
                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร
5 ชุดวชิา ( 30 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา ( 96 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

22 ชุดวชิา ( 132  หน่วยกิต )

5 ชุดวชิา

10111
10131
10141
10151

10103
10121

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา

20301
20302

20303

20304
20305

21001
21005
21008
21010
21223
21328
21329
21330
21331
21426

21002
21003
21004
21006
21007
21009

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ * เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบั

ที่สงูกวา่ปริญญาตรี

 : ศึกษาศาสตรบัณฑิต วชิาเอกปฐมวยัศึกษา
   Bachelor of Education Program in Early Childhood Education
 : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ปฐมวยัศึกษา)
   Bachelor of Education (Early Childhood Education)

ไทยศึกษา

   วชิาแกน บังคับ 5 ชุดวชิา

จติวทิยาและวทิยาการการเรียนรู้

พื้นฐานวชิาชพีศึกษาศาสตร์

สุขภาวะเด็กปฐมวยั
อาหารและโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวยั
การจดัสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวยั

การจดัประสบการณ์ด้านการคิดส าหรับเด็กปฐมวยั
ประสบการณ์วชิาชพีปฐมวยัศึกษา *

นวตักรรมการส่ือสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวยั
การเล่น ของเล่น และเคร่ืองเล่นส าหรับเด็กปฐมวยั
ครอบครัวศึกษากบัการพัฒนาเด็กปฐมวยั

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

สถติิ วจิยั และประเมนิผลการศึกษา

วทิยาการการเรียนการสอน

พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั
การประเมนิและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวยั

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 10 ชุดวชิา

 : ศษ.บ. (ปฐมวยัศึกษา)
   B.Ed. (Early Childhood Education)
 : ส าเร็จการศึกษา ม.6. หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่
รายละเอียดของหลกัสตูร

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
ทักษะชวีติ
อารยธรรมมนุษย์

เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป
    บังคับ 4 ชุดวชิา

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
สังคมมนุษย์
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

การพัฒนาทักษะชวีติส าหรับเด็กปฐมวยั

การจดัการศึกษาและหลักสูตรส าหรับเด็กปฐมวยั
นวตักรรม ส่ือ และเทคโนโลยทีางการศึกษาปฐมวยั
การจดัประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จติใจ และสังคมส าหรับเด็กปฐมวยั
การจดัประสบการณ์ด้านภาษาส าหรับเด็กปฐมวยั

การดูแลเด็กปฐมวยัที่มคีวามต้องการพิเศษ



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร
โครงสร้างของหลกัสตูร

3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา ( 66 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

15 ชุดวชิา ( 90  หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา

10121

10151

10131
10141

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา

20301

20302

20303

20304

21001

21005

21223

21328

21329

21330

21426

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ * เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบั

ที่สงูกวา่ปริญญาตรี

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : ศึกษาศาสตรบัณฑิต วชิาเอกปฐมวยัศึกษา

   Bachelor of Education Program in Early Childhood Education

นวตักรรม ส่ือ และเทคโนโลยทีางการศึกษาปฐมวยั

การจดัประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จติใจ และสังคมส าหรับเด็กปฐมวยั

การจดัประสบการณ์ด้านภาษาส าหรับเด็กปฐมวยั

ประสบการณ์วชิาชพีปฐมวยัศึกษา *

พื้นฐานวชิาชพีศึกษาศาสตร์

พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั

การประเมนิและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวยั

การจดัการศึกษาและหลักสูตรส าหรับเด็กปฐมวยั

จติวทิยาและวทิยาการการเรียนรู้

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 7 ชุดวชิา

เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา

สถติิ วจิยั และประเมนิผลการศึกษา

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
สังคมมนุษย์
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

   วชิาแกน บังคับ 4 ชุดวชิา

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

อารยธรรมมนุษย์

ไทยศึกษา

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

    บังคับ 2 ชุดวชิา

 : ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทุกสาขาวชิา

 : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ปฐมวยัศึกษา)

   Bachelor of Education (Early Childhood Education)

 : ศษ.บ. (ปฐมวยัศึกษา)
   B.Ed. (Early Childhood Education)



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร

3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 8 ชุดวชิา ( 48 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

12 ชุดวชิา ( 72  หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา

10121

10151

10131

10141

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 8 ชุดวชิา

20301

20302

21001

21005

21223

21329

21330

21426

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : ศึกษาศาสตรบัณฑิต วชิาเอกปฐมวยัศึกษา

