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(ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
นางวัฒนา ผ่านเมือง
ภาคเรียนที. 2 ปี การศึกษา 2556
วิทยาลัยชุ มชนมุกดาหาร หน่ วยจัดการศึกษาอําเภอดอนตาล
อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

คํานํา
รายวิชา รายวิชา ศษ 0106 การจัดการเรี ยนรู ้ มีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์เพื'อให้ผเู ้ รี ยนมี
ความรู ้ความเข้าใจเกี'ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีการจัดการเรี ยนรู ้ กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
รู ปแบบและเทคนิควิธีการจัดการเรี ยนรู ้เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ การวิเคราะห์ผูเ้ รี ยน การจัดสภาพแวดล้อม
ที'เอื5อต่อการเรี ยนรู ้ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ การออกแบบการจัดกิจกรรมที'หลากหลาย การวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้ การจัดประสบการจัดการเรี ยนรู ้ บทบาทหน้าที'ของครู และผูท้ ี'เกี'ยวข้องกับ
เด็กปฐมวัย ตลอดจนสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและนําความรู ้ที'ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจําวันและในการทํางานในอนาคตได้ ทั5งมีความรู ้และมีคุณธรรมจริ ยธรรมกํากับ จึงจะทําให้
เป็ นคนที'สมบูรณ์และมีคุณค่ายิง'

วัฒนา ผ่านเมือง
อาจารย์ผสู ้ อนวิชาการจัดการเรี ยนรู ้
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รายละเอียดของรายวิชา(มคอ. 3)
ชื. อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาลัยชุ มชนมุกดาหาร
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หมวดที. 1 ข้ อมูลโดยทัว. ไป

1. รหัสและชื. อรายวิชา
ศษ 0106 การจัดการเรี ยนรู ้ Learning Management
2. จํานวนหน่ วยกิจ
3 หน่วยกิต 3(2-2-5) รวม 60 ชัว' โมง
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสู ตร
อนุปริ ญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3.2 ประเภทรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ ( วิชาบังคับ)
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
4.1 อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชา:นางวัฒนา ผ่านเมือง
4.2 อาจารย์ผสู ้ อน : นางวัฒนา ผ่านเมือง
5. ภาคการศึกษา / ชั? นปี ทีเ. รียน
ภาคการศึกษาที' 2 ชั5นปี ที' 1
6. รายวิชาทีต. ้ องเรียนมาก่ อน (pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต. ้ องเรียนพร้ อมกัน ( co-requisites )
ไม่มี
8. สถานทีเ. รียน
หน่วยจัดการศึกษา อําเภอดอนตาล
9. วันทีจ. ัดทําหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั?งทีล. ่ าสุ ด
4 ตุลาคม 2556

หมวดที. 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี'ยวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เกี'ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้
2. เพื'อให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะกระบวนการ ทักษะทางปั ญญา ปั ญหา การทํางาน กลุ่มการสื' อสาร
3. มีความรู ้ และทักษะในการจัดรู ปแบบที' หลากหลายและเทคนิ ควิธีการจัดการเรี ยนรู ้ โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ
4. มีความสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า แก้ปัญหา การจัดการเรี ยนรู ้และพัฒนาผูเ้ รี ยน
5. มีความรู ้และทักษะในการการจัดสภาพแวดล้อมที'เอื5อต่อการเรี ยนรู ้
6. มีความสามารถประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ'นมาใช้เป็ นสื' อในการจัดการเรี ยนการสอน
7. มีความรู ้ความเข้าใจการวัดและประเมินประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา / ปรับปรุ งรายวิชา
1. เพื'อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ให้เข้าสู่ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
2. เพื'อนําผลการวิเคราะห์ผูเ้ รี ยนและข้อสังเกตจากการจัดการเรี ยนการสอนที'ผา่ นมาไปออกแบบการจัดการ
เรี ยนการสอนที'สอดคล้องกับกลุ่มผูเ้ รี ยนและปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอน
3. เพื'อให้นกั ศึกษาเกิดผลการเรี ยนรู ้ตามที'หลักสู ตร/รายวิชากําหนด ผ่านการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนการสอนที'เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
หมวดที. 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีการจัดการเรี ยนรู ้ กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ รู ปแบบและเทคนิควิธีการ
จัดการเรี ยนรู ้เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ การวิเคราะห์ผเู ้ รี ยน การจัดสภาพแวดล้อมที'เอื5อต่อการเรี ยนรู ้ แผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ การออกแบบการจัดกิจกรรมที'หลากหลาย การวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้ การจัด
ประสบการจัดการเรี ยนรู ้ บทบาทหน้าที'ของครู และผูท้ ี'เกี'ยวข้องกับเด็กปฐมวัย
2. จํานวนชั. วโมงทีใ. ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึ กปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
25 ชั. วโมง
ตามความต้ องการและศักยภาพ
25 ชั. วโมง
10 ชั. วโมง
ของนักศึกษาเฉพาะราย
3. จํานวนชั. วโมงต่ อสั ปดาห์ ที.อาจารย์ ให้ คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
1 ชั. วโมง / สั ปดาห์

