
      * เปลี่ยนชื่อชุดวิชา สามารถเทียบโอนไปหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตได้ 
      ** สามารถน ามาเป็นวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตได้ 

 

ตารางเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบันฑิต วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย กับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกปฐมวัยศึกษา 

1. ส ำหรับผู้มีคุณสมบัติ ส ำเร็จกำรศึกษำประโยคมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) หรือเทียบเท่ำตำมที่

กระทรวงศึกษำธิกำรรับรอง  หรือ ส ำเร็จกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่ำตำมที่

กระทรวงศึกษำธิกำรรับรอง 

โครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกปฐมวัยศึกษา (เดิม) 

โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบันฑิต       
วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย (ปรับใหม่) 

132 หน่วยกิต 132 หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) 
  วิชาบังคับ  4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต) 
10111 (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
10131 (สังคมมนุษย ์
10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 
10151 (ไทยศึกษา 
  และเลือก 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) จากชุดวิชาต่อไปนี้ 
10103 ทักษะชีวิต                              
10121 อารยธรรมมนุษย ์

   วิชาบังคับ  4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต) 
10111 (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
10131 (สังคมมนุษย ์
10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 
10151 (ไทยศึกษา 
   และเลือก 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) จากชุดวิชาต่อไปนี้ 
10103 ทักษะชีวิต                              
10121 อารยธรรมมนุษย ์

หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต) หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต) 
วิชาแกน 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกติ) 
 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   
 20302 สถิติ วิจัยและประเมินผลการศึกษา  
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู ้
20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์**  
20305 วิทยาการการเรียนการสอน 

วิชาแกน 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกติ) 
 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   
 20302 สถิติ วิจัยและประเมินผลการศึกษา  
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู ้
 

วิชาเฉพาะด้าน 11 ชุดวชิา (66 หน่วยกิต) 
   วิชำบังคับ 10 ชุดวิชำ (60 หน่วยกิต) 
21001 พัฒนาการและการเรียนรูข้องเด็กปฐมวัย    
21005 การประเมินและสร้างเสรมิพฤติกรรมเด็กปฐมวัย    
21008 การพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับเด็กปฐมวัย  
21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มคีวามต้องการพิเศษ 
21223 การจัดการศึกษาและหลักสูตรส าหรับเด็กปฐมวัย     
21328 นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย 

วิชาเฉพาะด้าน 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต) 
   วิชำบังคับ 12 ชุดวิชำ (72 หน่วยกิต) 
21001 พัฒนาการและการเรียนรูข้องเด็กปฐมวัย    
21005 การประเมินและสร้างเสรมิพฤติกรรมเด็กปฐมวัย    
21008 การพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับเด็กปฐมวัย  
21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มคีวามต้องการพิเศษ 
21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย*     
21328 นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย* 



      * เปลี่ยนชื่อชุดวิชา สามารถเทียบโอนไปหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตได้ 
      ** สามารถน ามาเป็นวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตได้ 

 

โครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกปฐมวัยศึกษา (เดิม) 

โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบันฑิต       
วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย (ปรับใหม่) 

21329 การจัดประสบการณด์้านรา่งกาย อารมณ์-จติใจ       
และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย  
21330 การจัดประสบการณด์้านภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย  
21331 การจัดประสบการณด์้านการคิดส าหรับเด็กปฐมวยั    
21426 ประสบการณ์วิชาชีพปฐมวัยศึกษา  
 
 
   และเลือก 1 ชุดวิชำ (6 หน่วยกิต) จากชุดวิชาต่อไปนี้ 
21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวยั   
21003 การเล่น ของเล่นและเครื่องเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย      
21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย    
21007 อาหารและโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 
21009 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

21329 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ       
และสังคม* 
21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา*  
21331 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการคิด*  
21426 ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย* 
21003 การเล่น ของเล่นและเครื่องเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย      
21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   และเลือก 1 ชุดวิชำ (6 หน่วยกิต) จากชุดวิชาต่อไปนี้ 
21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวยั   
 
 
21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย    
21007 อาหารและโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 
21009 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

หมวดวิชาเลือกเสร ี1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      * เปลี่ยนชื่อชุดวิชา สามารถเทียบโอนไปหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตได้ 
      ** สามารถน ามาเป็นวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตได้ 

 

ตารางเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบันฑิต วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย กับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกปฐมวัยศึกษา 

2. ส ำหรับผู้มีคุณสมบัติ  ส ำเร็จกำรศึกษำอนุปริญญำทำงกำรศึกษำ (วิชำเอกปฐมวัยศึกษำ) 

โครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกปฐมวัยศึกษา (เดิม) 

โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบันฑิต       
วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย (ปรับใหม่) 

72 หน่วยกิต 72 หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) 
  วิชาบังคับ  2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10151 (ไทยศึกษา 
  และเลือก 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) จากชุดวิชาต่อไปนี้ 
10131 (สังคมมนุษย ์
10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 

  วิชาบังคับ  2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10151 (ไทยศึกษา 
  และเลือก 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) จากชุดวิชาต่อไปนี้ 
10131 (สังคมมนุษย ์
10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต) หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต) 
วิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกติ) 
 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   
20302 สถิติ วิจัยและประเมินผลการศึกษา 

วิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกติ) 
 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   
 20302 สถิติ วิจัยและประเมินผลการศึกษา  

วิชาเฉพาะด้าน 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต) 
21001 พัฒนาการและการเรียนรูข้องเด็กปฐมวัย    
21005 การประเมินและสร้างเสรมิพฤติกรรมเด็กปฐมวัย    
21223 การจัดการศึกษาและหลักสูตรส าหรับเด็กปฐมวัย     
21329 การจัดประสบการณด์้านรา่งกาย อารมณ์-จติใจ       
และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย  
21330 การจัดประสบการณด์้านภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย     
21426 ประสบการณ์วิชาชีพปฐมวัยศึกษา  

วิชาเฉพาะด้าน 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต) 
21001 พัฒนาการและการเรียนรูข้องเด็กปฐมวัย    
21005 การประเมินและสร้างเสรมิพฤติกรรมเด็กปฐมวัย    
21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย*     
21329 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ       
และสังคม* 
21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา* 
21426 ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย* 

หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

 



      * เปลี่ยนชื่อชุดวิชา สามารถเทียบโอนไปหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตได้ 
      ** สามารถน ามาเป็นวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตได้ 

 

ตารางเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบันฑิต วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย กับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกปฐมวัยศึกษา 

3. ส ำหรับผู้มีคุณสมบัติ ส ำเร็จกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชพีชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 

ทุกสำขำวิชำ 

โครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกปฐมวัยศึกษา (เดิม) 

โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบันฑิต       
วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย (ปรับใหม่) 

90 หน่วยกิต 90 หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) 
  วิชาบังคับ  2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10151 (ไทยศึกษา 
  และเลือก 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) จากชุดวิชาต่อไปนี้ 
10131 (สังคมมนุษย ์
10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 

  วิชาบังคับ  2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10151 (ไทยศึกษา 
  และเลือก 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) จากชุดวิชาต่อไปนี้ 
10131 (สังคมมนุษย ์
10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต) หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต) 
วิชาแกน 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกติ) 
 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   
 20302 สถิติ วิจัยและประเมินผลการศึกษา  
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู ้
20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์**  

วิชาแกน 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกติ) 
 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   
 20302 สถิติ วิจัยและประเมินผลการศึกษา  
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู ้
 

วิชาเฉพาะด้าน 7 ชุดวิชา (42 หน่วยกิต) 
   วิชาบังคับ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต) 
21001 พัฒนาการและการเรียนรูข้องเด็กปฐมวัย    
21005 การประเมินและสร้างเสรมิพฤติกรรมเด็กปฐมวัย    
21223 การจัดการศึกษาและหลักสูตรส าหรับเด็กปฐมวัย     
21328 นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย  
21329 การจัดประสบการณด์้านรา่งกาย อารมณ์-จติใจ       
และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย  
21330 การจัดประสบการณด์้านภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย     
21426 ประสบการณ์วิชาชีพปฐมวัยศึกษา 
     

วิชาเฉพาะด้าน 8 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต) 
   วิชาบังคับ 7 ชุดวิชา (42 หน่วยกิต) 
21001 พัฒนาการและการเรียนรูข้องเด็กปฐมวัย    
21005 การประเมินและสร้างเสรมิพฤติกรรมเด็กปฐมวัย    
21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย*     
21328 นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย*  
21329 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ       
และสังคม* 
21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา* 
21426 ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย* 
21003 การเล่น ของเล่นและเครื่องเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย      
    
 



      * เปลี่ยนชื่อชุดวิชา สามารถเทียบโอนไปหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตได้ 
      ** สามารถน ามาเป็นวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตได้ 

 

โครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกปฐมวัยศึกษา (เดิม) 

โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบันฑิต       
วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย (ปรับใหม่) 

และเลือก 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกติ) จากชุดวิชา 
21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวยั   
21003 การเล่น ของเล่นและเครื่องเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย      
21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย    
21007 อาหารและโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 
21009 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