ประสบการณ์วชิาชพีปฐมวยัศึกษา *

* เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบั

ที่สงูกวา่ปริญญาตรี

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 6 ชุดวชิา

พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั

การประเมนิและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวยั

การจดัการศึกษาและหลักสูตรส าหรับเด็กปฐมวยั

การจดัประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จติใจ และสังคมส าหรับเด็กปฐมวยั

การจดัประสบการณ์ด้านภาษาส าหรับเด็กปฐมวยั

เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา

สถติิ วจิยั และประเมนิผลการศึกษา

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

สังคมมนุษย์

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

   วชิาแกน บังคับ 2 ชุดวชิา

รายละเอียดของหลกัสตูร

อารยธรรมมนุษย์

ไทยศึกษา

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

    บังคับ 2 ชุดวชิา

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

   Bachelor of Education Program in Early Childhood Education

 : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ปฐมวยัศึกษา)

   Bachelor of Education (Early Childhood Education)

 : ศษ.บ. (ปฐมวยัศึกษา)

   B.Ed. (Early Childhood Education)

 : ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาทางการศึกษา (วชิาเอกปฐมวยัศึกษา)



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร

1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )
ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา ( 60 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

12 ชุดวชิา ( 72  หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา

20303

20304

21001

21005

21223

21328

21329

21330

21426

21003

21008

21010

21331

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ * เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบั

ที่สงูกวา่ปริญญาตรี

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

ไทยศึกษา

   วชิาแกน บังคับ 2 ชุดวชิา

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

การเล่น ของเล่น และเคร่ืองเล่นส าหรับเด็กปฐมวยั

การพัฒนาทักษะชวีติส าหรับเด็กปฐมวยั

การดูแลเด็กปฐมวยัที่มคีวามต้องการพิเศษ

การจดัประสบการณ์ด้านการคิดส าหรับเด็กปฐมวยั

การประเมนิและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวยั

การจดัการศึกษาและหลักสูตรส าหรับเด็กปฐมวยั

นวตักรรม ส่ือ และเทคโนโลยทีางการศึกษาปฐมวยั

การจดัประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จติใจ และสังคมส าหรับเด็กปฐมวยั

การจดัประสบการณ์ด้านภาษาส าหรับเด็กปฐมวยั

ประสบการณ์วชิาชพีปฐมวยัศึกษา *

จติวทิยาและวทิยาการการเรียนรู้

พื้นฐานวชิาชพีศึกษาศาสตร์

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 7 ชุดวชิา

พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั

 : ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

 : ศึกษาศาสตรบัณฑิต วชิาเอกปฐมวยัศึกษา

   Bachelor of Education Program in Early Childhood Education

 : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ปฐมวยัศึกษา)

   Bachelor of Education (Early Childhood Education)

 : ศษ.บ. (ปฐมวยัศึกษา)

   B.Ed. (Early Childhood Education)



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร

1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา ( 66 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

13 ชุดวชิา ( 78  หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา

20301

20302

20303

20304

21001

21005

21223

21328

21329

21330

21426

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

ไทยศึกษา

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

* เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

การประเมนิและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวยั

การจดัการศึกษาและหลักสูตรส าหรับเด็กปฐมวยั

นวตักรรม ส่ือ และเทคโนโลยทีางการศึกษาปฐมวยั

การจดัประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จติใจ และสังคมส าหรับเด็กปฐมวยั

การจดัประสบการณ์ด้านภาษาส าหรับเด็กปฐมวยั

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบั

ที่สงูกวา่ปริญญาตรี

ประสบการณ์วชิาชพีปฐมวยัศึกษา *

เทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา

สถติิ วจิยั และประเมนิผลการศึกษา

จติวทิยาและวทิยาการการเรียนรู้

พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั

พื้นฐานวชิาชพีศึกษาศาสตร์

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 7 ชุดวชิา

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

รายละเอียดของหลกัสตูร

   วชิาแกน บังคับ 4 ชุดวชิา

 : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ปฐมวยัศึกษา)

   Bachelor of Education (Early Childhood Education)

 : ศษ.บ. (ปฐมวยัศึกษา)

   B.Ed. (Early Childhood Education)

 : ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวชิาอื่นๆ

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : ศึกษาศาสตรบัณฑิต วชิาเอกปฐมวยัศึกษา

   Bachelor of Education Program in Early Childhood Education
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