
โครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบบัปรับปรุงพ.ศ.2561 
ระดับการศึกษา : อนุปริญญา 

ชื่อหลักสูตร : อนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

สาขาวิชา : (002420) การศึกษาปฐมวัย 

ระยะเวลาในการศึกษา : 3 ปี 

จ านวนหน่วยกิตรวมที่ต้องศึกษา : 90 หน่วยกิต 

รายละเอียดของหลักสูตร : 

เป็นหลักสูตรที่ออกแบบตามทิศทางการพัฒนาประเทศและความรู้ใหม่ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชนให้มีสมรรถนะในการดูแล 
พัฒนา และจัดการเรียนรู้ ส าหรับเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคมและปัญญา ได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ 

รายละเอียดรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)  

      1.  กลุ่มวิชาภาษา (ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)  

  ศท 0101 : ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา 3(2-2-5) 

  ศท 0102 : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

  ศท 0103 : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

  ศท 0104 : การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 3(2-2-5) 

  ศท 0105 : ปัญญาจากวรรณกรรม 3(2-2-5) 

  ศท 0106 : ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ 3(2-2-5) 

  ศท 0107 : ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน 3(2-2-5) 

      2.   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)  

ศท 0201 : จังหวัดศึกษา 3(2-2-5) 

ศท 0202 : ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต 3(2-2-5) 

ศท 0203 : พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3(2-2-5) 

ศท 0204 : พลังของแผ่นดิน 3(2-2-5) 

 
 
 

 



ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

      3.   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต) 

 

ศท 0301 : การเข้าใจดิจิทัล 3(2-2-5) 

ศท 0302 : การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3(2-2-5) 

ศท 0303 : วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 

ศท 0304 : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 3(2-2-5) 

ศท 0305 : คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 

      วิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)  

ศท 0104 : การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 3(2-2-5) 

ศท 0105 : ปัญญาจากวรรณกรรม 3(2-2-5) 

ศท 0106 : ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ 3(2-2-5) 

ศท 0107 : ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน 3(2-2-5) 

ศท 0204 : พลังของแผ่นดิน 3(2-2-5) 

ศท 0303 : วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 

ศท 0304 : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 3(2-2-5) 

ศท 0305 : คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ (ไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต)  

     1.วิชาพื้นฐานวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)  

ปว 0101 : พัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(3-0-6) 

ปว 0102 : สมองกับการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 3(3-0-6) 

ปว 0103 : การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

ปว 0104 : การจัดการศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6) 

      2. วิชาชีพ  

            2.1  วิชาบังคับ (ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต)  

            ปว 0105 : หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6) 

            ปว 0106 : ทักษะทางภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

            ปว 0107 : ทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

            ปว 0108 : ดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 3(1-4-4) 

            ปว 0109 : สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 3(1-4-4) 

            ปว 0110 : การจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 



ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

            ปว 0111 : การจัดการชั้นเรียน 3(3-0-6) 

            ปว 0112 : นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 

            ปว 0113 : การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

            ปว 0114 : การศึกษาพิเศษ 3(3-0-6) 

            ปว 0115 : ความเป็นครู 3(3-0-6) 

            2.2 วิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)  

            ปว 0116 : การบริหารจัดการองค์การการศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6) 

            ปว 0117 : นิทานและวรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย 3(1-4-4) 

            ปว 0118 : การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 

            ปว 0119 : สุขอนามัยเด็กปฐมวัย 3(1-4-4) 

            2.3 วิชาการฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)  

            ปว 0120 : การฝึกประสบการณ์ 4(0-300-0) 

หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) 
 

 