หมวดที. 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต. ้ องพัฒนา
- มีความรับผิดชอบในหน้าที' และมีบุคลิกภาพที'เหมาะสมกับการเป็ นผูด้ ูแลเด็ก
- มีเจตคติที'ดีต่อการอบรมเลี5ยงดูและพัฒนาเด็ก
- มีความรัก ความเมตตา และปรารถนาดีต่อเด็ก
1.2 วิธีสอน
- ใช้การสอนแบบสื' อสารสองทาง เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษามีการตั5งคําถาม ตอบคําถาม อภิปรายหรื อ
แสดงความคิดเห็นที'เกี'ยวข้องกับคุณธรรม จริ ยธรรม ในชั5นเรี ยนในโอกาสต่างๆ
- ยกตัวอย่างกรณี ศึกษา ปั ญหาเกี'ยวกับคุณธรรม จริ ยธรรม ของเด็กปฐมวัย และหาแนวทางป้ องกัน
แก้ปัญหา
- ฝึ กปฏิบตั ิงานเป็ นกลุ่มในการวางแผนจัดประสบการณ์ ผลิตหรื อจัดหาสื' อประกอบการจัด
ประสบการณ์เพื'อปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม
1.3 วิธีการประเมินผล
- ตรวจสอบเวลาเรี ยน การเข้าร่ วมกิจกรรม
- ประเมินผลจากพฤติกรรมที'แสดงออกในชั5นเรี ยนและในโอกาสที'สาขาวิชาฯ/วิทยาลัยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที'
เกี'ยวข้องทางด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม การมีสัมมาคารวะต่อผูอ้ าวุโสและอาจารย์
- การตรวจสอบการมีวินยั ต่อการเรี ยน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั5นเรี ยนและการส่ งรายงาน
- ประเมินจากการทํางานกลุ่มที'ครู ผสู ้ อนมอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทตี. ้ องได้ รับ
- มีความรู ้ ความเข้าใจเกี'ยวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎี การเรี ยนรู ้และการจัดการเรี ยนรู ้
- มีความรู ้ ความเข้าใจเกี'ยวกับการบริ หารจัดการการอบรมเลี5ยงดูและพัฒนาเด็ก
- มีความรู ้ ความเข้าใจเกี'ยวกับจิตวิทยา พัฒนาการ การเรี ยนรู ้และการอบรมเลี5ยงดูเด็กปฐมวัย
2.2 วิธีการสอน
- บรรยายและให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยเน้นการศึกษากรณี ตวั อย่างจากข่าวและงานวิจยั เป็ นต้น
- เพิ'มพูนประสบการณ์นอกห้องเรี ยน โดยการสังเกตพฤติกรรมเด็ก การสังเกตพฤติกรรมของเด็กในชั5น
เรี ยนและการจัดประสบการณ์ในชั5นเรี ยนของครู
- ฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง เช่น การทําโครงการ ทําแผนการจัดประสบการณ์ จัดหาหรื อทําสื' อและนําไปใช้จริ ง

