภาพ คุณลักษณะของครูปฐมวัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูปฐมวัย
มนุษย์สัมพันธ์ของครูปฐมวัย การสื่อสารของครูปฐมวัยกับเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน ครูปฐมวัยกับการเป็นผู้นํา
ในการอนุ รั ก ษ์ ภู มิ ปั ญ ญาและวั ฒ นธรรมไทย ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพเพื่ อ ความเป็ น ครู ป ฐมวั ย ที่
พึงประสงค์

ศษ 0105

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
Early Childhood Education Curriculum

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสํ า คั ญ แนวคิ ด หลั ก การ ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย
องค์ประกอบและรูปแบบของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย วิวัฒนาการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษา
เปรียบเทียบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของไทยกับต่างประเทศ การวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ฝึก
ปฏิบัติจัดทําหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช้ การประเมินผลหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกับการประกัน
คุณภาพของสถานศึกษา
ศษ 0106

การจัดการเรียนรู้
Learning and Teaching

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบและเทคนิควิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การวิเคราะห์ผู้เรียน การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การ
เลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับท้องถิ่น การออกแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย การวัดและประเมินการจัดการ
เรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ บทบาทหน้าที่ของครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย
ศษ 0107

การศึกษาพฤติกรรมเด็ก
Children Behavior Education

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมเด็ก วิธีการและ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมเด็ก เทคนิคการศึกษาพฤติกรรมเด็ก การวิเคราะห์ แปลความหมาย และ
รายงานผลการศึกษาพฤติกรรมเด็ก การนําผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาเด็ก ฝึกปฏิบัติศึกษาพฤติกรรมเด็ก
โดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย
ศษ 0108

การจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย
Experience for Early Childhood

3(1-4-4)

คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสํ า คั ญ แนวคิ ด หลั ก การ และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ประสบการณ์
กระบวนการจัดประสบการณ์ รูปแบบการจัดประสบการณ์ การวิเคราะห์หลักสูตรกับการจัดประสบการณ์ การ
จัดประสบการณ์กับการใช้สื่อและการจัดสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในสถานที่สําหรับเด็กปฐมวัย การ
ประเมินผลการจัดประสบการณ์ ทักษะและเทคนิคการจัดประสบการณ์ การเชื่อมโยงและนําภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ในการจัดประสบการณ์ ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการจัดประสบการณ์และทดลองใช้

ศษ 0109

นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
Innovation for Early Childhood Development

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย ประเภทและ
รูปแบบของนวัตกรรมการศึกษา นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยไทยและต่างประเทศ การนํานวัตกรรมทาง
การศึกษาปฐมวัยมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์สําหรับเด็ก การเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนา
เป็นนวัตกรรม ฝึกปฏิบัติการทดลองนํานวัตกรรมสู่การจัดประสบการณ์
ศษ 0110

คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
Ethical Socialization for Early Childhood

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฏีที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในเด็กปฐมวัย
ขอบข่ายของคุณธรรม จริยธรรมสําหรับเด็กปฐมวัย บทบาทครูและผู้ปกครองในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
หลักการจัดประสบการณ์ และวิธีการจัดประสบการณ์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมในวิถีชีวิต ฝึกปฏิบัติการจัดประสบการณ์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
ศษ 0111

สื่อการเรียนรู้สาํ หรับเด็กปฐมวัย
Learning Media for Early Childhood

3(1-4-4)

คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย
สื่อกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ทฤษฎีและพัฒนาการเล่นของเด็กปฐมวัย วิวัฒนาการของสื่อเพื่อการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย สื่อและของเล่นท้องถิ่นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย การเลือกและการผลิตสื่อการเรียน
และของเล่นเด็กปฐมวัย การประเมินสื่อและของเล่น บทบาทครู ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม
การใช้สื่อและของเล่นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเด็ก ฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อโดยใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัยและทดลองใช้
ศษ 0112

การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
Assessment for Early Childhood Development

