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รายละเอยีดของรายวชิา(มคอ. 3) 

ชื.อสถาบันอุดมศึกษา วทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย 

หมวดที. 1 ข้อมูลโดยทั.วไป 

1. รหัสและชื.อรายวชิา 
    ศษ 0106  การจดัการเรียนรู้ Learning Management 
2. จํานวนหน่วยกจิ 
     3 หน่วยกิต  3(2-2-5) รวม 60 ชั'วโมง 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
    3.1 หลกัสูตร 
         อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั 
    3.2 ประเภทรายวชิา 
         หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาชีพ ( วชิาบงัคบั) 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    4.1 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวชิา:นางวฒันา  ผา่นเมือง 
    4.2 อาจารยผ์ูส้อน : นางวฒันา  ผา่นเมือง   

5.  ภาคการศึกษา / ชั?นปีที.เรียน  
     ภาคการศึกษาที' 2 ชั5นปีที' 1 

6. รายวชิาที.ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) 
    ไม่มี 

7. รายวชิาที.ต้องเรียนพร้อมกนั ( co-requisites ) 
    ไม่มี 

8. สถานที.เรียน 
   หน่วยจดัการศึกษา อาํเภอดอนตาล 

9. วนัที.จัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาครั?งที.ล่าสุด 
    4 ตุลาคม 2556 



 

 
 

หมวดที. 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
1. มีความรู้ ความเขา้ใจเกี'ยวกบัแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี เกี'ยวกบัการจดัการเรียนรู้ 
2. เพื'อใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะกระบวนการ ทกัษะทางปัญญา ปัญหา การทาํงาน กลุ่มการสื'อสาร  
3. มีความรู้และทกัษะในการจดัรูปแบบที'หลากหลายและเทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็น

สาํคญั 
4. มีความสามารถคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า แกปั้ญหา การจดัการเรียนรู้และพฒันาผูเ้รียน 

      5. มีความรู้และทกัษะในการการจดัสภาพแวดลอ้มที'เอื5อต่อการเรียนรู้ 
      6. มีความสามารถประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถิ'นมาใชเ้ป็นสื'อในการจดัการเรียนการสอน 
      7. มีความรู้ความเขา้ใจการวดัและประเมินประเมินผลการจดัการเรียนรู้ 
2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา 
    1. เพื'อพฒันาการจดัการเรียนรู้ใหเ้ขา้สู่กรอบมาตรฐานคุณวฒิุอุดมศึกษา 
    2. เพื'อนาํผลการวเิคราะห์ผูเ้รียนและขอ้สังเกตจากการจดัการเรียนการสอนที'ผา่นมาไปออกแบบการจดัการ
เรียนการสอนที'สอดคลอ้งกบักลุ่มผูเ้รียนและปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน   
    3. เพื'อใหน้กัศึกษาเกิดผลการเรียนรู้ตามที'หลกัสูตร/รายวชิากาํหนด ผา่นการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการจดัการ
เรียนการสอนที'เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 

หมวดที. 3 ลกัษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวชิา 
              แนวคิด หลกัการ และทฤษฎีการจดัการเรียนรู้ กระบวนการจดัการเรียนรู้ รูปแบบและเทคนิควธีิการ
จดัการเรียนรู้เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั การวเิคราะห์ผูเ้รียน การจดัสภาพแวดลอ้มที'เอื5อต่อการเรียนรู้ แผนการ
จดัการเรียนรู้  การออกแบบการจดักิจกรรมที'หลากหลาย การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้ การจดั
ประสบการจดัการเรียนรู้ บทบาทหนา้ที'ของครูและผูที้'เกี'ยวขอ้งกบัเด็กปฐมวยั 
2. จํานวนชั.วโมงที.ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

25 ชั.วโมง ตามความต้องการและศักยภาพ
ของนักศึกษาเฉพาะราย 

25 ชั.วโมง 10 ชั.วโมง 

3. จํานวนชั.วโมงต่อสัปดาห์ที.อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล    
    1  ชั.วโมง / สัปดาห์ 

 



 

 
 

หมวดที. 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที.ต้องพัฒนา 
       - มีความรับผิดชอบในหนา้ที' และมีบุคลิกภาพที'เหมาะสมกบัการเป็นผูดู้แลเด็ก 

             - มีเจตคติที'ดีต่อการอบรมเลี5ยงดูและพฒันาเด็ก 
             - มีความรัก ความเมตตา และปรารถนาดีต่อเด็ก  
  1.2  วธีิสอน 
            - ใชก้ารสอนแบบสื'อสารสองทาง เปิดโอกาสใหน้กัศึกษามีการตั5งคาํถาม ตอบคาํถาม อภิปรายหรือ
แสดงความคิดเห็นที'เกี'ยวขอ้งกบัคุณธรรม จริยธรรม ในชั5นเรียนในโอกาสต่างๆ 
            - ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา ปัญหาเกี'ยวกบัคุณธรรม  จริยธรรม ของเด็กปฐมวยั และหาแนวทางป้องกนั
แกปั้ญหา 
             - ฝึกปฏิบติังานเป็นกลุ่มในการวางแผนจดัประสบการณ์ ผลิตหรือจดัหาสื'อประกอบการจดั
ประสบการณ์เพื'อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
1.3  วธีิการประเมินผล 
       - ตรวจสอบเวลาเรียน การเขา้ร่วมกิจกรรม 
       - ประเมินผลจากพฤติกรรมที'แสดงออกในชั5นเรียนและในโอกาสที'สาขาวชิาฯ/วทิยาลยัจดักิจกรรมต่าง ๆ ที'
เกี'ยวขอ้งทางดา้นคุณธรรมและจริยธรรม การมีสัมมาคารวะต่อผูอ้าวโุสและอาจารย ์
       - การตรวจสอบการมีวินยัต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเขา้ชั5นเรียนและการส่งรายงาน 
       - ประเมินจากการทาํงานกลุ่มที'ครูผูส้อนมอบหมาย  

