
หมูวิชาการศึกษาปฐมวัย 

(EAED) 

 

รหัสวชิา  

ชื่อวิชา 

หนวยกิต(ท-ป-อ) 

 รหัสใหม รหัสเกา 

EAED  1101 

EAED  3104 

 

- 

- 

ECED  201 

การศึกษาปฐมวัย 

การใหการศึกษาผูปกครองเด็กปฐมวัย 

การศึกษาปฐมวัย 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

5(2-4-3) 

EAED  1102 

EAED  3103 

 

- 

- 

ECED  202 

การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 

การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษ 

การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

5(2-4-3) 

EAED  2104 

- 

- 

ECED  301 

การจัดประสบการณทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย 

พัฒนาการทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย 

3(2-2-5) 

5(2-4-3) 

EAED  2203 

 

- 

 

ECED  302 

การจัดประสบการณเพื่อพัฒนาอารมณ และสังคม

สําหรับเด็กปฐมวัย 

ทักษะทางสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย 

3(3-0-6) 

 

5(2-4-3) 

EAED  2101 

EAED  1201 

 

- 

- 

ECED  401 

นิทานและหุนสาํหรับเด็กปฐมวัย 

สื่อเพื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 

สื่อสรางสรรคการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

5(2-4-3) 

EAED  4201 

EAED  4102 

EAED  4103 

 

- 

- 

- 

ECED  402 

กระบวนทัศนใหมทางการศึกษาปฐมวัย 

การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กอายุแรกเกิด-3 ป  

การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กอายุ 3-5 ป 

นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

5(2-2-6) 

EAED  3101 

 

- 

- 

 

ECED  501 

การจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรสําหรับ 

เด็กปฐมวัย 

วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

 

3(2-2-5)  

 

5(2-4-3) 

   

   

   



   

รหัสวชิา ชื่อวิชา หนวยกิต 

รหัสใหม รหัสเกา 

EAED  2106 

 

EAED  2205 

 

 

- 

 

- 

 

ECED  601 

การจัดประสบการณการเคลื่อนไหวสําหรับเด็ก

ปฐมวัย 

การจัดประสบการณการเลนกิจกรรมกลางแจง

สําหรับเด็กปฐมวัย 

กิจกรรมพลศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 

3(1-4-4) 

 

3(1-4-4) 

 

5(1-6-3) 

EAED  2105 

 

ARTI  3116 

- 

- 

 

- 

ECED  701 

การจัดประสบการณศิลปะสรางสรรคสําหรับ 

เด็กปฐมวัย 

ศิลปะสําหรับครูปฐมวัย 

สุนทรียภาพทางศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย 

3(1-4-4) 

 

3(3-0-6) 

5(1-4-6) 

EAED  2204 

 

DRAM  3609 

- 

- 

 

- 

ECED  702 

การจัดประสบการณนาฎศิลปและเพลงสําหรับ 

เด็กปฐมวัย 

ศิลปะการแสดงสําหรับครูปฐมวัย 

สุนทรียภาพทางดนตรี และลีลาสําหรับเด็กปฐมวัย 

3(1-4-4) 

 

3(3-0-6) 

5(1-4-6) 

EAED  3106 

EDUC  3203 

- 

- 

- 

ECED  801 

การจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 

การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

การจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

5(2-4-3) 

EAED  4101 

 

- 

ECED  802 

การบริหารจัดการสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

การจัดและบริหารสถานศึกษาเด็กปฐมวัย 

3(3-0-6) 

5(2-4-3) 

EAED  4902 - 

ECED  901 

การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 

การวิจัยดานการศึกษาปฐมวัย 

3(0-6-3) 

5(2-4-3) 

EAED  4901 - 

ECED  902 

สัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย 

การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย 

1(0-2-1)  

5(2-4-3) 

EAED  2102 - หลักเบื้องตนและแนวปฏิบัติทางการศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6) 

EAED  2201 - การจัดประสบการณเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค 

สําหรับเด็กปฐมวัย 

3(2-2-5) 

EAED  2202 - การจัดประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะการคิด

สําหรับ 

เด็กปฐมวัย 

3(2-2-5) 