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
วิธีและเครื่องมือในการประเมินพัฒนาการเด็ก การวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อการพัฒนาเด็ก ฝึกปฏิบัติการสร้าง
และใช้เครื่องมือการประเมินพัฒนาการเด็ก ฝึกปฏิบัติประเมินพัฒนาการเด็กและการรายงานผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย

ศษ 0113

โภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย
Nutrition for Early Childhood

3(1-4-4)

คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการที่มีต่อสุขภาพอนามัยและพัฒนาการทาง
สติปัญญาของเด็กปฐมวัย การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการของเด็ก หลักและวิธีการจัด
อาหารสําหรับเด็กปฐมวัย การประกอบอาหารที่มีคุณค่า การให้ความรู้เรื่องโภชนาการที่มีต่อพัฒนาการของ
เด็กแก่ผู้ปกครอง ฝึกปฏิบัติประกอบอาหารที่มีคุณค่าสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้อาหารที่มีในท้องถิ่น
ศษ 0114

การศึกษาสําหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
Education for Parent of Pre-School Children

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการให้การศึกษาสําหรับผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัย รูปแบบ วิธีการให้การศึกษาผู้ปกครอง การสื่อสารกับผู้ปกครอง บทบาทของครู ผู้ปกครอง และชุมชน
ในการพัฒนาเด็ก ความรู้สําหรับผู้ปกครองในการพัฒนาเด็ก เทคนิคการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง
การประสานความร่วมมือกับองค์กรในชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ฝึกปฏิบัติการจัด
โครงการร่วมมือระหว่างบ้านกับสถานศึกษา
ศษ 0115

โครงการทางการศึกษาปฐมวัย
Early Childhood Education Project

3(1-4-4)

คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะของโครงการ การเขียนโครงการ การดําเนินงานตามโครงการ การ
ติดตามและการประเมินผลโครงการ การประยุกต์ใช้โครงการในการจัดการศึกษาปฐมวัย
ศษ 0116

สุขภาพอนามัยสําหรับมารดาและเด็ก
Health and Hygiene for Mother and Child

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยสําหรับมารดาและเด็ก สุขภาพส่วนบุคคลของ
มารดาและเด็ก บทบาทครูในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสําหรับมารดาและเด็ก อุบัติเหตุและการป้องกัน การ
ปฐมพยาบาล ปัญหาสุขภาพโดยทั่วไปของเด็ก ปัญหาสุขภาพที่ทําให้เกิดอันตรายต่อมารดาและเด็ก วิธีป้องกัน
ปัญหาและรักษาสุขภาพอนามัย การให้บริการทางสังคมด้านสุขภาพต่อมารดาและเด็ก ฝึกปฏิบัติการจัดทําสื่อ
และกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาด้านสุขภาพอนามัยมารดาและเด็ก

ศษ 0117

ศิลปะสําหรับครูปฐมวัย
Arts for Early Childhood Teacher

3(1-4-4)

คําอธิบายรายวิชา
ความรู้พื้นฐานทางศิลปะสําหรับเด็ก การสร้างสรรค์งานศิลปะสําหรับเด็ก การนําศิลปะไปใช้ในการจัด
ประสบการณ์ การจัดป้ายนิเทศ การตกแต่งห้องเรียน การเขียนลายเส้น การจัดนิทรรศการ การประดิษฐ์
ของเล่นและเครื่องใช้จากเศษวัสดุ และการนําวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย
ศษ 0118

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสําหรับเด็กปฐมวัย
Movement Activity and Rhythm for Early Childhood

3(1-4-4)

คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเคลื่อนไหวสําหรับ
เด็กปฐมวัย รูปแบบการเคลื่อนไหวเบื้องต้น ประเภทของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสําหรับเด็กปฐมวัย
วิธีการและเทคนิคการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ สื่ออุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรม การประเมิน
พัฒนาการและการจัดประสบการณ์ ฝึกปฏิบัติการนําความรู้ในท้องถิ่นมาเชื่อมโยงในการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะสําหรับเด็กปฐมวัย
ศษ 0119