 

2. ความรู้ 
    2.1 ความรู้ที.ต้องได้รับ 
        - มีความรู้ ความเขา้ใจเกี'ยวกบัแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี การเรียนรู้และการจดัการเรียนรู้ 
        - มีความรู้ ความเขา้ใจเกี'ยวกบัการบริหารจดัการการอบรมเลี5ยงดูและพฒันาเด็ก 
        - มีความรู้ ความเขา้ใจเกี'ยวกบัจิตวทิยา พฒันาการ การเรียนรู้และการอบรมเลี5ยงดูเด็กปฐมวยั 
    2.2 วธีิการสอน 
          - บรรยายและใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง โดยเนน้การศึกษากรณีตวัอยา่งจากข่าวและงานวจิยั เป็นตน้ 
          - เพิ'มพูนประสบการณ์นอกหอ้งเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมเด็ก การสังเกตพฤติกรรมของเด็กในชั5น
เรียนและการจดัประสบการณ์ในชั5นเรียนของครู 
         - ฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง เช่น การทาํโครงการ ทาํแผนการจดัประสบการณ์ จดัหาหรือทาํสื'อและนาํไปใชจ้ริง



 

 
 

ในการปลูกฝัง พฒันาคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวยั ตลอดจนการแกไ้ขพฤติกรรมที'ไม่พึงประสงคข์องเด็ก
ปฐมวยั 
     
    2.3 วธีิการประเมินผล          
           - ประเมินจากการทาํงานรายบุคคล รายกลุ่ม 
           - ประเมินจากการปฏิบติังานทดลองจดัประสบการณ์ปลูกฝังหรือพฒันาคุณธรรม จริยธรรมสาํหรับเด็ก
ปฐมวยั 
           - ประเมินจากการร่วมกิจกรรมระหวา่งเรียน การนาํเสนอผลงาน การฝึกปฏิบติั การทดสอบระหวา่งเรียน 
การทดสอบปลายภาค 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 
    3.1 ทกัษะทางปัญญาที.ต้องพฒันา 
          - สามารถคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ การบูรณาการองคค์วามรู้ การสะทอ้นผลการเรียนรู้จาการวพิากษ ์
งานวจิยั บทความดา้นการเรียนรู้ 
          - สามารถจดัทาํโครงการเพื'อแกไ้ขและพฒันาเด็กปฐมวยั 
          -  แสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
    3.2  วธีิการสอน 
          -  ศึกษากรณีตวัอยา่ง และงานวจิยั 
          -  ใชก้ระบวนการการสะทอ้นความคิด คาํถามเพื'อการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า การเขียน
แผนที'ความคิด การศึกษาคน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้ที'หลากหลาย 
          -  มอบหมายงานกลุ่มใหฝึ้กปฏิบติัดว้ยตนเอง โดยแบ่งนกัศึกษาเป็นกลุ่ม กาํหนดแนวทางไปสู่การ
แกปั้ญหาตามหลกัการที'เหมาะสมหรือหลกัการที'ประยกุต ์ผสมผสานจากหลายแนวคิด 
    3.3  วธีิการประเมินผล 
            -  ประเมินจากการนาํเสนอ การตอบคาํถามและการแสดงความคิดเห็น การเขียนแผนที'ความคิด การ
นาํเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนและที'มาของกิจกรรม 
           -  สังเกตและประเมินการรายงานผลการปฏิบติังานของกลุ่ม 
           -  การทดสอบขอ้เขียนรายจุดประสงค ์กลางภาคและปลายภาค 
4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
    4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที.ต้องพฒันา 
           - มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื'อง การสร้างพนัธภาพที'ดีระหวา่งผูเ้รียนและ
ผูส้อน ความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอื้'น และการทาํงานเป็นทีม 



 

 
 

    4.2  วธีิการสอน 
            - จดักิจกรรมให้นกัศึกษาไดศึ้กษาจากแหล่งเรียนรู้ เช่น สถานศึกษา ชั5นเรียนจริง ที'นกัศึกษามีโอกาส
ปฏิสัมพนัธ์กบัเด็ก ครู ผูป้กครองและบุคคลภายนอก 
            - มอบหมายงานกลุ่มและมีการเปลี'ยนกลุ่มทาํงานตามกิจกรรมที'มอบหมาย เพื'อใหน้กัศึกษาทาํงาน
ร่วมกบัผูอื้'น โดยไม่ยดึติดกบัเฉพาะเพื'อนที'ใกลชิ้ด มีการกาํหนดบทบาทหนา้ที' ความรับผดิชอบของนกัศึกษาแต่
ละคนในการทาํงานกลุ่มอยา่งชดัเจน 
     4.3  วธีิการประเมนิผล 

             -  สังเกตการมีในส่วนร่วมในชั5นเรียน และการทาํงานกลุ่ม 
             -  สังเกตจากการมีปฏิสัมพนัธ์กบัเด็ก ครู ผูป้กครอง ในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ สถานศึกษา ชั5นเรียนจริง 
             -  สังเกตจากการส่งงานที'ไดรั้บมอบหมาย  

 
 

5. ทกัษะวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื.อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
    5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื.อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที.ต้องพฒันา 

- ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการแสวงหาความรู้และการสื'อสาร 
- มีความสามารถนาํเสนอ และอภิปรายแลกเปลี'ยนเรียนรู้ร่วมกนั 
- มีความสามารถในการใชภ้าษาไทยอยา่งมีประสิทธิภาพ 