ในการปลูกฝัง พัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมเด็กปฐมวัย ตลอดจนการแก้ไขพฤติกรรมที'ไม่พึงประสงค์ของเด็ก
ปฐมวัย
2.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการทํางานรายบุคคล รายกลุ่ม
- ประเมินจากการปฏิบตั ิงานทดลองจัดประสบการณ์ปลูกฝังหรื อพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมสําหรับเด็ก
ปฐมวัย
- ประเมินจากการร่ วมกิจกรรมระหว่างเรี ยน การนําเสนอผลงาน การฝึ กปฏิบตั ิ การทดสอบระหว่างเรี ยน
การทดสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาทีต. ้ องพัฒนา
- สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การบูรณาการองค์ความรู ้ การสะท้อนผลการเรี ยนรู ้จาการวิพากษ์
งานวิจยั บทความด้านการเรี ยนรู ้
- สามารถจัดทําโครงการเพื'อแก้ไขและพัฒนาเด็กปฐมวัย
- แสวงหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
3.2 วิธีการสอน
- ศึกษากรณี ตวั อย่าง และงานวิจยั
- ใช้กระบวนการการสะท้อนความคิด คําถามเพื'อการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า การเขียน
แผนที'ความคิด การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรี ยนรู ้ที'หลากหลาย
- มอบหมายงานกลุ่มให้ฝึกปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง โดยแบ่งนักศึกษาเป็ นกลุ่ม กําหนดแนวทางไปสู่ การ
แก้ปัญหาตามหลักการที'เหมาะสมหรื อหลักการที'ประยุกต์ ผสมผสานจากหลายแนวคิด
3.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการนําเสนอ การตอบคําถามและการแสดงความคิดเห็น การเขียนแผนที'ความคิด การ
นําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอนและที'มาของกิจกรรม
- สังเกตและประเมินการรายงานผลการปฏิบตั ิงานของกลุ่ม
- การทดสอบข้อเขียนรายจุดประสงค์ กลางภาคและปลายภาค
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต. ้ องพัฒนา
- มีความรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื' อง การสร้างพันธภาพที'ดีระหว่างผูเ้ รี ยนและ
ผูส้ อน ความสามารถในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื'น และการทํางานเป็ นทีม

4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมให้นกั ศึกษาได้ศึกษาจากแหล่งเรี ยนรู ้ เช่น สถานศึกษา ชั5นเรี ยนจริ ง ที'นกั ศึกษามีโอกาส
ปฏิสัมพันธ์กบั เด็ก ครู ผูป้ กครองและบุคคลภายนอก
- มอบหมายงานกลุ่มและมีการเปลี'ยนกลุ่มทํางานตามกิจกรรมที'มอบหมาย เพื'อให้นกั ศึกษาทํางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื'น โดยไม่ยดึ ติดกับเฉพาะเพื'อนที'ใกล้ชิด มีการกําหนดบทบาทหน้าที' ความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่
ละคนในการทํางานกลุ่มอย่างชัดเจน
4.3 วิธีการประเมินผล

- สังเกตการมีในส่ วนร่ วมในชั5นเรี ยน และการทํางานกลุ่ม
- สังเกตจากการมีปฏิสัมพันธ์กบั เด็ก ครู ผูป้ กครอง ในการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ สถานศึกษา ชั5นเรี ยนจริ ง
- สังเกตจากการส่ งงานที'ได้รับมอบหมาย

5. ทักษะวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื. อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื. อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต. ้ องพัฒนา
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู ้และการสื' อสาร
- มีความสามารถนําเสนอ และอภิปรายแลกเปลี'ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
- มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.2 วิธีการสอน
- แนะนําเทคนิคการสื บค้นข้อมูลและแหล่งข้อมูล ฝึ กสื บค้นจากฐานข้อมูลงานวิจยั และเว็บไซต์ของ
สถาบันการศึกษา
- มอบหมายให้ฝึกนําเสนองานด้วยวาจา เอกสาร ประกอบสื' อเทคโนโลยี เช่น ใช้โปรแกรม Power point
- ฝึ กการวางแผน และผลิตสื' ออิเล็กทรอนิกส์เพื'อปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม เน้นการใช้ภาษาไทยที'
ถูกต้อง สละสลวย เช่น การแต่งนิทาน ทํานิทานอิเล็กทรอนิกส์
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินทักษะการสื บค้นจากฐานข้อมูลงานวิจยั และเว็บไซต์
- ประเมินทักษะการนําเสนอ ด้วยวาจาและการและการใช้เทคโนโลยีนาํ เสนอผลงาน
- ประเมินคุณภาพผลงานการผลิตสื' ออิเล็กทรอนิกส์

หมวดที. 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที.
1

หัวข้ อ/รายละเอียด
อธิบายรายวิชา
บทที' 1 แนวคิด หลักการ และทฤษฎี
การจัดการเรี ยนรู ้
- แนวคิดเกี'ยวกับการเรี ยนรู ้
- แนวคิดจากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
- แนวคิดเกี'ยวกับพัฒนาการ
- แนวคิดเกี'ยวกับการเล่นของเด็ก
- แนวคิดเกี'ยวกับวัฒนธรรมและ
สังคม
-แนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้ที'เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

จํานวน
ชั.วโมง
4

ผลการเรียนรู้
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
1 2 3 4 5
    1. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ
เกี'ยวกับแนวคิด หลักการ และ
ทฤษฎีการจัดการเรี ยนรู ้ที'
ถูกต้อง
2. ผูเ้ รี ยนสามารถอธิบาย
แนวคิดเกี'ยวกับการเรี ยนรู ้ดา้ น
ต่างๆได้ถูกต้อง
3. ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความรู ้แนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้
ที'เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542โดย
กระบวนการทํางานเป็ นทีม
อย่างเป็ นระบบ

กิจกรรมการสอน/
สื. อการสอน
1. ผูส้ อนเสนอร่ างกติกาในชั5น
เรี ยนแก่ผเู ้ รี ยนเพื'ออภิปรายและ
หาข้อสรุ ปเป็ นกติกาที'ผเู ้ รี ยนทุก
คนต้องปฏิบตั ิตลอดภาค
การศึกษา
2. บรรยายเนื5อหาเกี'ยวกับ
แนวคิดทฤษฎีการจัดการเรี ยนรู ้
ประกอบ power point
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นกั ศึกษาค้นคว้าตามใบ
งานที' 1 เป็ นรายกลุ่มแล้ว
นําเสนอ
4. ทําแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน

สื. อการสอน

วิธีการประเมิน

ผู้สอน

1.เอกสาร
แนะนํา
รายวิชา
2. เอกสาร
ประกอบกา
รสอน
3.ใบงานที'1
4. power
point

1. ผลงานจากใบ
งานที'1
2. การสอบกลาง
ภาค
3. การสังเกตการ
มีส่วนร่ วมในการ
เรี ยน
4. การนําเสนอ
ผลงานหน้าชั5น
เรี ยน
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั5น
เรี ยน (ครู บนั ทึก)

อาจารย์
ประจําและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวัย

สัปดาห์
ที.
2

หัวข้ อ/รายละเอียด
คําอธิบายรายวิชา
บทที' 2 กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
- ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการ
เรี ยนรู ้ของตนเอง
- ผูเ้ รี ยนจะได้รับการฝึ กด้านการ
จัดการแล้วยังฝึ กด้านสมาธิ
- ความมีวนิ ยั ในตนเอง
- และการรู ้จกั ตนเองมากขึ5น

จํานวน
ชั.วโมง
4

ผลการเรียนรู้
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
1 2 3 4 5
    1. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ
เกี'ยวกับกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที'ถูกต้อง
2. ผูเ้ รี ยนสามารถอธิบาย
เกี'ยวกับกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที'ถูกต้อง
3. ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความรู ้เกี'ยวกับกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยกระบวนการ
ทํางานเป็ นทีมอย่างเป็ นระบบ

