
1 
 

หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ วชิาเอกการพฒันาเด็กปฐมวยั 

สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์

10103 ทกัษะชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Life Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้และการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนนิชวีติ  

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 

 3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทักษะในการด าเนนิชวีติในสงัคม ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรู ้การใชเ้ทคโนโลย ีการใชเ้หตผุล 

การคดิวเิคราะห ์การแกปั้ญหา การเจรจาตอ่รอง การบรหิารตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครยีด ความเขา้ใจตนเอง 

คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาท และการสมาคม 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 English for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีส่ าคญั 

 3. เพือ่สามารถใชท้กัษะฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สาร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์  (6 หนว่ยกติ) 

 Human Civilization 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัอารยธรรมตะวนัออกและอารยธรรมตะวนัตก ในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจอารยธรรมของมนุษยใ์นอดตีอนัเป็นพืน้ฐานของอารยธรรมในปัจจุบนั 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคา่ของอารยธรรมทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ ในดา้นการเมอืง 

เศรษฐกจิ สงัคม ภมูปัิญญา ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

10131 สงัคมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ชมุชน และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลกัษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตวัเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์

องคป์ระกอบของสงัคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลต่อ

การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิ กฎเกณฑ ์และการพัฒนาการทางวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยทีีม่ี

อทิธพิลตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์

 3. เพื่อใหเ้ขา้ใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวทิยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยทีีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี ความคดิเชงิวเิคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย ์องคป์ระกอบของร่ายกายมนุษย ์มนุษยก์ับสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและ

โภชนาการ การประยกุตว์ทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีและคณติศาสตรใ์นการด ารงชวีติ 

10151 ไทยศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวฒันธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชวีติ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 

20301 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Educational Technology and Communications 

  วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบันวตักรรมและขอบขา่ยทางเทคโนโลย ีและสือ่สารการศกึษา 

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจขอบข่ายดา้นสือ่สารการศกึษา รวมถึงประเภทของสือ่การศกึษาใน

รูปแบบตา่งๆ ทีน่ ามาใชใ้นการเรยีน 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักถงึความส าคัญของการน าเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษามาใชใ้นการจัดระบบทาง

การศกึษาในระบบโรงเรยีนนอกระบบโรงเรยีน และอธัยาศัย ตลอดจนการจัดการศกึษาทีบ่า้นและชมุชน 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การศกึษาถงึนวัตกรรมและเทคโนโลยกีารศกึษา ทีเ่ป็นขอบขา่ยทางเทคโนโลยกีารศกึษาเกีย่วขอ้งกับ

การจัดระบบและออกแบบระบบทางการศึกษา พฤติกรรม วิธีการ และสื่อสารการศึกษาซึ่งส่งผลต่อการจัด

สภาพแวดลอ้ม การจัดการ และการประเมินทางการศึกษา การสื่อสารทางการศึกษามีความสัมพันธ์กับสือ่ 

สือ่ทางการศกึษาครอบคลมุ สือ่ส ิง่พมิพเ์พือ่การศกึษา สือ่โสตทัศน์เพือ่การศกึษา สือ่เสยีงเพือ่การศกึษา สือ่ภาพ

เพื่อการศกึษา สือ่อเิล็กทรอนิกสแ์ละสือ่สังคมเพื่อการศกึษา ยังมีสือ่ทีเ่กีย่วขอ้งกับการน าเสนอในรูปแบบสื่อ  

จัดแสดงและสือ่สามมติเิพือ่การศกึษา สือ่วธิกีาร และศนูยก์ารเรยีนรู ้เทคโนโลยแีละสือ่สารทางการศกึษาสง่ผลกับ

ระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการศกึษาตามอัธยาศัย การจัด   การศกึษาทีบ่า้น และในชมุชน เพื่อน า

ความรูค้วามเขา้ใจไปประยกุตใ์ชใ้นการจัดการเรยีนการสอน 

20302 สถติ ิวจิยั และการประเมนิผลการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Statistics, Research and Evaluation in Education 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานดา้นหลกัการทางสถติ ิวจัิย และประเมนิการศกึษา 

 2. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการออกแบบ และด าเนนิงานวจัิยและประเมนิการศกึษา 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชส้ถติไิดถ้กูตอ้งและเหมาะสมในการวจัิยและประเมนิการศกึษา 

 4. เพือ่ใหส้ามารถบรูณาการการวจัิยและการประเมนิเพือ่พัฒนาการศกึษา 

 5. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชผ้ลการวจัิยและประเมนิเพือ่พัฒนาการศกึษา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูพ้ืน้ฐานในการวจิัย การด าเนนิงานวจิัย การออกแบบวจิัย การวจิัยเพือ่พัฒนาการเรยีนการสอนใน