    5.2  วธีิการสอน 
           - แนะนาํเทคนิคการสืบคน้ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล ฝึกสืบคน้จากฐานขอ้มูลงานวจิยัและเวบ็ไซตข์อง
สถาบนัการศึกษา 
           - มอบหมายใหฝึ้กนาํเสนองานดว้ยวาจา เอกสาร ประกอบสื'อเทคโนโลย ีเช่น ใชโ้ปรแกรม Power point 
           - ฝึกการวางแผน และผลิตสื'ออิเล็กทรอนิกส์เพื'อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  เนน้การใชภ้าษาไทยที'
ถูกตอ้ง สละสลวย  เช่น การแต่งนิทาน ทาํนิทานอิเล็กทรอนิกส์ 
    5.3  วธีิการประเมินผล 
           - ประเมินทกัษะการสืบคน้จากฐานขอ้มูลงานวจิยั และเวบ็ไซต ์
           - ประเมินทกัษะการนาํเสนอ ดว้ยวาจาและการและการใชเ้ทคโนโลยนีาํเสนอผลงาน 
           - ประเมินคุณภาพผลงานการผลิตสื'ออิเล็กทรอนิกส์ 



หมวดที. 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ 
ที. 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จาํนวน
ชั.วโมง 

ผลการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

กจิกรรมการสอน/ 
สื.อการสอน 

สื.อการสอน วธิีการประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

1 อธิบายรายวชิา 
บทที' 1  แนวคิด หลกัการ และทฤษฎี
การจดัการเรียนรู้ 
- แนวคิดเกี'ยวกบัการเรียนรู้ 
- แนวคิดจากพระราชบญัญตัิ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
- แนวคิดเกี'ยวกบัพฒันาการ 
- แนวคิดเกี'ยวกบัการเล่นของเด็ก 
- แนวคิดเกี'ยวกบัวฒันธรรมและ
สงัคม 
-แนวคิดการจดัการเรียนรู้ที'เนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญัตามพระราชบญัญตัิ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

4  � � � � 1. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ
เกี'ยวกบัแนวคิด หลกัการ และ
ทฤษฎีการจดัการเรียนรู้ที'
ถูกตอ้ง 
2. ผูเ้รียนสามารถอธิบาย
แนวคิดเกี'ยวกบัการเรียนรู้ดา้น
ต่างๆไดถู้กตอ้ง 
3. ผูเ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้
ความรู้แนวคิดการจดัการเรียนรู้
ที'เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัตาม
พระราชบญัญตัิการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542โดย
กระบวนการทาํงานเป็นทีม
อยา่งเป็นระบบ 

1. ผูส้อนเสนอร่างกติกาในชั5น
เรียนแก่ผูเ้รียนเพื'ออภิปรายและ
หาขอ้สรุปเป็นกติกาที'ผูเ้รียนทุก
คนตอ้งปฏิบตัิตลอดภาค
การศึกษา 
2. บรรยายเนื5อหาเกี'ยวกบั
แนวคิดทฤษฎีการจดัการเรียนรู้
ประกอบ power point 
3.จดักลุ่มนกัศึกษามอบหมาย
งานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ตามใบ
งานที' 1 เป็นรายกลุ่มแลว้
นาํเสนอ 
4. ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
 

1.เอกสาร
แนะนาํ
รายวชิา 
2. เอกสาร
ประกอบกา
รสอน 
3.ใบงานที'1 
4. power 
point 

1. ผลงานจากใบ
งานที'1 
2. การสอบกลาง
ภาค 
3. การสงัเกตการ
มีส่วนร่วมในการ
เรียน 
4. การนาํเสนอ
ผลงานหนา้ชั5น
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบนัทึก
พฤติกรรมในชั5น
เรียน (ครูบนัทึก) 

อาจารย์
ประจาํและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 

 
 
 
 



 

 
 

 

สัปดาห์ 
ที. 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จาํนวน
ชั.วโมง 

ผลการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

กจิกรรมการสอน/ 
สื.อการสอน 

สื.อการสอน วธิีการประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

2 คาํอธิบายรายวชิา 
บทที' 2 กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
- ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยกระบวนการ
เรียนรู้ของตนเอง  
- ผูเ้รียนจะไดร้ับการฝึกดา้นการ
จดัการแลว้ยงัฝึกดา้นสมาธิ 
- ความมีวนิยัในตนเอง  
- และการรู้จกัตนเองมากขึ5น 
 

4  � � � � 1. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ
เกี'ยวกบักระบวนการจดัการ
เรียนรู้ที'ถูกตอ้ง 
2. ผูเ้รียนสามารถอธิบาย
เกี'ยวกบักระบวนการจดัการ
เรียนรู้ที'ถูกตอ้ง 
3. ผูเ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้
ความรู้เกี'ยวกบักระบวนการ
จดัการเรียนรู้โดยกระบวนการ
ทาํงานเป็นทีมอยา่งเป็นระบบ 

1. ผูส้อนนาํเขา้สู่บทเรียนโดย
การใหท้าํแบบทดสอบก่อน
เรียนปฏิบตัิตลอดภาคการศึกษา 
2. ผูส้อนบรรยายเนื5อหา
กระบวนการจดัการเรียนรู้
ประกอบ power point/VDO 
CD 
3.จดักลุ่มนกัศึกษามอบหมาย
งานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ตามใบ
งานที' 2 เป็นรายกลุ่มแลว้
นาํเสนอ 
4. ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
5. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

1.เอกสาร
แนะนาํ
รายวชิา 
2. เอกสาร
ประกอบกา
รสอน 
3.ใบงานที'2 
4. power 
point 
5. VDO CD 
6.แบบทด 
สอบก่อน-
หลงัเรียน 