กิจกรรมการสอน/
สื. อการสอน
1. ผูส้ อนนําเข้าสู่บทเรี ยนโดย
การให้ทาํ แบบทดสอบก่อน
เรี ยนปฏิบตั ิตลอดภาคการศึกษา
2. ผูส้ อนบรรยายเนื5อหา
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
ประกอบ power point/VDO
CD
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นกั ศึกษาค้นคว้าตามใบ
งานที' 2 เป็ นรายกลุ่มแล้ว
นําเสนอ
4. ทําแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน
5. ทําแบบทดสอบหลังเรี ยน

สื. อการสอน

วิธีการประเมิน

ผู้สอน

1.เอกสาร
แนะนํา
รายวิชา
2. เอกสาร
ประกอบกา
รสอน
3.ใบงานที'2
4. power
point
5. VDO CD
6.แบบทด
สอบก่อนหลังเรี ยน

1. ผลงานจากใบ
งานที'2
2. การสอบกลาง
ภาค
3. การสังเกตการ
มีส่วนร่ วมในการ
เรี ยน
4. การนําเสนอ
ผลงานหน้าชั5น
เรี ยน
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั5น
เรี ยน (ครู บนั ทึก)
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรี ยน

อาจารย์
ประจําและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวัย

สัปดาห์
ที.
3-4

หัวข้ อ/รายละเอียด
คําอธิบายรายวิชา
บทที' 3 รู ปแบบและเทคนิค
วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที'เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ
- เทคนิคการจัดกิจกรรมที'ส่งเสริ ม
ให้ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้ดว้ ยตัวเอง
- เทคนิคการจัดกิจกรรมที'ส่งเสริ ม
ให้ผเู ้ รี ยนทํางานร่ วมกับคนอื'น
- เทคนิคการจัดกิจกรรมที'ส่งเสริ ม
ให้ผเู ้ รี ยนนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวติ ประจําวัน

ผลการเรียนรู้
จํานวน
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
ชั.วโมง 1 2 3 4 5
     1. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ
8
เกี'ยวกับรู ปแบบและเทคนิควิธีการ
จัดการเรี ยนรู ้ที'เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญที'ถูกต้อง
2. ผูเ้ รี ยนสามารถอธิบายเกี'ยวกับ
รู ปแบบและเทคนิควิธีการจัดการ
เรี ยนรู ้ที'เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญที'
ถูกต้อง
3. ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความรู ้เกี'ยวกับรู ปแบบและเทคนิค
วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ที'เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญโดยกระบวนการทํางาน
เป็ นทีมอย่างเป็ นระบบ
4. ผูเ้ รี ยนเกิดจิตสํานึกรับผิดชอบ
ในหน้าที'ของตนเองตาม
โครงสร้างงานและหน้าที'

กิจกรรมการสอน/
สื. อการสอน
1. ผูส้ อนนําเข้าสู่บทเรี ยนโดย
การให้ทาํ แบบทดสอบก่อนเรี ยน
ปฏิบตั ิตลอดภาคการศึกษา
2. ผูส้ อนบรรยายเนื5อหาเกี'ยวกับ
รู ปแบบและเทคนิควิธีการ
จัดการเรี ยนรู ้ที'เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญประกอบ power
point/VDO CD
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นกั ศึกษาค้นคว้าตามใบ
งานที' 3 เป็ นรายกลุ่มแล้ว
นําเสนอ
4. ทําแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน
5. ทําแบบทดสอบหลังเรี ยน

สื. อการสอน

วิธีการประเมิน

ผู้สอน

1.เอกสาร
แนะนํา
รายวิชา
2. เอกสาร
ประกอบกา
รสอน
3.ใบงานที'3
4. power
point
5. VDO CD
6.แบบทด
สอบก่อนหลังเรี ยน

1. ผลงานจากใบ
งานที'3
2. การสอบกลาง
ภาค
3. การสังเกตการมี
ส่วนร่ วมในการ
เรี ยน
4. การนําเสนอ
ผลงานหน้าชั5น
เรี ยน
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั5น
เรี ยน (ครู บนั ทึก)
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรี ยน

