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หลกัสตูรประกาศนยีบตัรการพฒันาสขุภาวะเด็กปฐมวยัแบบองคร์วม 

สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์

21006 สขุภาวะเด็กปฐมวยั (6 หน่วยกติ)

 Well-Being in Early Childhood 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ แนวคดิเกีย่วกบัสขุภาวะในเด็กปฐมวัย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความตอ้งการและปัจจัยทีม่ผีลตอ่สขุภาวะของเด็กปฐมวยั 

 3. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิการเจรญิเตบิโตและพัฒนาการทางดา้นกาย-จติ-สงัคม-จติวญิญาณในชว่งปฐมวยั 

 4. เพือ่ใหส้ามารถระบปัุญหาสขุภาพกายและจติทีพ่บบอ่ยในวยัเด็กและการป้องกนัแกไ้ข 

 5. เพื่อใหอ้ธบิายแนวทางการดูแลและสง่เสรมิสขุภาวะเด็กแบบองคร์วมโดยครอบครัว ชมุชน สถาน

พัฒนาเด็ก องคก์รและเครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย และความส าคัญของสขุภาวะในวัยเด็กอายุแรกเกดิถงึ 6 ปี ความตอ้งการและปัจจัยทีม่ผีล

ต่อสขุภาวะของวัยเด็ก การประเมนิการเจรญิเตบิโตและพัฒนาการทางดา้นกาย-จติ-สังคม-จติวญิญาณ ปัญหา

สขุภาพกายและจติทีพ่บบอ่ยและการป้องกนัแกไ้ข บรกิารสขุภาพทีเ่กีย่วขอ้ง แนวทางการดแูลและสง่เสรมิสขุภาพ

กายและจติในเด็กโดยครอบครัว ชมุชน สถานพัฒนาเด็ก องคก์รและเครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 

21007 อาหารและโภชนาการส าหรบัเด็กปฐมวยั (6 หน่วยกติ)

 Food and Nutrition for Early Childhood 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ แนวคดิเกีย่วกบัอาหารและโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับความตอ้งการดา้นอาหารและโภชนาการในแต่ละชว่งอายุของ

เด็กปฐมวยั 

 3. เพือ่ใหส้ามารถระบุปัญหาโภชนาการและความปลอดภัยดา้นอาหารและโภชนาการทีพ่บบ่อยในวัย

เด็กปฐมวยั และแนวทางการป้องกนัและแกไ้ข 

 4. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิและเฝ้าระวงัภาวะโภชนาการในวยัเด็กปฐมวยั 

 5. เพือ่ใหอ้ธบิายแนวทางการดแูลและสง่เสรมิโภชนาการในเด็กโดยครอบครัว ชมุชน สถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวยั องคก์รและเครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย และความส าคัญของอาหาร สารอาหาร และโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย ตัง้แตอ่ายุแรก

เกดิถงึ 6 ปี ความตอ้งการดา้นอาหารและโภชนาการในแต่ละชว่งอายุ ปัญหาโภชนาการและความปลอดภัยดา้น

อาหารและโภชนาการ การป้องกันและแกไ้ข การประเมนิและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ แนวทาง การดูแลและ

สง่เสรมิโภชนาการในเด็ก โดยครอบครัว ชมุชน สถานพัฒนาเด็ก องคก์รและเครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 
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21008 การพฒันาทกัษะชวีติส าหรบัเด็กปฐมวยั (6 หนว่ยกติ) 

 Life Skills Development for Early Childhood 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับทักษะชวีติ และแนวคดิ หลักการ รวมทัง้ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกับ

ทกัษะชวีติส าหรับเด็กปฐมวัย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัองคป์ระกอบและขอบขา่ยของทักษะชวีติส าหรับเด็กปฐมวยั 

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูม้าใชใ้นการปลกูฝังและสรา้งเสรมิทกัษะชวีติใหก้บัเด็กปฐมวยั 

 4. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับบทบาทของพ่อแม่ ผูป้กครอง และชมุชนในการสง่เสรมิทักษะ

ชวีติใหก้บัเด็กปฐมวยั 

 5. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิทกัษะชวีติของเด็กปฐมวยั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายและความส าคัญของทักษะชวีติ แนวคดิ หลักการ และทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกับทักษะชวีติของ

เด็กแรกเกดิถงึ 6 ปี พัฒนาการทางอารมณ์ จติใจ และสงัคม พฤตกิรรมสงัคมทางบวกของเด็กปฐมวัย องคป์ระกอบ

ของทักษะชวีติของเด็กปฐมวัย ขอบขา่ยของทักษะชวีติของเด็กปฐมวัย ทักษะชวีติในวถิปีระชาธปิไตยส าหรับเด็ก