1. ผลงานจากใบ
งานที'2 
2. การสอบกลาง
ภาค 
3. การสงัเกตการ
มีส่วนร่วมในการ
เรียน 
4. การนาํเสนอ
ผลงานหนา้ชั5น
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบนัทึก
พฤติกรรมในชั5น
เรียน (ครูบนัทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลงัเรียน 

อาจารย์
ประจาํและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 

 
 
 
 



 

 
 

สัปดาห์ 
ที. 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จาํนวน
ชั.วโมง 

ผลการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

กจิกรรมการสอน/ 
สื.อการสอน 

สื.อการสอน วธิีการประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

3-4 คาํอธิบายรายวชิา 
บทที' 3 รูปแบบและเทคนิค
วธิีการจดัการเรียนรู้ที'เนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญั 

- เทคนิคการจดักิจกรรมที'ส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตวัเอง 
- เทคนิคการจดักิจกรรมที'ส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนทาํงานร่วมกบัคนอื'น 
- เทคนิคการจดักิจกรรมที'ส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนนาํความรู้ไปประยกุตใ์ช้
ในชีวติประจาํวนั 
 

 

8 � � � � � 1. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ
เกี'ยวกบัรูปแบบและเทคนิควธิีการ
จดัการเรียนรู้ที'เนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญัที'ถูกตอ้ง 
2. ผูเ้รียนสามารถอธิบายเกี'ยวกบั
รูปแบบและเทคนิควธิีการจดัการ
เรียนรู้ที'เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัที'
ถูกตอ้ง 
3. ผูเ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้
ความรู้เกี'ยวกบัรูปแบบและเทคนิค
วธิีการจดัการเรียนรู้ที'เนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญัโดยกระบวนการทาํงาน
เป็นทีมอยา่งเป็นระบบ 
4. ผูเ้รียนเกิดจิตสาํนึกรับผิดชอบ
ในหนา้ที'ของตนเองตาม
โครงสร้างงานและหนา้ที' 

1. ผูส้อนนาํเขา้สู่บทเรียนโดย
การใหท้าํแบบทดสอบก่อนเรียน
ปฏิบตัิตลอดภาคการศึกษา 
2. ผูส้อนบรรยายเนื5อหาเกี'ยวกบั
รูปแบบและเทคนิควธิีการ
จดัการเรียนรู้ที'เนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญัประกอบ power 
point/VDO CD 
3.จดักลุ่มนกัศึกษามอบหมาย
งานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ตามใบ
งานที' 3 เป็นรายกลุ่มแลว้
นาํเสนอ 
4. ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
5. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
 
 

1.เอกสาร
แนะนาํ
รายวชิา 
2. เอกสาร
ประกอบกา
รสอน 
3.ใบงานที'3 
4. power 
point 
5. VDO CD 
6.แบบทด 
สอบก่อน-
หลงัเรียน 

1. ผลงานจากใบ
งานที'3 
2. การสอบกลาง
ภาค 
3. การสงัเกตการมี
ส่วนร่วมในการ
เรียน 
4. การนาํเสนอ
ผลงานหนา้ชั5น
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบนัทึก
พฤติกรรมในชั5น
เรียน (ครูบนัทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลงัเรียน 
 
 
 

อาจารย์
ประจาํ
และ
อาจารย์
พิเศษ
สาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 

 



 

 
 

 

สัปดาห์ 
ที. 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จาํนวน
ชั.วโมง 

ผลการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

กจิกรรมการสอน/ 
สื.อการสอน 

สื.อการสอน วธิีการประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

5 คาํอธิบายรายวชิา 
บทที' 4 การวเิคราะห์ผูเ้รียน 
-  ธรรมชาติของผูเ้รียน   
- ประสบการณ์และพื5นความรู้เดิม 
- วธิีการเรียนรู้ ( Learning Style) 
หรือ ลีลาการเรียนรู้ หรือ แบบการ
เรียน (Learning Style) 
 

 

4 � � � � � 1. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ
เกี'ยวกบัการวเิคราะห์ผูเ้รียนที'
ถูกตอ้ง 
2. ผูเ้รียนสามารถอธิบายเกี'ยวกบั
การวเิคราะห์ผูเ้รียนที'ถูกตอ้ง 
3. ผูเ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้
ความรู้เกี'ยวกบัการวเิคราะห์ผูเ้รียน
โดยกระบวนการทาํงานเป็นทีม
อยา่งเป็นระบบ 
4. ผูเ้รียนเกิดจิตสาํนึกรับผิดชอบ
ในหนา้ที'ของตนเองตาม
โครงสร้างงานและหนา้ที' 

1. ผูส้อนนาํเขา้สู่บทเรียนโดย
การใหท้าํแบบทดสอบก่อนเรียน
ปฏิบตัิตลอดภาคการศึกษา 
2. ผูส้อนบรรยายเนื5อหาเกี'ยวกบั
การวเิคราะห์ผูเ้รียนประกอบ 
power point/VDO CD 
3.จดักลุ่มนกัศึกษามอบหมาย
งานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ตามใบ
งานที' 4 เป็นรายกลุ่มแลว้
นาํเสนอ 
4. ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
5. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
 
 

1.เอกสาร
แนะนาํ
รายวชิา 
2. เอกสาร
ประกอบกา
รสอน 
3.ใบงานที'4 
4. power 
point 
5. VDO CD 
6.แบบทด 
สอบก่อน-
หลงัเรียน 

1. ผลงานจากใบ
งานที'3 
2. การสอบกลาง
ภาค 
3. การสงัเกตการมี
ส่วนร่วมในการ
เรียน 
4. การนาํเสนอ
ผลงานหนา้ชั5น
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบนัทึก
พฤติกรรมในชั5น
เรียน (ครูบนัทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลงัเรียน 