ระบบและนอกระบบ ความรูพ้ืน้ฐานดา้นการวัดและประเมนิผลทางการศกึษา การประเมนิผลในชัน้เรยีน บรูณาการ

การวจิัย การวดัและประเมนิเพือ่พัฒนาการเรยีนการสอนในระบบและนอกระบบ เครือ่งมอืและการสรา้งเครือ่งมอืเก็บ

รวบรวมขอ้มูลในการวจัิย การสรา้งและพัฒนาเครือ่งมอืวัดดา้นพุทธพิสิยั การสรา้งและพัฒนาเครือ่งมอืวัดดา้นเจต

พสิัย การสรา้งและพัฒนาเครื่องมือวัดดา้นทักษะพิสัย การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจัิยและประเมนิการศกึษา 

สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยและประเมินการศึกษา การเตรียมขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพื้นฐาน 

การน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มูล การสรุปและอภปิรายผล การเขยีนรายงานวจิัยและประเมนิ การน าเสนอผลงาน

การวจัิยและการใชผ้ลการวจัิยและประเมนิเพือ่พัฒนาการศกึษา 

20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้ (6 หนว่ยกติ) 

 Psychology and Learning Methodology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในหลักการ แนวคดิ และทฤษฎีทางจิตวทิยาที่เกี่ยวขอ้งกับครูและ

บคุคลากรทางการศกึษา 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าหลักการ แนวคดิ และทฤษฎทีางจติวทิยาไปประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนาผูเ้รยีนและ

จัดการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในหลักการ แนวคดิ และทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้งกับรูปแบบการเรียนรูแ้ละ 

การสอนทัง้ในระบบและนอกระบบ 

 4. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนาผูเ้รยีนและจัดการเรยีนการสอนทัง้ในระบบและ

นอกระบบไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการ แนวคดิ และทฤษฎ ีจติวทิยาพัฒนาการวัยเด็ก วัยรุ่น และวัยผูใ้หญ่ จติวทิยาการศกึษากลุ่ม

ปัญญานิยม กลุ่มมนุษยนิยม และกลุ่มพฤตกิรรมนิยม จติวทิยาเพื่อการแนะแนว จติวทิยาการปรกึษากลุ่มทฤษฎี    

ทีเ่นน้ความคดิและเหตุผล กลุ่มทฤษฎีทีเ่นน้อารมณ์และความรูส้กึ และกลุ่มทฤษฎีที่เนน้พฤตกิรรม จติวทิยา

บคุลกิภาพ จติวทิยาสงัคม จติวทิยาชมุชน  

 จติวทิยาการเรยีนรูก้ับการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย และการน าหลักการ แนวคดิ และ

ทฤษฎทีางจติวทิยาไปประยุกตใ์ชใ้นการจัดการเรยีนรู ้ศาสตรแ์ละศลิป์ในการจัดการศกึษาในระบบและนอกระบบ 

ทฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละการสอนทัง้ในระบบและนอกระบบ 

21001 พฒันาการและการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวยั (6 หน่วยกติ)

 Child Development and Learning in Early Childhood 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัพัฒนาการและการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวยั 

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับลักษณะพัฒนาการเด็กตามวัยและรูปแบบการเรียนรูข้องเด็ก

ปฐมวยั 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัคณุลกัษณะทีพ่งึประสงคแ์ละสมรรถนะตามวยัของเด็กปฐมวยั 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่พัฒนาการและการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวยั 

 5. เพือ่ใหส้ามารถเฝ้าระวงั ตดิตามและประเมนิพัฒนาการและการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวยั 

 6. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูเ้กีย่วกบันวตักรรมการเรยีนรูม้าใชใ้นการจัดประสบการณ์ 

 7. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูเ้กีย่วกบัการจัดสภาพแวดลอ้มมาใชใ้นการพัฒนาเด็กปฐมวยั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายและความส าคัญของพัฒนาการและการเรียนรูข้องเด็กอายุแรกเกดิถงึ 6 ปี แนวคดิและ

ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกับพัฒนาการและการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวัย คณุลักษณะทีพ่งึประสงคแ์ละสมรรถนะตามวัยของ

เด็กปฐมวัย กระบวนการคดิของเด็กปฐมวัย รูปแบบการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวัย นวัตกรรมการเรียนรูท้ีถ่อืสมองเป็น

พืน้ฐาน  ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่พัฒนาการและการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวยั การเฝ้าระวงั ตดิตามและประเมนิพัฒนาการ