รหัสวชิา  

ชื่อวิชา 

หนวยกิต 

 รหัสใหม รหัสเกา 

EAED  2206 - การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 3(3-0-6) 

EAED  3106 - การจัดประสบการณการศึกษาแบบเรียนรวม

สําหรับเด็กปฐมวัย 

3(2-2-5) 

EAED  3201 - การเตรียมความพรอมเพื่อการเรียนรูของเด็ก

ปฐมวัย 

3(2-2-5) 

EAED  3202 - การจัดสภาพแวดลอมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 3(3-0-6) 

EAED  4202 - การสะทอนผลการปฏิบัติงานของครูปฐมวัย 3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 รหัสและคําอธิบายรายวิชา 

 

  รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา         หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

EAED1101 การศึกษาปฐมวัย                3(3-0-6)                            

Early  Childhood  Education   

  ศึกษาความหมาย ความสําคัญ  แนวคิด หลักการ  และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการศึกษา

ปฐมวัย  นโยบายของการศึกษาปฐมวัย  นักการศึกษาที่มีอิทธิพลตอการจัดการศึกษาปฐมวัย  

ประวัติความเปนมาของการศึกษาปฐมวัยในตางประเทศ  ประวัติความเปนมาของการศึกษา

ปฐมวัยของไทยและรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยของไทย  หนวยงานที่จัด  ลักษณะการ

ดําเนินงานและแนวโนมทางการศึกษาปฐมวัย  นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยของไทยและ

ตางประเทศ 

 

EAED1102  การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย                3(3-0-6)     

   Child Care for Early  Childhood   

  ศึกษา  พัฒนาการ   ทฤษฎีพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง  - 5  ป  วิธีสงเสริมพัฒนาการ  

และการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย  การปลูกฝงดานคุณธรรม  จริยธรรม  รวมทั้งสวัสดิศึกษา

ของเด็กปฐมวัย  บทบาทพอแม  ผูปกครอง และผูเกี่ยวของกับการสงเสริมพัฒนาการ และ

การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 

 

EAED1201  นิทานและหุน  สําหรับเด็กปฐมวัย                3(3-0-6)        

  Stories  and  Puppetry  for  Early  Childhood 

  ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  ประโยชน  ของนิทานและหุนที่เหมาะสมสําหรับ

เด็กปฐมวัย  เทคนิคการเลานิทาน  ประโยชนของหุน ประเภทของหุน  การประดิษฐหุน

ประเภทตางๆ   เทคนิคการใชหุนประเภทตาง ๆ  ประกอบการเลานิทาน 

 

 

 

 

 

 



รหัสวิชา   ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

EAED2101 สื่อเพื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย              3(3-0-6)  

  Learning  Materials  for  Early  Childhood 

  ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการ

เรียนรูของเด็กปฐมวัย    ประเภทของสื่อ    การเลือกใชสื่อใหเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย  

ประโยชนของสื่อในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  การเลือกชื้อ  การจัดหา  การออกแบบ การผลิต

สื่อสรางสรรคจากวัสดุในทองถิ่น  และวัสดุเหลือใช    การจัดศูนยสื่อในโรงเรียนและการ

ใหบริการ  การประเมินและการตรวจสอบคุณภาพของสื่อ 

 

EAED2102 หลักเบื้องตนและแนวปฏิบัติทางการศึกษาปฐมวัย             3(3-0-6)           

  Principle  and  Practice  for  Early  Childhood  Education 

  ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ   แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการ

การศึกษาปฐมวัย  ประเภทของการศึกษาปฐมวัย  วิวัฒนาการของการศึกษาปฐมวัย  หลัก

เบื้องตนในการจัดการศึกษาปฐมวัย  กระบวนการและวิธีปฏิบัติทางการศึกษาปฐมวัย  การ

วิเคราะหรูปแบบการศึกษาปฐมวัยของประเทศไทยในปจจุบัน  การศึกษาเปรียบเทียบ

การศึกษาปฐมวัยของในและตางประเทศ 

 

EAED2103 การจัดประสบการณทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย             2(2-2-5)  