อาจารย์
ประจาํ
และ
อาจารย์
พิเศษ
สาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 

 
 
 
 



 

 
 

 

สัปดาห์ 
ที. 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จาํนวน
ชั.วโมง 

ผลการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

กจิกรรมการสอน/ 
สื.อการสอน 

สื.อการสอน วธิีการประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

6 คาํอธิบายรายวชิา 
บทที' 5 การจดัสภาพแวดลอ้มที'
เอื5อต่อการเรียนรู้ 
- การจดัสภาพแวดลอ้มที'เอื5อต่อ
การเรียนรู้ของเด็ก 
- สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ที'
เหมาะสม 

- สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้
สนบัสนุนการเรียนรู้หลายดา้น 

- สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ช่วยจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ที'พึง
ประสงค ์

- แนวคิดเชิงทฤษฎีที'เกี'ยวขอ้งกบั
การจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 

 

 

4 � � � � � 1. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ
เกี'ยวกบัการจดัสภาพแวดลอ้มที'
เอื5อต่อการเรียนรู้ที'ถูกตอ้ง 
2. ผูเ้รียนสามารถอธิบายเกี'ยวกบั
การจดัสภาพแวดลอ้มที'เอื5อต่อการ
เรียนรู้ที'ถูกตอ้ง 
3. ผูเ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้
ความรู้เกี'ยวกบัการจดั
สภาพแวดลอ้มที'เอื5อต่อการเรียนรู้
โดยกระบวนการทาํงานเป็นทีม
อยา่งเป็นระบบ 
4. ผูเ้รียนเกิดจิตสาํนึกรับผิดชอบ
ในหนา้ที'ของตนเองตาม
โครงสร้างงานและหนา้ที' 

1. ผูส้อนนาํเขา้สู่บทเรียนโดย
การใหท้าํแบบทดสอบก่อนเรียน
ปฏิบตัิตลอดภาคการศึกษา 
2. ผูส้อนบรรยายเนื5อหาเกี'ยวกบั
การจดัสภาพแวดลอ้มที'เอื5อต่อ
การเรียนรู้ประกอบ power 
point/VDO CD 
3.จดักลุ่มนกัศึกษามอบหมาย
งานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ตามใบ
งานที' 5 เป็นรายกลุ่มแลว้
นาํเสนอ 
4. ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
5. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
 
 

1.เอกสาร
แนะนาํ
รายวชิา 
2. เอกสาร
ประกอบกา
รสอน 
3.ใบงานที'5 
4. power 
point 
5. VDO CD 
6.แบบทด 
สอบก่อน-
หลงัเรียน 

1. ผลงานจากใบ
งานที'3 
2. การสอบกลาง
ภาค 
3. การสงัเกตการมี
ส่วนร่วมในการ
เรียน 
4. การนาํเสนอ
ผลงานหนา้ชั5น
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบนัทึก
พฤติกรรมในชั5น
เรียน (ครูบนัทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลงัเรียน 

อาจารย์
ประจาํ
และ
อาจารย์
พิเศษ
สาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

สัปดาห์ 
ที. 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จาํนวน
ชั.วโมง 

ผลการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

กจิกรรมการสอน/ 
สื.อการสอน 

สื.อการสอน วธิีการประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

7 คาํอธิบายรายวชิา 
- ทบทวนบทเรียนและทาํ
แบบฝึกหดั 
- สอบกลางภาค 

4 � � � � � 1. เพื'อทบทวนความรู้เกี'ยวกบั
เนื5อหาบทที' 1,2,3,4,5  ที'เรียนมา 
2. เพื'อวดัความรู้ของผูเ้รียน
เกี'ยวกบัเนื5อหาบทที' 1,2,34,5                
ที'เรียนมา 

1. ผูส้อนทบทวนบทเรียนที'ผา่น
มาโดยสรุป 
2. ผูเ้รียนสอบถามในประเดน็ที'
สงสยัเพื'อหาคาํตอบ 
5. ทาํการทดสอบกลางภาค 
 
 

1. power 
point สรุป
บทเรียน 
2. ทดสอบ
กลางภาค 

1. การสอบกลาง
ภาค 
2. การสงัเกตการมี
ส่วนร่วมในการ
เรียน 
3. ประเมินจาก
แบบบนัทึก
พฤติกรรมในชั5น
เรียน (ครูบนัทึก) 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์
ประจาํ
และ
อาจารย์
พิเศษ
สาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 

 
 



 

 
 

 
 

สัปดาห์ 
ที. 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จาํนวน
ชั.วโมง 

ผลการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

กจิกรรมการสอน/ 
สื.อการสอน 

สื.อการสอน วธิีการประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

8-9 คาํอธิบายรายวชิา 
บทที' 6  แผนการจดัการเรียนรู้        
- ความหมายของแผนการจดัการ
ความรู้ 
- ความสาํคญัของแผนการจดัการ
ความรู้ 
- องคป์ระกอบของแผนการจดัการ
ความรู้ 
- หลกัในการเขียนของแผนการ
จดัการความรู้ 
- รูปแบบของของแผนการจดัการ
ความรู้ 
- ขั5นตอนการเขียนของแผนการ
จดัการความรู้ 
- ประสิทธิภาพของของแผนการ
จดัการความรู้ 

