หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(หลักสูตรหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
เปิดสอนระดับปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education Program in Early Childhood Education
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): การศึกษาบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): กศ.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Education (Early Childhood Education)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Ed. (Early Childhood Education)
วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
- การศึกษาปฐมวัย
จุดเด่นของหลักสูตร
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมาเป็นระยะเวลานานทาให้มี
องค์ความรู้ทางด้านการศึกษาปฐมวัยที่สะสมมาอย่างยาวนาน ทาให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพอย่าง
มาก รวมทั้งมีเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษาปฐมวัยที่หลากหลายและมีคุณค่า นอกจากนี้หลักสูตรยัง
มีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพนิสิตอย่างหลากหลายและสอดคล้องกับการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
อาชีพที่ประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. อาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็ก
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
2. ผ่านการคัดเลือก

2
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่
ภาคเรียนที่ 1
1
วิชาศึกษาทั่วไป
จานวน 9 นก
วิชาชีพครูบังคับ
จานวน
3 นก
ศษ111จิตสานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู3(2-2-5)
วิชาเอก
จานวน
6นก
ปว101การพัฒนาเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
ปว102การศึกษาเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
รวม
18 หน่วยกิต
2
วิชาศึกษาทั่วไป
จานวน 3 นก
วิชาชีพครูบังคับ
จานวน 6 นก
ศษ201ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
ศษ211กระบวนทัศน์ทางการศึกษา
3(2-2-5)
วิชาเอก
จานวน 9 นก
ปว201พัฒนาการทางสมองและทักษะการคิดสาหรับเด็ก
ปฐมวัย
3(2-2-5)
ปว202จริยธรรมบุคลากรการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5)
ปว203หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
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4

วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาเลือกเสรีจานวน

ภาคเรียนที่ 2
จานวน 9 นก
จานวน 6 นก

วิชาเอก
จานวน 3 นก
ปว103 การเล่นสาหรับเด็กปฐมวัย
3(1-4-4)
รวม
18 หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป
จานวน 3 นก
วิชาชีพครูบังคับ
จานวน 6 นก
ศษ241การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสาหรับครู3(2-2-5)
ศษ281การออกแบบและพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
3(2-2-5)
วิชาเอก
จานวน 11 นก
ปว204การเล่านิทานสาหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)

ปว205บริบาลศึกษา
3(2-2-5)
ปว206สุขศึกษาและพลศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
ปว211กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการสาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
รวม
18 หน่วยกิต
รวม
22 หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป
จานวน 3 นก
วิชาศึกษาทั่วไป
จานวน 3 นก
วิชาชีพครูบังคับ
จานวน 6 นก
วิชาชีพครูบังคับ
จานวน 5 นก
ศษ321วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
ศษ331วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
ศษ202ภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับครู 3(2-2-5)
ศษ391การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 2(0-4-2)
วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า จานวน 2 นก
วิชาเอก
จานวน 12 นก
วิชาเอก
จานวน 12 นก
ปว301การประเมินพัฒนาการสาหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) ปว305วิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
3(1-4-4)
ปว302ศิลปสร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย 3(1-4-4)
ปว306ดนตรี กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสาหรับเด็กปฐมวัย
3(1-4-4)
ปว303พัฒนาการทางภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย 3(1-4-4) ปว307สังคมกับเด็กปฐมวัย
3(1-4-4)
ปว304คณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย 3(1-4-4)
ปว308สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
รวม
21 หน่วยกิต
รวม
22 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ
จานวน 6 นก
วิชาชีพครูบังคับ
จานวน 5 นก
ศษ451การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
3(2-2-5) ศษ471การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)

3
ชั้นปีที่

5

ภาคเรียนที่ 1
ศษ461การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา
3(2-2-5)
วิชาเอก
จานวน 12 นก
ปว401การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
ปว402การจัดการชั้นเรียนสาหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
ปว403การศึกษาปฐมวัยกับชุมชน 3(2-2-5)
ปว411สัมมนาปฏิบัติการการสอนสาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
รวม
18 หน่วยกิต
ศษ591 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์1
6(0-18-0)
รวม
6 หน่วยกิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
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ภาคเรียนที่ 2
ศษ491การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 22(0-4-2)
วิชาเอก
จานวน 9 นก
ปว404การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
ปว405การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
ปว406การวิจัยในเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
จานวน 4 นก
รวม
18 หน่วยกิต
ศษ591 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์2
6(0-18-0)
รวม
6 หน่วยกิต