  Language  Experiences for Early Childhood 

  ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพัฒนา

ทางภาษาและภาษาแบบธรรมชาติของเด็กปฐมวัย  การสังเกต การวิเคราะหและบันทึก

พฤติกรรมทางภาษาของเด็กปฐมวัย       การจัดประสบการณเพื่อสงเสริมทักษะดานการฟง  

พูด  อาน  เขียน  การผลิตสื่อและของเลนเพื่อสงเสริมทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย  

บทบาทของครูและผูปกครองในสงเสริมพัฒนาการทางภาษาการประเมินพัฒนาการทาง

ภาษาของเด็กปฐมวัย  

 

 

 

 

 



รหัสวิชา   ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

EAED2104 การจัดประสบการณศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย            3(1-4-4)        

  Creative  Art   Experiences  for  Early  Childhood 

  ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับศิลปะ

สําหรับเด็กปฐมวัย  พัฒนาการทางศิลปะของเด็กปฐมวัย  หลักการจัดกิจกรรมและ

ประสบการณศิลปะสรางสรรคเพื่อสงเสริมพัฒนาการตามแตกตางระหวางบุคคลของเด็ก

ปฐมวัย  การเลือกวัสดุอุปกรณ  เทคนิคและวิธีการสงเสริมการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค  

การเขียนแผนการจัดประสบการณ     กิจกรรมศิลปะ การฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรมศิลปะ

สรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย   การเก็บผลงานและการนําเสนอผลงานทางศิลปะของเด็ก

ปฐมวัย การประเมินผลพัฒนาการทางศิลปะของเด็กปฐมวัย 

 

EAED2105 การจัดประสบการณการเคลื่อนไหวสําหรับเด็กปฐมวัย            3(1-4-4)        

  Movement  Experiences  for  Early  Childhood 

  ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีและพัฒนาการทางการ

เคลื่อนไหวสําหรับเด็กปฐมวัย  รูปแบบการเคลื่อนไหวพื้นฐาน  แนวการจัดประสบการณ

ทางการเคลื่อนไหวสําหรับเด็กปฐมวัย  สื่อ  อุปกรณ  การเขียนแผนการจัดประสบการณ

กิจกรรมเคลื่อนไหว   การฝกปฏิบัติจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว  และการประเมินพัฒนาการ

ทางการเคลื่อนไหวสําหรับเด็กปฐมวัย 

 

EAED2201 การจัดประสบการเพื่อการพัฒนาความคิดสรางสรรคสําหรับ           3(2-2-5)        

เด็กปฐมวัย  

  Creative  Thinking  Experiences  for  Early  Childhood 

  ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีทีเกี่ยวกับความคิด

สรางสรรคกระบวนการของความคิดสรางสรรค  พัฒนาการทางความคิดสรางสรรคของเด็ก

แรกเกดิ  - 6  ป  การจัดประสบการณและกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคสําหรับเด็ก

ปฐมวัย การศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความคิดสรางสรรค    บทบาทของพอแมและครู

ในการจัดกิจกรรมที่สงเสริมความคิดสรางสรรค  การสงเสริมความคิดสรางสรรคทางการ

เลนทางคณิตศาสตร   ทางวิทยาศาสตร  ทางภาษา  ทางศิลปะ  การประเมินพัฒนาการทาง

ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย 

 

 

 



รหัสวิชา   ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

EAED2202 การจัดประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย             3(2-2-5)        

  Thinking  Skills  Experiences   for  Early  Childhood 

  ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับทักษะ

การคิดสําหรับเด็กปฐมวัย  พัฒนาการและการทํางานของสมองชวงอายุแรกเกิด - 6 ป  

การศึกษางานวิจัยทีเกี่ยวของกับสมอง  ประเภทของการคิด  ทักษะการคิดสําหรับเด็ก

ปฐมวัย  กระบวนการคิด  การจัดประสบการณที่สงเสริมทักษะการคิด  การประเมิน

พัฒนาการทางคิดของเด็กปฐมวัย 

 

EAED2203 การจัดประสบการณพัฒนาอารมณและสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย           3(2-2-5)        