8 � � � � � 1. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ
เกี'ยวกบัแผนการจดัการเรียนรู้ที'
ถูกตอ้ง 
2. ผูเ้รียนสามารถอธิบายเกี'ยวกบั
แผนการจดัการเรียนรู้ที'ถูกตอ้ง 
3. ผูเ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้
ความรู้เกี'ยวกบัแผนการจดัการ
เรียนรู้โดยกระบวนการทาํงานเป็น
ทีมอยา่งเป็นระบบ 
4. ผูเ้รียนเกิดจิตสาํนึกรับผิดชอบ
ในหนา้ที'ของตนเองตาม
โครงสร้างงานและหนา้ที' 

1. ผูส้อนนาํเขา้สู่บทเรียนโดย
การใหท้าํแบบทดสอบก่อนเรียน
ปฏิบตัิตลอดภาคการศึกษา 
2. ผูส้อนบรรยายเนื5อหาเกี'ยวกบั
แผนการจดัการเรียนรู้ประกอบ 
power point/VDO CD 
3.จดักลุ่มนกัศึกษามอบหมาย
งานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ตามใบ
งานที' 6 เป็นรายกลุ่มแลว้
นาํเสนอ 
4. ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
5. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

1.เอกสาร
แนะนาํ
รายวชิา 
2. เอกสาร
ประกอบกา
รสอน 
3.ใบงานที'6 
4. power 
point 
5. VDO CD 
6.แบบทด 
สอบก่อน-
หลงัเรียน 

1. ผลงานจากใบ
งานที'4 
2. การสอบกลาง
ภาค 
3. การสงัเกตการมี
ส่วนร่วมในการ
เรียน 
4. การนาํเสนอ
ผลงานหนา้ชั5น
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบนัทึก
พฤติกรรมในชั5น
เรียน (ครูบนัทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลงัเรียน 
 
 

อาจารย์
ประจาํ
และ
อาจารย์
พิเศษ
สาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 

 



 

 
 

 
 

สัปดาห์ 
ที. 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จาํนวน
ชั.วโมง 

ผลการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

กจิกรรมการสอน/ 
สื.อการสอน 

สื.อการสอน วธิีการประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

10 คาํอธิบายรายวชิา 
บทที.  7 การออกแบบการจดั
กิจกรรมที'หลากหลาย  
- การจดักิจกรรมประจาํวนั 
- ขอบข่ายของกิจกรรมประจาํวนั 

4 � � � � � 1. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ
เกี'ยวกบัการออกแบบการจดั
กิจกรรมที'หลากหลาย ที'ถูกตอ้ง 
2. ผูเ้รียนสามารถอธิบาย
เกี'ยวกบัการออกแบบการจดั
กิจกรรมที'หลากหลาย ที'ถูกตอ้ง 
3. ผูเ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้
ความรู้เกี'ยวกบัการออกแบบ
การจดักิจกรรมที'หลากหลาย 
โดยกระบวนการทาํงานเป็นทีม
อยา่งเป็นระบบ 
4. ผูเ้รียนเกิดจิตสาํนึก
รับผิดชอบในหนา้ที'ของตนเอง
ตามโครงสร้างงานและหนา้ที' 

1. ผูส้อนนาํเขา้สู่บทเรียนโดย
การใหท้าํแบบทดสอบก่อน
เรียนปฏิบตัิตลอดภาคการศึกษา 
2. ผูส้อนบรรยายเนื5อหาเกี'ยวกบั
การออกแบบการจดักิจกรรมที'
หลากหลาย ประกอบ power 
point/VDO CD 
3.จดักลุ่มนกัศึกษามอบหมาย
งานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ตามใบ
งานที' 7 เป็นรายกลุ่มแลว้
นาํเสนอ 
4. ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
5. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

1.เอกสาร
แนะนาํ
รายวชิา 
2. เอกสาร
ประกอบกา
รสอน 
3.ใบงานที'7 
4. power 
point 
5. VDO CD 
6.แบบทด 
สอบก่อน-
หลงัเรียน 

1. ผลงานจากใบ
งานที' 5 
2. การสอบกลาง
ภาค 
3. การสงัเกตการ
มีส่วนร่วมในการ
เรียน 
4. การนาํเสนอ
ผลงานหนา้ชั5น
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบนัทึก
พฤติกรรมในชั5น
เรียน (ครูบนัทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลงัเรียน 
 
 

อาจารย์
ประจาํและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 



 

 
 

สัปดาห์ 
ที. 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จาํนวน
ชั.วโมง 

ผลการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

กจิกรรมการสอน/ 
สื.อการสอน 

สื.อการสอน วธิีการประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

11-12 คาํอธิบายรายวชิา 
บทที' 8 การวดัและประเมินผลการ
จดัการเรียนรู้ 
- ความรู้เบื5องตน้เกี'ยวกบัการวดัผล
ประเมินผล 
- ความหมายของการวดัผล การ
ทดสอบ และการประเมินผล 
- หลกัการวดัผลประเมินผลการเรียน 
- เครื'องมือที'ใชใ้นการวดัผลและ
ประเมินผลการเรียน 

8 � � � � � 1. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ
เกี'ยวกบัการวดัและประเมินผล
การจดัการเรียนรู้ที'ถูกตอ้ง 
2. ผูเ้รียนสามารถอธิบาย
เกี'ยวกบัการวดัและประเมินผล
การจดัการเรียนรู้ที'ถูกตอ้ง 
3. ผูเ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้
ความรู้เกี'ยวกบัการวดัและ
ประเมินผลการจดัการเรียนรู้
โดยกระบวนการทาํงานเป็นทีม
อยา่งเป็นระบบ 
4. ผูเ้รียนเกิดจิตสาํนึก
รับผิดชอบในหนา้ที'ของตนเอง
ตามโครงสร้างงานและหนา้ที' 