และการเรียนรูข้องเด็กปฐมวัย สภาพปัญหาพัฒนาการและการเรียนรูข้องเด็กปฐมวัยและแนวทางแกไ้ข การน า

นวตักรรมการเรยีนรูม้าใชใ้นการจัดประสบการณ์ และการจัดสภาพแวดลอ้มเพือ่พัฒนาเด็กปฐมวัย  

21002 นวตักรรมการสือ่สารเพือ่การพฒันาเด็กปฐมวยั (6 หนว่ยกติ) 

 Communication Innovation for Early Childhood Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกบันวตักรรมการสือ่สารเพือ่การพัฒนาเด็กในชว่งอายุแรกเกดิ

ถงึ 6 ปี 

 2. เพื่อใหส้ามารถเลอืกใช ้คัดสรร ออกแบบ ผลติหรือสรา้งสรรค ์รวมทัง้ใหค้ าแนะน าเกีย่วกับการใช ้

นวัตกรรมการสือ่สารเพือ่การพัฒนาเด็กในชว่งอายุแรกเกดิถงึ 6 ปี ไดอ้ย่างสรา้งสรรคส์อดคลอ้งกบั

ปัญหาและความตอ้งการของเด็กในชว่งวยัดงักลา่วไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 3. เพื่อใหส้ามารถบูรณาการความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับนวัตกรรมการสือ่สาร มาใชใ้นการพัฒนาเด็ก

ในชว่งอายุแรกเกดิถงึ 6 ปี ไดอ้ย่างเท่าทันกับสถานการณ์ปัญหาและความตอ้งการของเด็กกลุ่ม

ดงักลา่วไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความส าคัญเกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทักษะเกี่ยวกับ

นวัตกรรมการสือ่สารและสือ่ รวมทัง้เทคโนโลยกีารสือ่สารในรูปแบบต่างๆ การเลอืกใชแ้ละคัดสรรนวัตกรรมการ

สือ่สารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง หลักการและกระบวนการผลติและการออกแบบ นวัตกรรมการสือ่สารและการใชส้ือ่เพือ่

การพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัย สถานการณ์ ปัญหาและความตอ้งการทีเ่กีย่วขอ้งกับนวัตกรรมการสือ่สารเพื่อการ

พัฒนาเด็กปฐมวยั 

21003 การเลน่ ของเลน่ และเครือ่งเลน่ส าหรบัเด็กปฐมวยั (6 หน่วยกติ)

 Play, Toys and Playthings for Early Childhood 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการเลน่เพือ่พัฒนาเด็กปฐมวยั 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับความสัมพันธร์ะหว่างการเลน่กับพัฒนาการเรยีนรู ้ลักษณะและ

  พฤตกิรรมการเลน่ของเด็กปฐมวยั 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัของเลน่และการจัดกจิกรรมการเลน่ส าหรับเด็กปฐมวยั 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การเลน่เพือ่พัฒนาเด็กปฐมวัย 

 5. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิพฤตกิรรมการเลน่และวเิคราะหปั์ญหาพฤตกิรรมการเลน่ของเด็กปฐมวัยเพื่อ

เสนอแนวทางแกไ้ข  

 6. เพื่อใหส้ามารถออกแบบและพัฒนาของเล่น เครื่องเล่นเพื่อสง่เสรมิการพัฒนาการเรียนรูข้องเด็ก

  ปฐมวยัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 7. เพื่อใหส้ามารถประยุกตค์วามรูม้าใชจ้ัดกจิกรรมการเล่นและสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเล่นเพื่อ 

  สง่เสรมิการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวยั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิส าคญัเกีย่วกับการเลน่ในเด็กอายุแรกเกดิถงึ 6 ปี ความสมัพันธร์ะหวา่งการเลน่กบัการพัฒนาการ

เรียนรูข้องเด็ก ลักษณะและพฤตกิรรมการเล่นตามวัยของเด็กอายุแรกเกดิถงึ 6 ปี ปัจจัยทีม่อีทิธพิลต่อการเล่น 

ของเด็ก การสนับสนุนการเลน่เพือ่สง่เสรมิพัฒนาการและการเรยีนรูข้องเด็ก บทบาทของพ่อแม่และผูเ้กีย่วขอ้งใน

การเลอืกของเล่นและเครื่องเล่นทีเ่หมาะกับพัฒนาการเด็ก การออกแบบและการพัฒนาของเล่น เครื่องเล่นเพื่อ

สง่เสรมิพัฒนาการและการเรยีนรูข้องเด็ก ปัญหาพฤตกิรรมการเลน่ของเด็กและแนวทางแกไ้ขปัญหา นวตักรรมเพือ่

