คําอธิบายรายวิชา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สําหรับโครงการความรวมมือระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558
1011108

หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา

3(3-0-6)

Educational Principles and Philosophy
ศึกษาวิวั ฒนาการของการศึกษาไทย ปรัชญา แนวคิด หลักการศึกษาและทฤษฎี
ทางการศึกษาศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ศึกษาแนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษา
เพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนและนํามาประยุกตใชเพื่อพัฒนาสถานศึกษาได
Study Thai educational development, philosophy, thoughts ;educational
principles and theories including religion, economic, society and culture; studying
concepts and strategies of educational management in order to promote sustainable
development and be able to apply them to school development.
1082105

การศึกษาพิเศษ

3(3-0-6)

Special Education
ความหมายความสําคัญปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
พิเศษกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับคนพิการการบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็ก
ที่มีความตองการพิเศษการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเทคนิคการจัดชั้นเรียนการสงตอการจัดทํา
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลการจัดการและปรับปรุงสื่อสิ่งอํานวยความสะดวกตามหลักสากลที่เปน
ธรรม (universal design) บทบาทครูและความรวมมือระหวางครูผูปกครองและผูที่เกี่ยวของในการ
พัฒนาเด็กที่มีความตองการพิเศษจิตวิทยาการสอนเด็กพิเศษทักษะการสื่อสารดวยภาษามือ
Study the definition, importance, philosophy, concepts and theories of special
educational management including laws and legislation of disabled learners and services for
children with special needs. Inclusive educational management, transference and educational
management for individual learning, media improvement, and management, facilities according
to the universal design, teachers’ roles and cooperation among teachers, parents, and relatives
in disabled-child development, teaching psychology for children with special needs, classroom
management techniques, and communicative skills with sign language and finger spelling.

1062302

การบริหารการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวของ

3(3-0-6)

Educational Administration and Related Laws
ศึก ษาหลั ก การ แนวคิด แนวปฏิบั ติเ กี่ยวกับ การบริหารการศึก ษา บทบั ญ ญั ติใ น
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการคุณภาพ
การศึกษาและจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ดําเนินการจัดกิจกรรม ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูได
Study principles, concepts and guidelines related to educational
administration and educational quality management; the provision in laws relating to educational
administration, and educational quality assurance; educational quality management and quality
management in learning activities to improve quality of continuous learning; being able to
provide activities and evaluate the quality these learning activities.
1071103

การศึกษาปฐมวัย

3(3-0-6)

Early Childhood Education
ศึ ก ษาความหมาย ความสํ า คั ญ แนวคิ ด หลั ก การ และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
การศึกษาปฐมวัย ของนักการศึกษาที่มีอิทธิพลตอการจัดการศึกษาปฐมวัย ประวัติความเปนมาของ
การศึกษาปฐมวัย นโยบายของการศึกษาปฐมวัย รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยของไทย หนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาหรือดูแลเด็กปฐมวัย แนวคิดใหมๆที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย สภาพปจจุบัน ปญหา แนวทางการแกปญหา และแนวโนมของการศึกษาปฐมวัยในอนาคต
Study of definition, importance, concepts, principles, and theories in early
childhood education that influence the educational management for young children. History,
policy, and models of early childhood education in Thailand. Agencies, new concepts, current
problems, solutions, and trends involving in early childhood education in the future.

1073309

การจัดการศึกษาใหกับเด็กในบริบทพหุวัฒนธรรม

3(3-0-6)

Educational Management in Multi-Cultural Context for Children
ศึกษาวิถีและการดํารงชีวิตตามแนวคิดความเชื่อทางวัฒนธรรมเมืองและทองถิ่น
รวมทั้งวัฒนธรรมนานาชาติที่แตกตาง ผลกระทบทางวัฒนธรรมตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย หลักการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยภายใตบริบทของวัฒนธรรมที่แตกตาง การเตรียมความพรอมใหกับเด็กปฐมวัย
เพื่อการดํารงชีวิตบนความแตกตางทางวัฒนธรรม การปลูกฝงคานิยม ดานความแตกตางระหวาง
บุคคลบนพื้นฐานความตางวัฒนธรรม
Study of ways of life based on the urban and rural cultural beliefs including
different international beliefs. Cultural impacts on child development. Principles of child
development in different cultural context. Preparation for children to survive in a multi-cultural
society. Value growing and individualization based on different cultures.
1074205

สิทธิเด็ก

3(3-0-6)

Rights of the Child
ศึกษาความสําคัญของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก สิทธิในการอยูรอด สิทธิในการ
ไดรับการพัฒนา สิทธิในการไดรับความคุมครอง และสิทธิในการมีสว นรวม หัวขอปจจุบันเกี่ยวกับ
ปญหาของเด็กปฐมวัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ภาวะวิกฤติของเด็กปฐมวัย เจตคติของครู
ในการมีจิตสํานึกของการตอสูเพื่อเด็ก
Study of the importance of the convention on the rights of the children. The
rights to survive, to be developed, to be protected, and to participate. Current topics on the
problems of children in both national and international levels. Crisis of early childhood, teachers’
attitudes in terms of fighting for the children.