1. ผูส้อนนาํเขา้สู่บทเรียนโดย
การใหท้าํแบบทดสอบก่อน
เรียนปฏิบตัิตลอดภาคการศึกษา 
2. ผูส้อนบรรยายเนื5อหาเกี'ยวกบั
การวดัและประเมินผลการ
จดัการเรียนรู้ประกอบ power 
point/VDO CD 
3.จดักลุ่มนกัศึกษามอบหมาย
งานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ตามใบ
งานที' 8 เป็นรายกลุ่มแลว้
นาํเสนอ 
4. ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
5. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

1.เอกสาร
แนะนาํ
รายวชิา 
2. เอกสาร
ประกอบกา
รสอน 
3.ใบงานที'8 
4. power 
point 
5. VDO CD 
6.แบบทด 
สอบก่อน-
หลงัเรียน 

1. ผลงานจากใบ
งานที' 5 
2. การสอบกลาง
ภาค 
3. การสงัเกตการ
มีส่วนร่วมในการ
เรียน 
4. การนาํเสนอ
ผลงานหนา้ชั5น
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบนัทึก
พฤติกรรมในชั5น
เรียน (ครูบนัทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลงัเรียน 
 
 

อาจารย์
ประจาํและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 

 
 



 

 
 

สัปดาห์ 
ที. 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จาํนวน
ชั.วโมง 

ผลการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

กจิกรรมการสอน/ 
สื.อการสอน 

สื.อการสอน วธิีการประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

13 คาํอธิบายรายวชิา 
บทที' 9 บทบาทหนา้ที'ของครูและผู ้
ที'เกี'ยวขอ้งกบัเด็กปฐมวยั 
- บทบาทหนา้ที'ของครูในการจดัการ
เรียนการสอนที'เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
- บทบาทในฐานะผูจ้ดัการและผู ้
อาํนวยความสะดวก  
- บทบาทในฐานะผูจ้ดัการเรียนรู้ 
- 

4 � � � � � 1. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ
เกี'ยวกบับทบาทหนา้ที'ของครู
และผูท้ี'เกี'ยวขอ้งกบัเด็กปฐมวยั
ที'ถูกตอ้ง 
2. ผูเ้รียนสามารถอธิบาย
เกี'ยวกบับทบาทหนา้ที'ของครู
และผูท้ี'เกี'ยวขอ้งกบัเด็กปฐมวยั
ที'ถูกตอ้ง 
3. ผูเ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้
ความรู้เกี'ยวกบับทบาทหนา้ที'
ของครูและผูท้ี'เกี'ยวขอ้งกบัเด็ก
ปฐมวยัโดยกระบวนการทาํงาน
เป็นทีมอยา่งเป็นระบบ 
4. ผูเ้รียนเกิดจิตสาํนึกและ
สามารถสร้างจริยธรรมกบั
หลกัการจดัการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1. ผูส้อนนาํเขา้สู่บทเรียนโดย
การใหท้าํแบบทดสอบก่อน
เรียนปฏิบตัิตลอดภาคการศึกษา 
2. ผูส้อนบรรยายเนื5อหาเกี'ยวกบั
บทบาทหนา้ที'ของครูและผูท้ี'
เกี'ยวขอ้งกบัเด็กปฐมวยั
ประกอบ power point/VDO 
CD 
3.จดักลุ่มนกัศึกษามอบหมาย
งานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ตามใบ
งานที' 9 เป็นรายกลุ่มแลว้
นาํเสนอ 
4. ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
5. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
 
 

1.เอกสาร
แนะนาํ
รายวชิา 
2. เอกสาร
ประกอบกา
รสอน 
3.ใบงานที'9 
4. power 
point 
5. VDO CD 
6.แบบทด 
สอบก่อน-
หลงัเรียน 

1. ผลงานจากใบ
งานที'6 
2. การสอบปลาย
ภาค 
3. การสงัเกตการ
มีส่วนร่วมในการ
เรียน 
4. การนาํเสนอ
ผลงานหนา้ชั5น
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบนัทึก
พฤติกรรมในชั5น
เรียน (ครูบนัทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลงัเรียน 

อาจารย์
ประจาํและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

สัปดาห์ 
ที. 

หัวข้อ/รายละเอยีด 
จาํนวน
ชั.วโมง 

ผลการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

กจิกรรมการสอน/ 
สื.อการสอน 

สื.อการสอน วธิีการประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

14 คาํอธิบายรายวชิา 
บทที' 10 การจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ 
- การจดัประสบการณ์สาํหรับเด็ก
ปฐมวยั 
- ความหมาย หลกัการจดั
ประสบการณ์ 
- แนวทางการจดัประสบการ 
- แผนการจดัประสบการณ์ 

4 � � � � � 1. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ
เกี'ยวกบัการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ที'ถูกตอ้ง 
2. ผูเ้รียนสามารถอธิบาย
เกี'ยวกบัการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ที'ถูกตอ้ง 
3. ผูเ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้
ความรู้เกี'ยวกบัการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

โดยกระบวนการทาํงานเป็นทีม
อยา่งเป็นระบบ 
4. ผูเ้รียนเกิดจิตสาํนึกและ
สามารถสร้างจริยธรรมกบั
หลกัการจดัการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1. ผูส้อนนาํเขา้สู่บทเรียนโดย
การใหท้าํแบบทดสอบก่อน
เรียนปฏิบตัิตลอดภาคการศึกษา 
2. ผูส้อนบรรยายเนื5อหาเกี'ยวกบั
บทบาทหนา้ที'ของครูและผูท้ี'
เกี'ยวขอ้งกบัเด็กปฐมวยั
ประกอบ power point/VDO 
CD 
3.จดักลุ่มนกัศึกษามอบหมาย
งานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ตามใบ
งานที' 9 เป็นรายกลุ่มแลว้
นาํเสนอ 
4. ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
5. ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
 
 