สง่เสรมิประสบการณ์การเล่นของเด็กปฐมวัย การจัดสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเลน่ของเด็กปฐมวัย การประเมนิ

พฤตกิรรมการเลน่ของเด็ก 

21004 ครอบครวัศกึษากบัการพฒันาเด็กปฐมวยั (6 หนว่ยกติ) 

 Family Studies and Early Childhood Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกบัครอบครัวและครอบครัวศกึษา 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัพัฒนกจิและบทบาทของครอบครัวในการพัฒนาเด็กปฐมวยั 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการและรูปแบบการพัฒนาเด็กปฐมวยัตามวถิชีวีติไทย 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่ครอบครัวในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 5. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิสภาพปัญหาของครอบครัวในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและหาแนวทางชว่ยเหลอื 

 6. เพื่อใหส้ามารถน าความรูแ้ละนวัตกรรมการใชช้ีวติครอบครัวมาใชใ้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยได ้

สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของเด็ก 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายและความส าคัญของครอบครัว ครอบครัวศกึษากับการเรยีนรู ้ทักษะชวีติครอบครัว พัฒนกจิ

และบทบาทของครอบครัวในระยะทีม่ีบุตรในช่วงปฐมวัย หลักการและรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยตามวถิีชวีติไทย ปัจจัยทีม่ีอทิธพิลต่อครอบครัวในการพัฒนาเด็กปฐมวัย การประเมนิสภาพปัญหาของ

ครอบครัวในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและแนวทางช่วยเหลอื การน านวัตกรรมการใชช้วีติครอบครัวและนวัตกรรม 

ทางครอบครัวศกึษามาใชใ้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยในเรื่องการใชว้นัิยเชงิบวกในครอบครัว การสง่เสรมิสขุภาวะ

ครอบครัว การสือ่สารเพื่อสัมพันธภาพทีด่ใีนครอบครัว การเสรมิสรา้งคุณค่าและคุณธรรมในครอบครัว การเผชญิ

ภาวะวกิฤตใินครอบครัว และการเสรมิพลงัครอบครัว 

21005 การประเมนิและสรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็กปฐมวยั (6 หน่วยกติ)

 Assessment and Behavioral Enhancement in Early Childhood 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกับพฤตกิรรมและการสรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็ก 

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการ แนวทาง วธิีการในการประเมนิ และการสรา้งเสริม

พฤตกิรรมเด็ก 

3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหปั์ญหา และแนวทางแกไ้ขปัญหาพฤตกิรรมเด็กไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 4. เพือ่ใหส้ามารถเลอืก และใชเ้ครือ่งมอืในการประเมนิพฤตกิรรมเด็กไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 5. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิพฤตกิรรมเด็ก จัดระบบขอ้มลู และน าไปใชใ้นการสรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็ก 

 6. เพือ่ใหส้ามารถสรา้งเสรมิพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคเ์หมาะกับวยัเด็ก 

 7. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับปัจจัยทีม่ีอทิธพิล และบทบาทของผูเ้กีย่วขอ้งในประเมนิและ

  สรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็ก 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลักการ ในการประเมนิและสรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็กอายุแรกเกดิถงึ 6 ปี ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกับ

พฤตกิรรมและการสรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็ก แนวทางการประเมนิและสรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็ก นวัตกรรมการประเมนิ

และการสรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็ก แนวทางการแกไ้ขปัญหาพฤตกิรรมเด็ก การเลอืกและใชเ้ครือ่งมอืในการประเมนิ

พฤตกิรรมเด็ก การจัดท าสารนิทัศน์และการน าผลไปใชใ้นการสรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็ก ปัจจัยทีม่อีทิธพิลต่อการ

ประเมนิและสรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็ก บทบาทของผูเ้กีย่วขอ้งในการประเมนิและสรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็ก 

21006 สขุภาวะเด็กปฐมวยั (6 หน่วยกติ)

 Well-Being in Early Childhood 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกบัสขุภาวะในเด็กปฐมวัย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความตอ้งการและปัจจัยทีม่ผีลตอ่สขุภาวะของเด็กปฐมวยั 

 3. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิการเจรญิเตบิโตและพัฒนาการทางดา้นกาย-จติ-สงัคม-จติวญิญาณในชว่งปฐมวยั 

 4. เพือ่ใหส้ามารถระบปัุญหาสขุภาพกายและจติทีพ่บบอ่ยในเด็กปฐมวัยและการป้องกนัแกไ้ข 

 5. เพื่อใหอ้ธบิายแนวทางการดูแลและสง่เสรมิสขุภาวะเด็กปฐมวัยแบบองคร์วมโดยครอบครัว ชมุชน 

