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รหัสวิชาและคาอธิบายรายวิชา
EAED1101

การศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
Early Childhood Education
ความหมาย ความสาคัญ และจุดมุ่งหมายของการศึกษาปฐมวัย ประวัติความเป็นมา
ของการศึกษาปฐมวัย ในประเทศและต่างประเทศ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย
แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในระบบนอกระบบหรือตามอัธยาศัย และแนวปฏิบัติที่เหมาะสม

EAED1102

คุณลักษณะครูปฐมวัย
2(2-0-4)
Characteristics of Early Childhood Teachers
ความหมาย ความส าคัญ และทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย์ แนวคิด หลักการและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะครู
ปฐมวัยตามมาตรฐานวิชาชีพครูปฐมวัย การสร้างมนุษยสัมพันธ์ บทบาทครูปฐมวัยในการจัด
การศึกษาปฐมวัยและการพัฒนาวิชาชีพครูปฐมวัย

EAED1103

การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
Child Care for Early Childhood
พัฒนาการ ความต้องการ การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ทฤษฎีพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง
5 ปี ความสาคัญของการอบรมเลี้ยงดู หลั กการในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย การปลูกฝัง
คุณธรรม จริ ย ธรรม และสวัส ดิศึกษา การดู แลสุ ขภาพอนามัย โภชนาการของเด็กปฐมวั ย
บทบาทของผู้ อ บรมเลี้ ยงดู เด็ กปฐมวั ยในการอบรมเลี้ ยงดู และให้ การศึ กษาทั้ง ในและนอก
สถานศึกษา

EAED1201

หลักสูตรและการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
Curriculum and Provision for Early Childhood
ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบและทฤษฎีของหลักสูตร ประเภทของหลักสูตร
กระบวนการพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ กษาปฐมวัย และการน าหลั ก สู ต รไปใช้ การประเมิ น
หลักสูตร ความหมาย ความสาคัญของการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย แนวคิดและ
หลักการจัดประสบการณ์ แนวการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
เทคนิคการจัดประสบการณ์ บทบาทของครูและผู้เกี่ยวข้องในการจัดประสบการณ์สาหรับเด็ก
ปฐมวัย
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EAED1501

หนังสือสาหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Books for Early Childhood
ความหมาย ความสาคัญ และคุณค่าของหนังสือสาหรับเด็ก ประเภทของหนังสือสาหรับ
เด็ก แนวทางการใช้หนังสือเพื่อส่ งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย การเลือกหนังสือสาหรับเด็ก
วิธีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษา บทบาทของครูและผู้ปกครองในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะทางภาษาด้วยหนังสือของเด็กปฐมวัย

EAED1502

นิทานและหุ่น สาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Stories and Puppets for Early Childhood
ความหมาย ความสาคัญ ประโยชน์ของนิทานและหุ่น นิทานและหุ่นที่เหมาะสมสาหรับ
เด็กปฐมวัย ประเภทของนิทาน การแต่งนิทาน ประเภทของหุ่น การประดิษฐ์หุ่น เทคนิคการ
เล่านิทาน เทคนิคการเชิดหุ่น การใช้หุ่น ประกอบการเล่านิทาน

EAED2201

การจัดประสบการณ์ทางสังคมสาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Social Provision for Early Childhood
ความหมาย ความสาคัญ และจุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางสังคมสาหรับเด็กปฐมวัย ทฤษฎีพัฒนาการที่เกี่ยวข้อ งกับทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย
การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ บูรณาการทักษะทางสังคมและการเตรียมความพร้อมในการ
อยู่ ร่ ว มในประชาคมอาเซี ย นส าหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย สู่ ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ การใช้ สื่ อ และการจั ด
สภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวั ย การประเมินพัฒนาการทักษะทาง
สังคมของเด็กปฐมวัย บทบาทครูและผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์ส่งเสริมการเรียนรู้
ทักษะทางสังคม

EAED2202

การจัดประสบการณ์ภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Language Provision for Early Childhood
ความหมาย ความสาคัญ และจุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์ภาษาสาหรับเด็ก
ปฐมวัย ทฤษฎีพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับภาษา ขอบข่ายทักษะทางภาษา การเขียนแผนการจัด
ประสบการณ์บูรณาการภาษาสู่การปฏิบัติ สื่อและการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมทักษะทาง
ภาษาของเด็กปฐมวัย การประเมินพัฒนาการและการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะทาง
ภาษาของเด็กปฐมวัย บทบาทครูและผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์ส่งเสริมการเรียนรู้สาระ
และทักษะทางภาษา
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EAED2203

การจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Mathematic Provision for Early Childhood
ความหมาย ความสาคัญ และจุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์สาหรับ
เด็กปฐมวัย ทฤษฎีพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ สาระและทักษะทางคณิตศาสตร์ การ
เขี ย นแผนการจั ด ประสบการณ์ บู ร ณาการคณิ ต ศาสตร์ สู่ ก ารปฏิ บั ติ สื่ อ และการจั ด
สภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย การประเมินพัฒนาการและ
การจัดประสบการณ์ ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย บทบาทครูและผู้ปกครอง
ในการจัดประสบการณ์ส่งเสริมการเรียนรู้สาระและทักษะทางคณิตศาสตร์

EAED2204

การจัดประสบการณ์การเล่นกลางแจ้งสาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Outdoor Activities Provision for Early Childhood
ความหมาย ความสาคัญ และจุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์การเล่นกลางแจ้ง
สาหรับเด็กปฐมวัย ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางด้านร่างกาย สาระและทักษะด้านพล
ศึกษา การเขียนแผนบูรณาการการจัดประสบการณ์การเล่นกลางแจ้งสู่การปฏิบัติ สื่อและการ
จัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย การประเมินผลพัฒนาการ
และการจั ดประสบการณ์ ส่ งเสริ มพั ฒ นาการทางร่ างกายของเด็ กปฐมวัย บทบาทครู และ
ผู้ปกครองในส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายผ่านสาระและทักษะด้านพลศึกษา

EAED2212

การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสาหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Provision of Thinking Skill Development for Early Childhood
ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิด
สาหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการด้านสติปัญญาและการทางานของสมองช่วงอายุ แรกเกิด - 6 ปี
ประเภทของการคิด แนวทางการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด สื่อ และการจัด
สภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด การประเมินทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย บทบาทของ
ครูและผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์ส่งเสริมทักษะการคิด

EAED2301

การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Behavioral Study in Early Childhood
ความหมาย และความส าคั ญของการศึ กษาพฤติกรรมเด็ก ปฐมวั ย พัฒ นาการเด็ ก
ปฐมวัย ขอบข่ายของพฤติกรรมเด็กปฐมวัย วิธีการศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย เครื่องมือที่ใช้
ในการศึ ก ษาพฤติ ก รรมเด็ ก แนวทางการพั ฒ นาและแก้ ไ ขพฤติ ก รรมเด็ ก การรายงานผล
การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
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EAED2503

การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Environmental Preparation for Early Childhood
ความหมาย ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของการจัดสภาพแวดล้อม ทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย สภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งเรียนรู้ปฐมภูมิ
และทุติยภูมิทั้งในและนอกห้องเรียน การจัดและการประเมินการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

EAED2504

สื่อการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Learning Medias for Early Childhood
ความหมาย ความสาคัญ ประโยชน์ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสื่อและการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย ประเภทของสื่อ การเลือกใช้สื่อกับเด็กปฐมวัย การออกแบบ การสร้างสรรค์สื่อจากวัสดุใน
ท้องถิน่ วัสดุเหลือใช้สู่การทดลองใช้ การประเมินและตรวจสอบคุณภาพของสื่อ

AED3205

การจัดประสบการณ์การเคลื่อนไหวและจังหวะสาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Movement and Rhythm Provision for Early Childhood
ความหมาย ความส าคัญ และจุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์การเคลื่ อนไหว
สาหรับเด็กปฐมวัย ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางร่างกาย สาระและทักษะทางดนตรี การ
เขียนแผนบูรณาการการจัดประสบการณ์ เคลื่อนไหและจังหวะสู่การปฏิบัติ การใช้สื่อและการ
จัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมทักษะการเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัย การประเมินผลพัฒนาการ
และการจั ด ประสบการณ์ การเคลื่ อ นไหวและจั ง หวะส าหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย บทบาทครู แ ละ
ผู้ปกครองในส่งเสริมทักษะการเคลื่อนไหวผ่านสาระและทักษะทางดนตรี

EAED3206

การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ
2(2-0-4)
Caring for Early Childhood with Special Needs
ความหมาย ความสาคัญ พัฒนาการและพฤติกรรมของเด็กพิเศษระดับปฐมวัย สาเหตุ
ของพฤติกรรมของเด็กพิเศษปฐมวัย จิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กพิเศษระดับปฐมวัย
ประเภทของเด็กพิเศษ การเฝ้าระวังการ ปรับพฤติกรรม และการอบรมเลี้ยงดูเด็กพิเศษระดับ
ปฐมวัย องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษและการให้ความช่วยเหลือ