1.เอกสาร
แนะนาํ
รายวชิา 
2. เอกสาร
ประกอบกา
รสอน 
3.ใบงานที'9 
4. power 
point 
5. VDO CD 
6.แบบทด 
สอบก่อน-
หลงัเรียน 

1. ผลงานจากใบ
งานที'6 
2. การสอบปลาย
ภาค 
3. การสงัเกตการ
มีส่วนร่วมในการ
เรียน 
4. การนาํเสนอ
ผลงานหนา้ชั5น
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบนัทึก
พฤติกรรมในชั5น
เรียน (ครูบนัทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลงัเรียน 

อาจารย์
ประจาํและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 

 
 
 
 



 

 
 

สัปดาห์ 
ที. 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั.วโมง 

ผลการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 

กจิกรรมการสอน/ 
สื.อการสอน 

สื.อการสอน วธิีการประเมิน ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

15 คาํอธิบายรายวชิา 
- สอบปลายภาค 

3 � � � � �  เพื'อวดัความรู้ของผูเ้รียน
เกี'ยวกบัการการจดัการ
เรียนรู้ที'เรียนมา 

ทาํการทดสอบปลายภาค 
 
 

ทดสอบ
ปลายภาค 

1. การสอบ
ปลายภาค 
2. การสังเกต
การมีส่วนร่วม
ในการเรียน 
3. ประเมินจาก
แบบบนัทึก
พฤติกรรมใน
ชั5นเรียน (ครู
บนัทึก) 
 

อาจารย์
ประจาํ
และ
อาจารย์
พิเศษ
สาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 

 
 

หมายเหตุ  แผนการสอนอาจมีการปรับเปลี'ยนให้เหมาะสม  ทั5งนี5 ขึ5นอยูก่บัความเหมาะสมของเนื5อหาและระยะเวลาในการเรียนการสอน



2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กจิกรรม 
ที. 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมนิ 
สัปดาห์ 

ที.ประเมนิ 

สัดส่วน 
ของการ

ประเมนิผล 
1 1, 2, 3, 4, 5 ทดสอบยอ่ย อาจารยผ์ูส้อนพิจารณา 10% 
  สอบกลางภาค 8 20% 
  สอบปลายภาค 15 30% 
2 3, 4, 5 รายงาน 

และการนาํเสนอหนา้ชั5นเรียน 
15 30% 

3 1, 2, 3, 4, 5 การสงัเกตพฤติกรรม 
และผลการทาํแบบฝึกปฏิบติั

ระหวา่งเรียน 

ทุกสปัดาห์ 10% 

 

หมวดที. 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและตําราหลกั 
สุวทิย์  มูลคํา อรทยั  มูลคํา  21 วธีิจัดการเรียนรู้เพื.อพฒันากระบวนการคิด. กรุงเทพฯ : โรงพิมพภ์าพ
พิมพ.์   2545 

วรีะเดช  เชื?อนาม,  การพฒันาหลกัสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั?นประถมศึกษาปีที. 5 

และ 6.  วทิยานิพนธ์ดุษฎีบณัทิต  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,  2542 

 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  สํานักงาน,  (2544). แนวคิดและประสบการณ์การจัดการศึกษาที.
ผู้เรียนสําคัญ.  กรุงเทพฯ : บริษัท พมิพ์ดี จํากดั. 
ศศิธร  เวยีงวลิยัp. การจัดการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์,  2556 
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 
1. Website  ที'อpางอิง   :     www.google.co.th  เลือกหวัขอ้เกี'ยวกบั “การจดัการเรียนรู้” 
  Website อื'นๆ ที'เกี'ยวขอ้งกบั “การจดัการเรียนรู้” 
2. บทความดา้นการจดัการเรียนรู้ตามสถานการณ์ ณ เวลานั5นๆ และหนงัสือหรือเอกสาร 

วทิยานิพนธ์ดา้นการจดัการองคก์ารต่างๆ ที'เกี'ยวขอ้ง 
 
 



 

 
 

 
 
 

หมวดที. 7 การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

- โดยการประเมินผลรายวชิาประจาํภาคเรียน ที'ฝ่ายวชิาการจดัใหมี้ทุกภาคเรียน 
- อาจารยผ์ูส้อนประเมินผูเ้รียน แลว้นาํมาประชุมหาขอ้สรุปในการประเมินประสิทธิผล 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ประเมินจากการเขา้เรียนอยา่งสมํ'าเสมอ  การทดสอบดา้นการจดัการ การนาํเสนอผลงานดา้นการ
จดัการองคก์ารธุรกิจของนกัศึกษา เพื'อใหเ้กิดพฤติกรรมที'สอดคลอ้งเหมาะสมดา้นการบริหารจดัการที'
เป็นไปตามมาตรฐานกรอบคุณวฒิุ 

 
3. การปรับปรุงการสอน 

มีการทาํมาตรฐานกรอบคุณวุฒิประจาํรายวชิา และดาํเนินการปรับปรุงการเรียนการสอน 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ]ของนักศึกษาในรายวิชา 

- ตรวจสอบความคืบหนา้ของงานที'ไดม้อบหมายทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเรียน 
- มีการหารือระหวา่งอาจารยผ์ูส้อนเรื'องคะแนนเก็บ คะแนนสอบ คะแนนอื'นๆ ที'เกี'ยวขอ้ง 

 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

- ตรวจสอบและทบทวนในรายละเอียดของสาระวชิาการจดัการเรียนรู้ทุกสัปดาห์   
- ปรับปรุงรายวิชาการจดัการเรียนรู้รวบรวมความคิดเห็นจากอาจารย์ผูส้อนร่วมกัน รวมทั5 ง

ร่วมกนัปรับปรุงขอ้สอบ 