สถานพัฒนาเด็ก องคก์รและเครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย และความส าคัญของสขุภาวะในวัยเด็กอายุแรกเกดิถงึ 6 ปี ความตอ้งการและปัจจัยทีม่ผีล

ตอ่สขุภาวะของเด็กปฐมวัย การประเมนิการเจรญิเตบิโตและพัฒนาการทางดา้นกาย-จติ-สงัคม-จติวญิญาณ ปัญหา

สขุภาพกายและจติทีพ่บบอ่ยและการป้องกนัแกไ้ข บรกิารสขุภาพทีเ่กีย่วขอ้ง แนวทางการดแูลและสง่เสรมิสขุภาพ

กายและจติในเด็กปฐมวยัโดยครอบครัว 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. เพื่อใหอ้ธบิายแนวทางการดูแลและสง่เสรมิโภชนาการในเด็กปฐมวัยโดยครอบครัว ชมุชน สถาน

พัฒนาเด็กปฐมวยั องคก์ร และเครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

ความหมาย และความส าคัญของอาหาร สารอาหาร และโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย ตัง้แตอ่ายุแรก

เกดิถงึ 6 ปี ความตอ้งการดา้นอาหารและโภชนาการในแต่ละชว่งอายุ ปัญหาโภชนาการและความปลอดภัยดา้น

อาหารและโภชนาการ การป้องกันและแกไ้ข การประเมนิและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ แนวทางการดูแลและ

สง่เสรมิโภชนาการในเด็กปฐมวยั โดยครอบครัว ชมุชน สถานพัฒนาเด็ก องคก์รและเครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 

21008 การพฒันาทกัษะชวีติส าหรบัเด็กปฐมวยั (6 หนว่ยกติ) 

 Life Skills Development for Early Childhood 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับทักษะชวีติ และแนวคดิ หลักการ รวมทัง้ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกับ

ทกัษะชวีติส าหรับเด็กปฐมวัย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัองคป์ระกอบและขอบขา่ยของทักษะชวีติส าหรับเด็กปฐมวยั 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การพัฒนาทักษะชวีติของเด็กปฐมวัย 

 4. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูม้าใชใ้นการปลกูฝังและสรา้งเสรมิทกัษะชวีติใหก้บัเด็กปฐมวยั 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับบทบาทของพ่อแม ่ผูป้กครอง ชมุชน และสือ่ในการสง่เสรมิทักษะ

  ชวีติใหก้บัเด็กปฐมวยั 

 6. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิทกัษะชวีติของเด็กปฐมวยั 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

ความหมายและความส าคัญของทักษะชวีติ แนวคดิ หลักการ และทฤษฏทีีเ่กีย่วขอ้งกับทักษะชวีติของ

เด็กแรกเกดิถงึ 6 ปี พัฒนาการทางอารมณ์ จติใจ และสงัคม พฤตกิรรมสงัคมทางบวกของเด็กปฐมวัย องคป์ระกอบ

ของทักษะชวีติของเด็กปฐมวัย ขอบขา่ยของทักษะชวีติของเด็กปฐมวัย ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การพัฒนาทักษะชวีติ

ของเด็กปฐมวัย ทักษะชวีติในวถิปีระชาธปิไตยส าหรับเด็กปฐมวัย การสรา้งวนัิยในตนเอง การเป็นสมาชกิทีด่ขีอง

สงัคม การสรา้งสมัพันธภาพทีด่กีับผูอ้ ืน่ การแสดงความคดิเห็นและการแสดงออกทางอารมณ์ การเห็นคณุคา่และ

เคารพสทิธขิองตนเองและผูอ้ืน่ การเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคมของเด็กปฐมวัย คณุธรรมจรยิธรรมในการอยูร่่วมกัน 

ทักษะการแกปั้ญหาและการแกไ้ขขอ้ขัดแยง้อย่างสรา้งสรรค ์การปลูกฝังและสรา้งเสริมทักษะชวีติส าหรับเด็ก

ปฐมวัย บทบาทของพ่อแม่ ผูป้กครอง ชมุชน และสือ่ในการสง่เสรมิทักษะชวีติของเด็กปฐมวัย การประเมนิทักษะ

ชวีติของเด็กปฐมวยั 

21009 การจดัสภาพแวดลอ้มเพือ่พฒันาเด็กปฐมวยั (6 หน่วยกติ)

 Environment Management for Early Childhood Development 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกับแนวคดิ หลักการและวธิกีารในการจัดสภาพแวดลอ้มเพือ่ความ