EAED3207

การจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Science Provision for Early Childhood
ความหมาย ความสาคัญ และจุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สาหรับ
เด็ก ปฐมวัย ทฤษฎีพัฒ นาการที่เ กี่ย วข้อ งกับ วิทยาศาสตร์ สาระและทัก ษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ การเขียนแผนบูรณาการการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สู่การปฏิบัติการใช้สื่อ
และการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย การประเมิน
พัฒ นาการและการจั ดประสบการณ์ ส่ งเสริม ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็ ก
ปฐมวัย บทบาทครูและผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์ส่งเสริมการเรียนรู้สาระและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

รหัสและคาอธิบายรายวิชา พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

93

EAED3208

การจัดประสบการณ์ศิลปะสร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Creative Art Provision for Early Childhood
ความหมาย ความสาคัญ และจุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์ศิลปะสร้างสรรค์
สาหรับเด็กปฐมวัย ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกั บพัฒนาการและความคิดสร้างสรรค์ สาระและทักษะ
ด้านศิล ปการเขีย นแผนบู รณาการการจั ดประสบการณ์ศิล ปะสร้า งสรรค์สู่ ก ารปฏิบั ติ การ
ประเมินพัฒนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย บทบาทครูและผู้ปกครองในส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะ

EAED3210

การจัดประสบการณ์นาฏศิลป์และเพลงสาหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Performing Arts and Musical Provision for Early Childhood
ความหมาย ความสาคัญ และจุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์ นาฏศิลป์และเพลง
สาหรับเด็กปฐมวัย ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย การเขียนแผนการจัดประสบการณ์
นาฏศิลป์และเพลงสู่การฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์และการประเมินทักษะทางนาฏศิลป์และเพลงของ
เด็กปฐมวัย บทบาทครูและผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์นาฏศิลป์และเพลงสาหรับเด็กปฐมวัย

EAED3213

การจัดประสบการณ์การศึกษาแบบเรียนรวมสาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Inclusive Education Provision for Early Childhood
ความหมาย ความส าคั ญ แนวคิ ด หลั ก การ และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษา
แบบเรียนรวมระดับปฐมวัย แนวการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมระดับปฐมวัย เทคนิคการจัด
ประสบการณ์ แ ละกิ จ กรรม การท าแผนการจั ด การศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คล (Individualized
Education Program: IEP) บทบาทของครูในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสาหรับเด็กปฐมวัย
ความร่ วมมือของผู้ป กครอง ชุมชนและผู้ มีส่ ว นเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
สาหรับเด็กปฐมวัย

EAED3302

การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
Developmental Assessment for Early Childhood
ความหมาย ความส าคั ญ แนวคิ ด หลั ก การและทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การประเมิ น
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ขอบข่ายของพัฒนาการของเด็กปฐมวัย วิธีการประเมินพัฒนาการ ด้าน
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา การสร้างและใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามสภาพจริง การทาพอตโฟลิโอสาหรับเด็กปฐมวัย
และการเขียนรายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
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EAED3701

การพัฒนาโปรแกรมสาหรับเด็กแรกเกิด-3 ปี
3(2-2-5)
Programs Development for Infant and Toddler
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมเพื่อ
พัฒนาเด็กวัยแรกเกิด - 3 ปี พฤติกรรมของเด็กวัยแรกเกิด - 3ปี การวางแผนและออกแบบการ
จัดกิจกรรมสาหรับเด็กแรกเกิด - 3 ปี วิธีการจัดโปรแกรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้
สาหรับเด็กวัยแรกเกิด - 3 ปี สื่อและการจัดสภาพแวดล้อมที่สาหรับการพัฒนาโปรแกรม การ
ประเมิ น พั ฒ นาการเด็ ก วั ย แรกเกิ ด - 3 ปี บทบาทของครู แ ละผู้ ป กครองในการส่ ง เสริ ม
พัฒนาการและการเรียนรู้สาหรับเด็กวัยแรกเกิด - 3 ปี

EAED3702

การพัฒนาโปรแกรมสาหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
3(2-2-5)
Programs Development for 3-5 years Children
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมเพื่อ
พัฒนาเด็กอายุ 3-5 ปี พฤติกรรมของเด็กอายุ 3-5 ปี การวางแผนและออกแบบการจัดกิจกรรม
สาหรับเด็กอายุ 3-5 ปี วิธีการจัดโปรแกรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้สาหรับเด็กอายุ
3-5 ปี สื่อและการจัดสภาพแวดล้อมที่สาหรับการพัฒนาโปรแกรม การประเมินพัฒนาการเด็ก
อายุ 3-5 ปี บทบาทของครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้สาหรับเด็ก
อายุ 3-5 ปี