อาจารย์
ประจํา
และ
อาจารย์
พิเศษ
สาขา
การศึกษา
ปฐมวัย

สัปดาห์
ที.
5

หัวข้ อ/รายละเอียด
คําอธิบายรายวิชา
บทที' 4 การวิเคราะห์ผเู ้ รี ยน
- ธรรมชาติของผูเ้ รี ยน
- ประสบการณ์และพื5นความรู ้เดิม
- วิธีการเรี ยนรู ้ ( Learning Style)
หรื อ ลีลาการเรี ยนรู ้ หรื อ แบบการ
เรี ยน (Learning Style)

ผลการเรียนรู้
จํานวน
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
ชั.วโมง 1 2 3 4 5
     1. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ
4
เกี'ยวกับการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนที'
ถูกต้อง
2. ผูเ้ รี ยนสามารถอธิบายเกี'ยวกับ
การวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนที'ถูกต้อง
3. ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความรู ้เกี'ยวกับการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยน
โดยกระบวนการทํางานเป็ นทีม
อย่างเป็ นระบบ
4. ผูเ้ รี ยนเกิดจิตสํานึกรับผิดชอบ
ในหน้าที'ของตนเองตาม
โครงสร้างงานและหน้าที'

กิจกรรมการสอน/
สื. อการสอน
1. ผูส้ อนนําเข้าสู่บทเรี ยนโดย
การให้ทาํ แบบทดสอบก่อนเรี ยน
ปฏิบตั ิตลอดภาคการศึกษา
2. ผูส้ อนบรรยายเนื5อหาเกี'ยวกับ
การวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนประกอบ
power point/VDO CD
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นกั ศึกษาค้นคว้าตามใบ
งานที' 4 เป็ นรายกลุ่มแล้ว
นําเสนอ
4. ทําแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน
5. ทําแบบทดสอบหลังเรี ยน

สื. อการสอน

วิธีการประเมิน

ผู้สอน

1.เอกสาร
แนะนํา
รายวิชา
2. เอกสาร
ประกอบกา
รสอน
3.ใบงานที'4
4. power
point
5. VDO CD
6.แบบทด
สอบก่อนหลังเรี ยน

1. ผลงานจากใบ
งานที'3
2. การสอบกลาง
ภาค
3. การสังเกตการมี
ส่วนร่ วมในการ
เรี ยน
4. การนําเสนอ
ผลงานหน้าชั5น
เรี ยน
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั5น
เรี ยน (ครู บนั ทึก)
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรี ยน

อาจารย์
ประจํา
และ
อาจารย์
พิเศษ
สาขา
การศึกษา
ปฐมวัย

สัปดาห์
ที.
6

หัวข้ อ/รายละเอียด
คําอธิบายรายวิชา
บทที' 5 การจัดสภาพแวดล้อมที'
เอื5อต่อการเรี ยนรู ้
- การจัดสภาพแวดล้อมที'เอื5อต่อ
การเรี ยนรู ้ของเด็ก
- สภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ที'
เหมาะสม
- สภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้
สนับสนุนการเรี ยนรู ้หลายด้าน
- สภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ช่วยจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที'พงึ
ประสงค์
- แนวคิดเชิงทฤษฎีที'เกี'ยวข้องกับ
การจัดสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้

ผลการเรียนรู้
จํานวน
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
ชั.วโมง 1 2 3 4 5
     1. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ
4
เกี'ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมที'
เอื5อต่อการเรี ยนรู ้ที'ถูกต้อง
2. ผูเ้ รี ยนสามารถอธิบายเกี'ยวกับ
การจัดสภาพแวดล้อมที'เอื5อต่อการ
เรี ยนรู ้ที'ถูกต้อง
3. ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความรู ้เกี'ยวกับการจัด
สภาพแวดล้อมที'เอื5อต่อการเรี ยนรู ้
โดยกระบวนการทํางานเป็ นทีม
อย่างเป็ นระบบ
4. ผูเ้ รี ยนเกิดจิตสํานึกรับผิดชอบ
ในหน้าที'ของตนเองตาม
โครงสร้างงานและหน้าที'