  Emotional  and  Social  Experiences  for  Early  Childhood 

  ความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพัฒนาการทาง

อารมณและสังคมของเด็กปฐมวัย  การจัดประสบการณเพื่อพัฒนาความสามารถทางอารมณ

และสังคมของเด็กปฐมวัย  บทบาทของครูและผูปกครองในการสงเสริมความสามารถทาง

สังคมอารมณและของเด็กปฐมวัย  การประเมินพัฒนาการทางอารมณและสังคมของเด็ก

ปฐมวัย 

 

EAED2204 การจัดประสบการณนาฏศิลปและเพลงสําหรับเด็กปฐมวัย            3(1-4-4)        

  Dramatic  and  Musical Experiences for  Early  Childhood 

  ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีทางดนตรีที่เกี่ยวของ

กับเด็กปฐมวัยพัฒนาการทางดนตรีของเด็กปฐมวัยและองคประกอบทางดนตรีและเพลง

ของเด็กปฐมวัย  สื่อ/อุปกรณ และรูปแบบการจัดกิจกรรมที่สงเสริมทางดนตรีและเพลง

สําหรับเด็กปฐมวัย  การแสดงทาทางประกอบเพลงการจัดชุดแสดง  การเลือกและการ

ประยุกตใชชุดแสดงและเคร่ืองแตงกาย  และการประเมินพัฒนาการทางดนตรีและเพลงของ

เด็กปฐมวัย 

 

EAED2205 การจัดประสบการณการเลนกลางแจงสําหรับเด็กปฐมวัย            3(1-4-4)        

  Outdoor  Activities  Experiences  for  Early  Childhood 

  ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  ทฤษฎีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  ขอบขายและ

เน้ือหาของการจัดกิจกรรมกลางแจงสําหรับเด็กปฐมวัย   การเคลื่อนไหว   กิจกรรมเขา

จังหวะ  เกมการเลนตางๆ   การเลนนํ้า  เลนทราย    การแสดงทาทางประกอบเร่ือง  การ  

 บูรณาการสูการจัดประสบการณระดับปฐมวัย  สื่ออุปกรณ  และการจัดสภาพแวดลอมที่

เหมาะสมกับกิจกรรมกลางแจง 



รหัสวิชา   ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

EAED2206 การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย               3(3-0-6)             

  Behavioral  Study  Early  Childhood 

  ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  หลักการและแนวคิดของการศึกษาพฤติกรรมเด็ก

ปฐมวัย    พัฒนาการเด็กปฐมวัย    ประเภทของพฤติกรรมที่เปนปญหาของเด็กปฐมวัย

แนวทางในการศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย  การเขียนบันทึก  การแปลความหมาย

พฤติกรรม การสะทอนตนเอง  การรายงานผลการศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย   การนําผล

รายงานไปปรับใชเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  

 

EAED3101 การจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย            3(2-2-5)        

  Science  Experiences  for  Early  Childhood 

  ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีทีเกี่ยวของกับทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร    สาระการเรียนรูทางวิทยาศาสตรเบื้องตนสําหรับเด็กปฐมวัย     

การจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  การใชสื่อทางวิทยาศาสตรระดับ

ปฐมวัยบทบาทของครูและผูปกครองในการสงเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร  การประเมิน

ทักษะทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

 

EAED3102 การจัดประสบการณทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย            3(2-2-5)   

  Mathematic  Experiences  for  Early  Childhood 

 ศึกษาความหมาย   ความสําคัญ  แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีทีเกี่ยวของกับทักษะ

ทางคณิตศาสตร  สาระการเรียนรูทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับ

การสอนคณิตศาสตร  การจัดประสบการณทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย   การใชสื่อ

ทางคณิตศาสตรระดับปฐมวัย     บทบาทของครูและผูปกครองในการสงเสริมทักษะทาง

คณิตศาสตร   

การประเมินทักษะทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

 

 

 

 

 



รหัสวิชา   ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

EAED3103 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยท่ีมีความตองการพิเศษ                 3(3-0-6)              

  Child Care of Early Childhood  with Special Needs   

 ศึกษาความหมาย  ขอบขาย  พัฒนาการ  และพฤติกรรมของเด็กพิเศษระดับปฐมวัย  

สาเหตุของพฤติกรรมผิดปกติของเด็กพิเศษปฐมวัย  จิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรูของ

เด็กพิเศษระดับปฐมวัย   การปรับพฤติกรรม   การอบรมเลี้ยงดูเด็กพิเศษปฐมวัย  ประเภท

ของเด็กพิเศษ  องคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของ  และการใหความชวยเหลือ 

 

EAED3104 การใหการศึกษาผูปกครองเด็กปฐมวัย              3(3-0-6)   

  Parent  Education  for Early Childhood   

  ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการให

การศึกษาแกผูปกครองเด็กปฐมวัย  รูปแบบ  วิธีการใหความรูแกผูปกครอง  ปญหา

ครอบครัว  ปญหาพฤติกรรมเด็ก  บทบาทของครู  ผูปกครอง  และชุมชนในการพัฒนาเด็ก  

สาระความรูสําหรับผูปกครองในการพัฒนาเด็กเพื่อประสานงานรวมมือกับองคกรในชุมชน  

การแนะแนวใหความรูดานการพัฒนาการแกผูปกครอง  การจัดโครงการความรวมมือ

ระหวางบานและโรงเรียน 

  

EAED3105 การจัดประสบการณการศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย           3(2-2-5)   

  Inclusive  Education  Experiences  for  Early  Childhood 

  ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ

การศึกษาแบบเรียนรวมระดับปฐมวัย  ความรูที่เกี่ยวของกับเด็กที่มีความตองการพิเศษของ

เด็กปฐมวัยการเตรียมการเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมระดับปฐมวัย  เทคนิคการจัด

ประสบการณ   กิจกรรม  การทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP) บทบาทของครูใน

การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย  ความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน

ตลอดจนผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย 

 

EAED3106 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย              3(3-0-6)   

  Assessment  for  Early  Childhood 

  ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด  หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการ

ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  เทคนิคการประเมินพัฒนาการดานตาง ๆ  เชน  ดานรางกาย  

อารมณ  สังคมและสติปญญา  การวิเคราะหพัฒนาการเด็กปฐมวัย  การสรางและใช

เคร่ืองมือสําหรับการประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และการรายงานผลการประเมินผล

พัฒนาการเด็กปฐมวัย 



รหัสวิชา   ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

EAED3201 การเตรียมความพรอมเพื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย            3(2-2-5)        

  Readiness  Learning   for  Early  Childhood 

  ศึกษาธรรมชาติและพัฒนาการทางดานตาง ๆ  ของเด็กปฐมวัย องคประกอบของ

ความพรอม  รูปแบบของกระบวนการเรียนรู  การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความพรอมดาน

รางกายอารมณจิตใจ  สังคม และสติปญญาการจัดหองเรียนเพื่อสงเสริมการเรียนรู    การ

ประเมินผลการเรียนรู   การจัดสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรู  บทบาทครู และผูปกครองใน

การเตรียมความพรอมเพื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย   

 

EAED3202 การจัดสภาพแวดลอมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย             3(3-0-6)        

  Environmental  Preparation  for  Early  Childhood 

  ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ   แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัด

สภาพแวดลอมของเด็กปฐมวัย  ประเภทของสภาพแวดลอม  ความสัมพันธระหวาง

สิ่งแวดลอมกับชีวิตประจําวัน  การปลูกฝงจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอการอนุรักษ

สภาพแวดลอมบทบาทของครู  ผูปกครองในการสงเสริมการอนุรักษสภาพแวดลอม  การจัด

ประสบการณสงเสริมการอนุรักษสภาพแวดลอม  การแกปญหาสภาพแวดลอมใน

ชีวิตประจําวัน  การประเมินผลการจัดสภาพแวดลอมในชีวิตประจําวันสําหรับเด็กปฐมวัย 

 

EAED4101 การบริหารจัดการสถานศึกษาระดับปฐมวัย             3(3-0-6)        

School  Administration  in  Early  Childhood 

ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการ

บริหารและการจัดสถานศึกษาระดับปฐมวัย  ประเภทของสถานศึกษาเด็กปฐมวัย  บทบาท  

หนาที่ของผูบริหาร   หลักเบื้องตนของการบริหารสถานพัฒนาเด็ก บุคลิกภาพของผูบริหาร  

การดําเนินการจัดต้ังสถานเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาล  การนิเทศและติดตามผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร การทํางานรวมกับผูปกครองและชุมชน   การจัดโครงสรางของ