นิทานและหุน่ สําหรับเด็กปฐมวัย
Tale and Puppet for Kids

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดเกี่ยวกับนิทานและหุ่นสําหรับเด็กปฐมวัย ประวัติความเป็นมาของ
นิทานและหุ่น ประเภทของนิทานและหุ่น การแต่งนิทาน การเล่านิทานสําหรับเด็กปฐมวัย หุ่นและการสร้างหุ่น
ชนิดต่างๆ การสร้างโรงหุ่น การเขียนบทเชิดหุ่น หลักการเชิดหุ่น การเชิดหุ่นและการพากย์หุ่น การแสดงละคร
หุ่น ฝึกปฏิบัติการแต่งนิทานสําหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้โครงเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น
ศษ 0120

ภาษาอังกฤษสําหรับครูปฐมวัย
English for Early Childhood Teachers

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ อภิธานศัพท์ และนิยามศัพท์เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย การอ่านข้อความ
ข่าวสาร เอกสาร ตํารา บทกลอนและนิทานภาษาอังกฤษ การใช้ความรู้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการ
สืบค้นข้อมูลทางวิชาการจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ

ศษ 0121

หนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย
Books for Early Childhood

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสําคัญ และประโยชน์ของหนังสือสําหรับเด็ก ประเภทของหนังสือสําหรับเด็ก
พัฒนาการในการอ่านหนังสือของเด็กปฐมวัย การเลือกและผลิตหนังสือสําหรับเด็ก การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน บทบาทของครูและผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือของเด็กปฐมวัย
ศษ 0122

คอมพิวเตอร์สําหรับเด็กปฐมวัย
Computer for Early Childhood

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย แนวคิด หลักการ และทฤษฏีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สําหรับเด็กปฐมวัย พฤติกรรมการ
เรียนรู้คอมพิวเตอร์ของเด็กปฐมวัย การใช้คอมพิวเตอร์ในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับเด็กปฐมวัย เทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์สําหรับเด็กปฐมวัย การประเมินผลการ
ใช้คอมพิวเตอร์สําหรับเด็กปฐมวัย
ศษ 0123

สื่ออิเลคทรอนิกส์สําหรับครูปฐมวัย
Electronic media for Early Childhood teacher

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
แนวคิด การใช้ สื่ อ อิ เ ลคทรอนิกส์ เพื่ อ การพั ฒ นาเด็ ก สื่ อ อิเ ลคทรอนิกส์ เพื่ อ การเรี ย นรู้ สํ าหรั บ เด็ ก
สมรรถนะของเด็กในการเรียนรู้จากสื่ออิเลคทรอนิกส์ การคัดสรรสื่ออิเลคทรอนิกส์ในการส่งเสริมพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย เทคนิคการสอนแนะเพื่อการเรียนรู้จากสื่ออิเลคทรอนิกส์ การประเมินทักษะการเรียนรู้ของเด็กจากการ
ใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์ บทบาทของครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้จากสื่ออิเลคทรอนิกส์สําหรับเด็ก
ปฐมวัย
ศษ 0124

การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
Education for Children with Special Needs

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ ประเภทและลักษณะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การจัดชั้นเรียนร่วมสําหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ บทบาทครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การสื่อสาร
กั บ ผู้ ป กครอง การสื่ อ สารกั บ องค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เด็ ก ที่ มี ค วามต้ อ งการพิ เ ศษ การจั ด
ประสบการณ์สําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ฝึกปฏิบัติการจัดประสบการณ์สําหรับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ

ศษ 0125

ฝึกงาน
Practicum

3(200 ชั่วโมง)

คําอธิบายรายวิชา
ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือศูนย์พัฒนาเด็ก เริ่มจากการเตรียมการเพื่อการฝึก การจัดทํา
แผนการฝึกที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ กระบวนการทํางาน การประเมินผลการทํางาน และการ
ปรับปรุงคุณภาพงาน ภายใต้คําแนะนําช่วยเหลือของผู้มีประสบการณ์สูง