กิจกรรมการสอน/
สื. อการสอน
1. ผูส้ อนนําเข้าสู่บทเรี ยนโดย
การให้ทาํ แบบทดสอบก่อนเรี ยน
ปฏิบตั ิตลอดภาคการศึกษา
2. ผูส้ อนบรรยายเนื5อหาเกี'ยวกับ
การจัดสภาพแวดล้อมที'เอื5อต่อ
การเรี ยนรู ้ประกอบ power
point/VDO CD
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นกั ศึกษาค้นคว้าตามใบ
งานที' 5 เป็ นรายกลุ่มแล้ว
นําเสนอ
4. ทําแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน
5. ทําแบบทดสอบหลังเรี ยน

สื. อการสอน

วิธีการประเมิน

ผู้สอน

1.เอกสาร
แนะนํา
รายวิชา
2. เอกสาร
ประกอบกา
รสอน
3.ใบงานที'5
4. power
point
5. VDO CD
6.แบบทด
สอบก่อนหลังเรี ยน

1. ผลงานจากใบ
งานที'3
2. การสอบกลาง
ภาค
3. การสังเกตการมี
ส่วนร่ วมในการ
เรี ยน
4. การนําเสนอ
ผลงานหน้าชั5น
เรี ยน
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั5น
เรี ยน (ครู บนั ทึก)
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรี ยน

อาจารย์
ประจํา
และ
อาจารย์
พิเศษ
สาขา
การศึกษา
ปฐมวัย

สัปดาห์
ที.
7

หัวข้ อ/รายละเอียด
คําอธิบายรายวิชา
- ทบทวนบทเรี ยนและทํา
แบบฝึ กหัด
- สอบกลางภาค

ผลการเรียนรู้
จํานวน
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
ชั.วโมง 1 2 3 4 5
     1. เพื'อทบทวนความรู ้เกี'ยวกับ
4
เนื5อหาบทที' 1,2,3,4,5 ที'เรี ยนมา
2. เพื'อวัดความรู ้ของผูเ้ รี ยน
เกี'ยวกับเนื5อหาบทที' 1,2,34,5
ที'เรี ยนมา

กิจกรรมการสอน/
สื. อการสอน
1. ผูส้ อนทบทวนบทเรี ยนที'ผา่ น
มาโดยสรุ ป
2. ผูเ้ รี ยนสอบถามในประเด็นที'
สงสัยเพื'อหาคําตอบ
5. ทําการทดสอบกลางภาค

สื. อการสอน
1. power
point สรุ ป
บทเรี ยน
2. ทดสอบ
กลางภาค

วิธีการประเมิน

ผู้สอน

1. การสอบกลาง
ภาค
2. การสังเกตการมี
ส่วนร่ วมในการ
เรี ยน
3. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั5น
เรี ยน (ครู บนั ทึก)

อาจารย์
ประจํา
และ
อาจารย์
พิเศษ
สาขา
การศึกษา
ปฐมวัย

สัปดาห์
ที.
8-9

หัวข้ อ/รายละเอียด
คําอธิบายรายวิชา
บทที' 6 แผนการจัดการเรี ยนรู ้
- ความหมายของแผนการจัดการ
ความรู ้
- ความสําคัญของแผนการจัดการ
ความรู ้
- องค์ประกอบของแผนการจัดการ
ความรู ้
- หลักในการเขียนของแผนการ
จัดการความรู ้
- รู ปแบบของของแผนการจัดการ
ความรู ้
- ขั5นตอนการเขียนของแผนการ
จัดการความรู ้
- ประสิ ทธิภาพของของแผนการ
จัดการความรู ้

จํานวน
ชั.วโมง
8

ผลการเรียนรู้
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
1 2 3 4 5
     1. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ
เกี'ยวกับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที'
ถูกต้อง
2. ผูเ้ รี ยนสามารถอธิบายเกี'ยวกับ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที'ถูกต้อง
3. ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความรู ้เกี'ยวกับแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยกระบวนการทํางานเป็ น
ทีมอย่างเป็ นระบบ
4. ผูเ้ รี ยนเกิดจิตสํานึกรับผิดชอบ
ในหน้าที'ของตนเองตาม
โครงสร้างงานและหน้าที'