ปลอดภัยและพัฒนาเด็กปฐมวยั  

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูม้าใชใ้นการจัดสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การพัฒนาเด็กปฐมวยัไดร้อบดา้น 

 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 

21010 การดแูลเด็กปฐมวยัทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ (6 หน่วยกติ)

 Caring for Early Childhood with Special Needs 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกบัการดแูลเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัลกัษณะ สภาพ และปัญหาของเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 

 3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคดิและจิตวทิยาที่เกี่ยวขอ้งกับเด็กที่มีความ

ตอ้งการพเิศษ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการคัดกรองเด็กปฐมวัยทีม่คีวามตอ้งการพเิศษและการชว่ยเหลอื

ในระยะแรกเริม่ 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับคุณสมบัต ิบทบาทของผูเ้กีย่วขอ้งในการดแูลชว่ยเหลอืเด็กทีม่ี

ความตอ้งการพเิศษ 

 6. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้วามรูท้างจติวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกบัเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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7. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสือ่ เทคโนโลย ีสิง่อ านวยความสะดวกพืน้ฐานในการดแูลเด็กทีม่ี

ความตอ้งการพเิศษ 

8. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแหลง่บรกิารและแหลง่ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกับเด็กทีม่คีวามตอ้งการ

พเิศษ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความส าคัญของการดูแลเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษอายุแรกเกดิถงึ 6 ปี ลักษณะ สภาพ

และปัญหาของเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ จิตวทิยาที่เกี่ยวขอ้งกับเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ หลักการและ

แนวทางในการคดักรองเด็กปฐมวยัทีม่คีวามตอ้งการพเิศษและการชว่ยเหลอืในระยะแรกเริม่ หลกัการและแนวคดิใน

การดูแลเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ คุณสมบัต ิบทบาทหนา้ทีข่องผูเ้กีย่วขอ้งกับการดูแลเด็กทีม่ีความตอ้งการ

พิเศษ สือ่ เทคโนโลยี สิง่อ านวยความสะดวกพื้นฐานในการดูแลเด็กทีม่ีความตอ้งการพิเศษ แหล่งบริการและ

แหลง่ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ   

21223 แนวการพฒันาเด็กปฐมวยั  (6 หนว่ยกติ) 

 Guideline in Early Childhood Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกบัการพัฒนาเด็กปฐมวยั 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความเคลือ่นไหวทางการพัฒนาเด็กปฐมวยั ความสมัพันธร์ะหวา่ง

ครอบครัวกบัชมุชนและสงัคมตอ่การพัฒนาเด็กปฐมวัย และการรณรงคเ์พือ่เด็กปฐมวยั 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวยัของตา่งประเทศและประเทศไทย 

 4. เพื่อใหส้ามารถประยุกต์ใชค้วามรูเ้กี่ยวกับหลักการและวิธีการพัฒนาเด็กปฐมวัยไปใชใ้นการจัด

ประสบการณ์เพือ่พัฒนาเด็กปฐมวยั  

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัย และเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 

 6. เพื่อใหส้ามารถประยุกตใ์ชค้วามรูเ้กีย่วกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อจัดประสบการณ์ส าหรับเด็ก

ปฐมวยัดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ จติใจ ดา้นสงัคม ดา้นการคดิและดา้นภาษา 

 7. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวปฏบิตัทิีเ่หมาะสมกบัพัฒนาการเด็กปฐมวยั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

แนวคดิเกีย่วกบัการพัฒนาเด็กปฐมวยั ความเคลือ่นไหวทางการพัฒนาเด็กปฐมวยั ความสมัพันธร์ะหวา่ง

ครอบครัวกับชุมชนและสังคมต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย การรณรงคเ์พื่อเด็กปฐมวัย การพัฒนาเด็กปฐมวัยของ

ประเทศไทย การจัดประสบการณ์เพือ่พัฒนาเด็กปฐมวัย หลักการและวธิกีารในการจัดประสบการณ์เพือ่พัฒนาเด็ก

ปฐมวัย แนวทางการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ จติใจ ดา้นสังคม ดา้นการคดิ และดา้น

ภาษา แนวปฏบิตัทิีเ่หมาะสมกบัพัฒนาการ การพัฒนาเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ  

21328 นวตักรรม สือ่และเทคโนโลยกีารศกึษาส าหรบัเด็กปฐมวยั (6 หนว่ยกติ) 

 Innovation, Media, and Educational Technology in Early Childhood  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกับนวัตกรรม สือ่และเทคโนโลยกีารศกึษาส าหรับเด็กปฐมวัย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับการใชน้วัตกรรม สือ่และเทคโนโลยกีารศกึษา เพือ่สง่เสรมิพัฒนาการ 