องคการ  การจัดระบบงานบริหาร  และการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

 

 

 

 

 



รหัสวิชา   ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา   หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

EAED4201   กระบวนทัศนใหมทางการศึกษาปฐมวัย               3(3-0-6)        

  New  Paradigm  in  Early  Childhood  Education 

  ความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับกระบวนทัศน

ทางการศึกษาปฐมวัย  ประเภทและรูปแบบของกระบวนทัศนทางการศึกษาปฐมวัย  

กระบวนทัศนทางการศึกษาปฐมวัยของไทยและตางประเทศ  แนวทางการเลือกและการ

ประยุกตใชกระบวนการทัศนเพื่อการจัดการศึกษาปฐมวัย   

 

EAED4202 การสะทอนผลการปฏิบัติงานของครูปฐมวัย             3(3-0-6)        

  Reflection  of  Early  Childhood  Teacher’s Task   

  ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  หลักการ  แนวคิด  เกี่ยวกับการสะทอนผลการ

ปฏิบัติงานของครูปฐมวัย  การวิเคราะหของครูปฐมวัย  การทําบันทึกงานของครูปฐมวัย

อยางเปนทางการและไมเปนทางการ  การนําผลสะทอนผลการปฏิบัติงานของครูสูการ

พัฒนาการเรียน   การสอน  และคุณภาพการศึกษา 

 

EAED4203 การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กอายุแรกเกิด – 3 ป             3(3-0-6) 

  Infant  and  Toddler  Education  Programs 

  ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด  และหลักการและนวัตกรรมทางการศึกษา

ปฐมวัยของการจัดโปรแกรมเพือ่พฒันาเด็กวัยแรกเกดิ - 3  ป  การจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอ

การอบรมเลี้ยงดู  บทบาทของพอแม  การสรางและการจัดโปรแกรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการ

และการเรียนรูสําหรับเด็กวัยแรกเกิด - 3  ป 

 

 EAED4204 การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กอายุ  3-5 ป                                3(3-0-6) 

  Pre -school  Education  Programs   

  ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  หลักการ  แนวคิดและนวัตกรรมของการจัด

โปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กอายุ 3 – 5  ป  พัฒนาการและคุณลักษณะตามวัยเด็กอายุ  3 – 5  ป  

การอบรมเลี้ยงดูและการจัดการศึกษาของเด็กอายุ  3 –5  ป  โปรแกรมสําหรับการพัฒนาเด็ก

อายุ  3–5  ป  การเลือกและการจัดโปรแกรม  การประเมินผลการจัดโปรแกรมการสรางและ

พัฒนาโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กอายุ  3 – 5  ป 

 



รหัสวิชา   ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา          หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

EAED4901 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย                1(0-2-1)        

  Seminar  in  Early  Childhood  Education 

  ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด  หลักการ  ที่เกี่ยวของกับการสัมมนาทาง

การศึกษาปฐมวัย  รูปแบบการสัมมนา  กระบวนการจัดการสัมมนาปฏิบัติการจัดสัมมนา

การศึกษาปฐมวัยรูปแบบตาง ๆ  องคประกอบ  ปจจัยตางๆ  ทางการศึกษาปฐมวัย  สภาพ

ปจจุบันปญหา  แนวโนมทางการศึกษาปฐมวัย  การวิเคราะหและหลักการศึกษาแนวคิดใหม 

ๆ  ทางการศึกษาปฐมวัย 

 

EAED4902 การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย               3(0-6-3)  

  Research  in  Early  Childhood  Education 

  ศึกษาความหมาย   ความสําคัญ   แนวคิด  หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการวิจัย

การศึกษาปฐมวัย  ประเภทของการวิจัย  ทักษะกระบวนการวิจัยในการแสวงหาความรู  

ศึกษาคนควางานวิจัย เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งในประเทศและตางประเทศ  ปฏิบัติการวิจัย

ทางการศึกษาปฐมวัย   นําเสนอผลงานวิจัย และจัดทํารายงานวิจัย  

 

 

 

 