ปฐมวัย การสรา้งวนัิยในตนเอง การเป็นสมาชกิทีด่ขีองสังคม การสรา้งสัมพันธภาพทีด่กีับผูอ้ ืน่ การแสดงความ

คดิเห็นและการแสดงออกทางอารมณ์ การเห็นคุณค่าและเคารพสทิธขิองตนเองและผูอ้ืน่ การเรียนรูท้างอารมณ ์

และสังคมของเด็กปฐมวัย คุณธรรมจรยิธรรมในการอยู่ร่วมกัน ทักษะการแกปั้ญหาและการแกไ้ขขอ้ขัดแยง้อย่าง

สรา้งสรรค ์การปลกูฝังและสรา้งเสรมิทักษะชวีติส าหรับเด็กปฐมวัย บทบาทของพ่อแม่ ผูป้กครอง ชมุชน และสือ่  

ในการสง่เสรมิทกัษะชวีติของเด็กปฐมวยั การประเมนิทกัษะชวีติของเด็กปฐมวัย 

21009 การจดัสภาพแวดลอ้มเพือ่พฒันาเด็กปฐมวยั (6 หน่วยกติ)

 Environment Management for Early Childhood Development 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกับแนวคดิ หลักการและวธิกีารในการจัดสภาพแวดลอ้มเพือ่ความ

ปลอดภัยและพัฒนาเด็กปฐมวยั  

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูม้าใชใ้นการจัดสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การพัฒนาเด็กปฐมวยั 

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรู ้มาใชใ้นการจัดสภาพแวดลอ้มเพือ่ความปลอดภัยของเด็กปฐมวยั 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับบทบาทของพ่อแม่ ผูป้กครอง และชมุชนในการจัดสภาพแวดลอ้ม     

ทีเ่หมาะสมส าหรับเด็กปฐมวยั 

 5. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิการจัดสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมกับการพัฒนาเด็กปฐมวยั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลักการ และวธิกีารจัดสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การพัฒนาเด็กแรกเกดิถงึ 6 ปี ทางดา้นร่างกาย-

จติ-สังคม-จติวญิญาณ แนวคดิ หลักการ และวธิีการจัดสภาพแวดลอ้มเพื่อความปลอดภัย การป้องกันการเกดิ

อบุตัเิหต ุและความเสีย่งทีจ่ะท าใหเ้ด็กปฐมวยัไดรั้บอนัตรายจากสภาพแวดลอ้ม บทบาทของพ่อแม ่ผูป้กครอง และ

ชมุชนในการจัดสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัย การประเมนิการจัดสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมกับ 

การพัฒนาเด็กปฐมวยั 
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21010 การดแูลเด็กปฐมวยัทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ (6 หน่วยกติ)

 Caring for Early Childhood with Special Needs 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกบัการดแูลเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัธรรมชาต ิสภาพ และปัญหาของเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 

 3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคดิและจิตวทิยาที่เกี่ยวขอ้งกับเด็กที่มีความ

ตอ้งการพเิศษ 

 4. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับบทบาทของผูเ้กี่ยวขอ้งในการดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีความ

ตอ้งการพเิศษ 

 5. เพื่อใหส้ามารถประยุกตใ์ชค้วามรูท้างจติวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษไดอ้ย่าง 

เหมาะสม 

 6. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละสามารถเขา้ถงึแหลง่บรกิารและแหลง่ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกับเด็กทีม่คีวามตอ้งการ

  พเิศษ 

7. เพือ่ใหส้ามารถใชส้ือ่ กจิกรรมและเครือ่งมอืพืน้ฐานในการชว่ยเหลอืดแูลเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความส าคัญ ของการดแูลเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษอายุแรกเกดิถงึ 6 ปี ธรรมชาต ิสภาพ

และปัญหาของเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ จติวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ หลกัการและแนวคดิ 

ในการพัฒนาเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ การวเิคราะหข์อ้มูลและวนิิจฉัยเบือ้งตน้ คุณสมบัติ บทบาทหนา้ทีข่อง

ผูเ้กีย่วขอ้งกับการดแูลและพัฒนาเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ หลักการและแนวทางการประเมนิการชว่ยเหลอืและ 

การแกปั้ญหาเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ วธิกีารในการพัฒนาเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ สือ่ กจิกรรมและเครือ่งมอื

พืน้ฐานในการพัฒนาและชว่ยเหลอืดแูลเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ แหลง่บรกิารและแหลง่ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับเด็ก

ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษอายแุรกเกดิถงึ 6 ปี   
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