การเรยีนรู ้และการแกปั้ญหาเด็กปฐมวยั 

 3. เพือ่ใหส้ามารถเลอืกใช ้คัดสรร และประเมนินวัตกรรม สือ่และเทคโนโลยกีารศกึษาเพือ่พัฒนาเด็ก

ปฐมวยัไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์และสอดคลอ้งกบับรบิททางสงัคมและวฒันธรรม 
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 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการใชส้ือ่ดจิทิัล สือ่พืน้บา้น และภูมปัิญญาทอ้งถิน่เพือ่น าไปใช ้

ในการพัฒนาเด็กปฐมวยั 

5. เพือ่ใหส้ามารถประยุกตใ์ชค้วามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับนวัตกรรม สือ่และเทคโนโลยกีารศกึษาเพื่อ

การพัฒนาเด็กปฐมวยัไดส้อดคลอ้งกับสถานการณ์และลกัษณะปัญหาของเด็ก 

6. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับปัญหาและอปุสรรคเกีย่วกับการใชน้วัตกรรม สือ่และเทคโนโลยี

การศกึษาปฐมวยัและเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับนวัตกรรม สือ่และเทคโนโลยกีารศกึษาเพือ่การพัฒนาเด็กปฐมวยั ขอบขา่ยและประเภท

ของนวตักรรม สือ่และเทคโนโลยกีารศกึษาส าหรับเด็ก การใชน้วัตกรรม สือ่และเทคโนโลยกีารศกึษา เพือ่สง่เสรมิ

พัฒนาการ การเรยีนรู ้และการแกปั้ญหาเด็กปฐมวัย การพัฒนา การเลอืกใช ้การคัดสรร และการประเมนินวัตกรรม 

สือ่และเทคโนโลยกีารศกึษาเพือ่พัฒนาเด็กปฐมวัย สือ่ดจิทิัล สือ่จากวัสดุพื้นบา้นและภูมปัิญญาทอ้งถิน่เพื่อการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย การใชน้วัตกรรม สือ่และเทคโนโลยีการศกึษา เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่สอดคลอ้งกับ

สถานการณ์และลักษณะปัญหาเด็กเป็นรายบุคคล ปัญหาอปุสรรค และแนวทางแกไ้ขเกีย่วกับการใชน้วัตกรรม สือ่

และเทคโนโลยกีารศกึษาปฐมวัย  

21329 การพฒันาเด็กปฐมวยัดา้นรา่งกาย อารมณ์-จติใจ และสงัคม (6 หนว่ยกติ)  

 Physical, Emotional, and Social Development in Early Childhood 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลักการ แนวคดิเกีย่วกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยดา้น ร่างกาย อารมณ์-จติใจ 

และสงัคม 

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดา้น ร่างกาย 

อารมณ์-จติใจ และสงัคม 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในบทบาทของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในการพัฒนาร่างกาย อารมณ์-จติใจ และ

สงัคม ของเด็กปฐมวัย และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานกับเด็กปฐมวัยได ้

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการจัดประสบการณ์เพือ่พัฒนาร่างกาย อารมณ์-จติใจ และสงัคม 

ส าหรับเด็กปฐมวยั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

หลักการ แนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยดา้นร่างกาย อารมณ์-จติใจ และสังคม การจัด

ประสบการณ์เพือ่พัฒนาร่างกาย อารมณ์-จติใจ และสงัคม ส าหรับเด็กปฐมวัย ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยดา้นร่างกาย อารมณ์-จติใจ และสงัคม บทบาทของบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งในการพัฒนาเด็กปฐมวัยดา้นร่างกาย 

อารมณ์-จติใจ และสงัคม 

21330 การพฒันาเด็กปฐมวยัดา้นภาษา (6 หนว่ยกติ) 

 Language Development in Early Childhood 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในความรูพ้ื้นฐานทางภาษา แนวคดิ ทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนา

ภาษาส าหรับเด็กปฐมวยั 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการและแนวทางการพัฒนาภาษาทีเ่หมาะส าหรับเด็กปฐมวัย 

3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัย 
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4. เพื่อใหส้ามารถจัดกจิกรรมพัฒนาภาษาไดอ้ย่างเหมาะสมกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมของเด็ก

 ปฐมวยั 

5. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับทบาทของผูเ้กีย่วขอ้งในการพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวยั 

6. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับวรรณกรรมและสามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนาภาษาเด็ก

  ปฐมวยัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

7. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการออกแบบและจัดท าหนังสอืส าหรับเด็กปฐมวัย 