และเลือก 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกติ) จากชุดวิชา 
21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวยั   
 
 
21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย    
21007 อาหารและโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 
21009 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

    

 

 



      * เปลี่ยนชื่อชุดวิชา สามารถเทียบโอนไปหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตได้ 
      ** สามารถน ามาเป็นวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตได้ 

 

ตารางเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบันฑิต วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย กับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกปฐมวัยศึกษา 

4. ส ำหรับผู้มีคุณสมบัติ  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีทำงกำรศึกษำ 

โครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกปฐมวัยศึกษา (เดิม) 

72 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบันฑิต       
วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย (ปรับใหม่) 

72 หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 
10151 (ไทยศึกษา 10151 (ไทยศึกษา 
หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต) หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต) 
วิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกติ) 
 20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู ้
20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์**  

วิชาแกน 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 
 20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู ้
 

วิชาเฉพาะด้าน 8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)   
   วิชาบังคับ 7 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต) 
21001 พัฒนาการและการเรียนรูข้องเด็กปฐมวัย    
21005 การประเมินและสร้างเสรมิพฤติกรรมเด็กปฐมวัย    
21223 การจัดการศึกษาและหลักสูตรส าหรับเด็กปฐมวัย     
21328 นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย  
21329 การจัดประสบการณด์้านรา่งกาย อารมณ์-จติใจ       
และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย  
21330 การจัดประสบการณด์้านภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย     
21426 ประสบการณ์วิชาชีพปฐมวัยศึกษา  
 
   และเลือก 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) จากชุดวิชา 
21003 การเล่น ของเล่นและเครื่องเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย  
     
21008 การพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับเด็กปฐมวัย  
 
21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มคีวามต้องการพิเศษ 
21331 การจัดประสบการณด์้านการคิดส าหรับเด็กปฐมวยั    

วิชาเฉพาะด้าน 9 ชุดวิชา (54 หน่วยกิต) 
   วิชาบังคับ 8 ชุดวิชา (42 หน่วยกิต) 
21001 พัฒนาการและการเรียนรูข้องเด็กปฐมวัย    
21005 การประเมินและสร้างเสรมิพฤติกรรมเด็กปฐมวัย    
21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย*     
21328 นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย*  
21329 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ       
และสังคม* 
21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา* 
21426 ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย* 
21003 การเล่น ของเล่นและเครื่องเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย      
   และเลือก 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) จากชุดวิชา 
 
21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
21009 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มคีวามต้องการพิเศษ 

หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

 



      * เปลี่ยนชื่อชุดวิชา สามารถเทียบโอนไปหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตได้ 
      ** สามารถน ามาเป็นวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตได้ 

 

ตารางเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบันฑิต วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย กับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกปฐมวัยศึกษา 

5. ส ำหรับผู้มีคุณสมบัติ  ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีสำขำวิชำอื่นๆ 

โครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกปฐมวัยศึกษา (เดิม) 

78 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบันฑิต       
วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย (ปรับใหม่) 

78 หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 
10151 (ไทยศึกษา 10151 (ไทยศึกษา 
หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต) หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต) 
วิชาแกน 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกติ) 
 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   
 20302 สถิติ วิจัยและประเมินผลการศึกษา  
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู ้
20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์**  

วิชาแกน 3 ชุดวิชา (12 หน่วยกติ) 
 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   
 20302 สถิติ วิจัยและประเมินผลการศึกษา  
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู ้
 

วิชาเฉพาะด้าน 7 ชุดวิชา (42 หน่วยกิต)   
21001 พัฒนาการและการเรียนรูข้องเด็กปฐมวัย    
21005 การประเมินและสร้างเสรมิพฤติกรรมเด็กปฐมวัย    
21223 การจัดการศึกษาและหลักสูตรส าหรับเด็กปฐมวัย     
21328 นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย  
21329 การจัดประสบการณด์้านรา่งกาย อารมณ์-จติใจ       
และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย  
21330 การจัดประสบการณด์้านภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย     
21426 ประสบการณ์วิชาชีพปฐมวัยศึกษา  

วิชาเฉพาะด้าน 8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต) 
21001 พัฒนาการและการเรียนรูข้องเด็กปฐมวัย    
21005 การประเมินและสร้างเสรมิพฤติกรรมเด็กปฐมวัย    
21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย*     
21328 นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย*  
21329 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ       
และสังคม* 
21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา* 
21426 ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย* 
21003 การเล่น ของเล่นและเครื่องเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย      

หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

 