EAED3703

นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
2(2-0-4)
Innovation in Early Childhood Education
ความหมาย ความสาคัญ และประเภทของนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย นวัตกรรม
การศึกษาปฐมวัยของไทยและต่างประเทศ รูปแบบการใช้นวัตกรรมในการจัดการศึกษาปฐมวัย
การประยุ กต์ใช้นวัตกรรมในการจัดการศึกษาปฐมวัย การประเมินผลการใช้นวัตกรรมทาง
การศึกษาปฐมวัย

EAED4209

การให้การศึกษาผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
Parent Education for Early Childhood
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการให้การศึกษา
แก่ผู้ปกครอง บทบาทและหน้าที่ของผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัย วิธีการให้การศึกษาแก่
ผู้ปกครอง องค์ความรู้สาหรับผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัย การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การทาโครงการความร่วมมือระหว่างบ้าน โรงเรียน
และชุมชนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
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EAED4211

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
Learning Provision for Early Childhood Education
ความหมาย ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับเด็กปฐมวัย การออกแบบและวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัด บรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ การประยุกต์ใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์และเขียนแผนการจัดประสบการณ์สู่การ
ปฏิบัติ การประเมินพัฒนาการและการจัดประสบการณ์ บทบาทครูและผู้เกี่ยวข้องในการจัด
ประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน

EAED4214

การจัดประสบการณ์เพื่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Creative Thinking Provision for Early Childhood
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทีเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
พัฒนาการทางความคิด สร้างสรรค์ของเด็กแรกเกิด - 6 ปี การวางแผนและออกแบบการจัด
ประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย การประเมินความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กปฐมวัย บทบาทครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

EAED4215

การเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Readiness of Learning for Early Childhood
หลักการเตรียมความพร้อม ความสาคัญของการเตรียมความพร้อม วิธีการเตรียมความ
พร้อมด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาการจัดห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ บทบาทครู และผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมเพื่อ
การเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย เครื่องมือและวิธีการประเมินความพร้อมเด็กปฐมวัย

EAED4401

การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย
2(2-0-4)
Early Childhood School Administration
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ประเภทของสถานศึกษาปฐมวัย บทบาท หน้าที่ของผู้บริหาร วิธีการบริหารสถานศึกษา
ปฐมวัย การจัดโครงสร้างขององค์การ การจัดระบบงานบริหาร บุคลิกภาพคุณลักษณะและ
สมรรถนะของผู้บริหาร การดาเนินการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กและสถานศึกษา
ปฐมวัย การนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากร การทางานร่วมกับผู้ปกครองท้องถิ่น
และชุมชน และการรณรงค์เพื่อการส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย
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EAED4402

การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับปฐมวัย
3(3-0-6)
Quality Assurance in Pre-schools
แนวคิ ด หลั ก การ ทฤษฎี มาตรฐานสถานศึ ก ษาปฐมวั ย ตั ว บ่ ง ชี้ และเกณฑ์ ก าร
พิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา วิธีการประเมินคุณภาพและ
ปฏิบัติการประเมินคุณภาพสถานศึกษาปฐมวัย การเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพ

EAED4901

การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
3(0-6-3)
Research in Early Childhood Education
ความหมาย และประเภทของการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย ประเด็นปัญหาและแนว
ทางการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย การออกแบบการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
การสร้ างเครื่ องมื อส าหรั บการวิ จั ย การวิ เคราะห์ ข้ อมู ล และเขี ยนรายงานการวิ จั ย การน า
ผลการวิจัยไปใช้

EAED4902

สัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย
2(1-2-3)
Seminar in Early Childhood Education
แนวคิ ด หลั ก การ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประเด็ น การสั ม มนาทางการศึ ก ษาปฐมวั ย
ประกอบด้วย ปัจจัยต่างๆ ทางการศึกษาปฐมวัย สภาพปัจจุบัน ปัญหา แนวทางแก้ไขแนวโน้ม
ทางการศึกษาปฐมวัย การวิเคราะห์และสร้างสรรค์หลักการศึกษาแนวคิดใหม่ มาใช้ในการจัด
การศึกษาปฐมวัย
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