ค าอธบิายชุดวชิา  

 ความรูพ้ื้นฐานทางภาษา แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนาภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย ปัจจัยทีม่ี

อทิธพิลต่อการพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัย การพัฒนาภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย บทบาทของผูเ้กีย่วขอ้งในการ

พัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัย แนวคดิเกีย่วกับวรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย วรรณกรรมพืน้บา้นส าหรับเด็กปฐมวัย  

วรรณกรรมสากลส าหรับเด็กปฐมวัย การเลอืกและการใชห้นังสอืส าหรับเด็กปฐมวัย การออกแบบและจัดท าหนังสอื

ส าหรับเด็กปฐมวัย วรรณกรรมกับปัญหาพฤตกิรรมเด็กปฐมวัยในสงัคม รูปแบบการน าเสนอวรรณกรรมส าหรับเด็ก

ปฐมวยัในสือ่มวลชน 

21331 การพฒันาเด็กปฐมวยัดา้นการคดิ (6 หนว่ยกติ) 

 Thinking Development in Early Childhood 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการคดิของเด็กปฐมวยั 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับองคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับสมอง การคดิ และการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวัย 

3. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับพัฒนาการดา้นการคดิของเด็กปฐมวัย และสามารถน าความรูม้าใช ้

พัฒนาการคดิของเด็กปฐมวัย 

 4. เพือ่ใหส้ามารถระบปัุจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การคดิของเด็กปฐมวยั 

 5. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจบทบาทของผูเ้กีย่วขอ้งในการพัฒนาการคดิและการเรียนรูข้องเด็กปฐมวัย 

และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานกบัเด็กปฐมวยัได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎีทีเ่กี่ยวขอ้งกับการคดิ และการพัฒนาดา้นการคดิส าหรับเด็กปฐมวัย องคค์วามรู ้

ทีเ่กีย่วขอ้งกับสมอง การคดิ และการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวัย ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่ความสามารถดา้นการคดิของเด็ก

ปฐมวยั การพัฒนาดา้นการคดิของเด็กปฐมวยั บทบาทของผูเ้กีย่วขอ้งในการพัฒนาการคดิของเด็กปฐมวยั 

21426 ประสบการณว์ชิาชพีการพฒันาเด็กปฐมวยั  (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Early Childhood Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและประยุกตใ์ชค้วามรูเ้กีย่วกับลักษณะงานการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทักษะ

และสมรรถนะการพัฒนาเด็กปฐมวยัทีส่อดคลอ้งกับพัฒนาการ การเรยีนรู ้และบรบิทสงัคม วฒันธรรม 

และการพัฒนาทีย่ั่งยนื 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการจัดสภาพแวดลอ้มเพือ่พัฒนาเด็กปฐมวัย  

 3. เพือ่ใหม้บีคุลกิภาพ เจตคต ิคณุธรรม จรยิธรรมในการท างานเพือ่พัฒนาเด็กปฐมวยั  

 4. เพือ่ใหม้กีารคดิอยา่งเป็นระบบ การคดิเชงิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข  

 5. เพือ่ใหส้ามารถศกึษาผลงานวจัิยและน ามาใชพั้ฒนาเด็กปฐมวัย 

 6. เพือ่ใหส้ามารถแกปั้ญหาเด็กในชมุชนและสงัคม 
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 7. เพือ่ใหส้ามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพื่อการพัฒนาตนเองและเด็กปฐมวัย และ

  สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ ืน่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกตใ์ชค้วามรูค้วามเขา้ใจทางการพัฒนาเด็กปฐมวัย การพัฒนาทักษะและสมรรถนะการพัฒนา

เด็กทีส่อดคลอ้งกับพัฒนาการ การเรียนรู ้และบริบทสังคม วัฒนธรรมของเด็กปฐมวัย และการพัฒนาที่ย่ังยืน  

การจัดสภาพแวดลอ้มในการพัฒนาเด็กปฐมวัย การจัดการความรู ้คุณลักษณะของผูเ้กี่ยวขอ้งกับเด็กปฐมวัย  

การเป็นแบบอยา่งทีด่แีกเ่ด็กปฐมวัย การเสรมิสรา้งความตระหนักในคณุธรรม จรยิธรรม การพัฒนาเจตคตทิีด่ตี่อการ

ท างานเพือ่พัฒนาเด็กปฐมวัย การคดิอย่างเป็นระบบ การคดิเชงิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และการวเิคราะหเ์ชงิตัวเลข  

การวจิัยในระดับปฐมวัย การแกปั้ญหาเด็กในชมุชนและสงัคม ทักษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

การท างานร่วมกบัผูอ้ ืน่ 
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