กิจกรรมการสอน/
สื. อการสอน
1. ผูส้ อนนําเข้าสู่บทเรี ยนโดย
การให้ทาํ แบบทดสอบก่อนเรี ยน
ปฏิบตั ิตลอดภาคการศึกษา
2. ผูส้ อนบรรยายเนื5อหาเกี'ยวกับ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ประกอบ
power point/VDO CD
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นกั ศึกษาค้นคว้าตามใบ
งานที' 6 เป็ นรายกลุ่มแล้ว
นําเสนอ
4. ทําแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน
5. ทําแบบทดสอบหลังเรี ยน

สื. อการสอน

วิธีการประเมิน

ผู้สอน

1.เอกสาร
แนะนํา
รายวิชา
2. เอกสาร
ประกอบกา
รสอน
3.ใบงานที'6
4. power
point
5. VDO CD
6.แบบทด
สอบก่อนหลังเรี ยน

1. ผลงานจากใบ
งานที'4
2. การสอบกลาง
ภาค
3. การสังเกตการมี
ส่วนร่ วมในการ
เรี ยน
4. การนําเสนอ
ผลงานหน้าชั5น
เรี ยน
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั5น
เรี ยน (ครู บนั ทึก)
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรี ยน

อาจารย์
ประจํา
และ
อาจารย์
พิเศษ
สาขา
การศึกษา
ปฐมวัย

สัปดาห์
ที.
10

หัวข้ อ/รายละเอียด
คําอธิบายรายวิชา
บทที. 7 การออกแบบการจัด
กิจกรรมที'หลากหลาย
- การจัดกิจกรรมประจําวัน
- ขอบข่ายของกิจกรรมประจําวัน

ผลการเรียนรู้
จํานวน
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
ชั.วโมง 1 2 3 4 5
     1. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ
4
เกี'ยวกับการออกแบบการจัด
กิจกรรมที'หลากหลาย ที'ถูกต้อง
2. ผูเ้ รี ยนสามารถอธิบาย
เกี'ยวกับการออกแบบการจัด
กิจกรรมที'หลากหลาย ที'ถูกต้อง
3. ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความรู ้เกี'ยวกับการออกแบบ
การจัดกิจกรรมที'หลากหลาย
โดยกระบวนการทํางานเป็ นทีม
อย่างเป็ นระบบ
4. ผูเ้ รี ยนเกิดจิตสํานึก
รับผิดชอบในหน้าที'ของตนเอง
ตามโครงสร้างงานและหน้าที'

กิจกรรมการสอน/
สื. อการสอน
1. ผูส้ อนนําเข้าสู่บทเรี ยนโดย
การให้ทาํ แบบทดสอบก่อน
เรี ยนปฏิบตั ิตลอดภาคการศึกษา
2. ผูส้ อนบรรยายเนื5อหาเกี'ยวกับ
การออกแบบการจัดกิจกรรมที'
หลากหลาย ประกอบ power
point/VDO CD
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นกั ศึกษาค้นคว้าตามใบ
งานที' 7 เป็ นรายกลุ่มแล้ว
นําเสนอ
4. ทําแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน
5. ทําแบบทดสอบหลังเรี ยน

สื. อการสอน

วิธีการประเมิน

ผู้สอน

1.เอกสาร
แนะนํา
รายวิชา
2. เอกสาร
ประกอบกา
รสอน
3.ใบงานที'7
4. power
point
5. VDO CD
6.แบบทด
สอบก่อนหลังเรี ยน

1. ผลงานจากใบ
งานที' 5
2. การสอบกลาง
ภาค
3. การสังเกตการ
มีส่วนร่ วมในการ
เรี ยน
4. การนําเสนอ
ผลงานหน้าชั5น
เรี ยน
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั5น
เรี ยน (ครู บนั ทึก)
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรี ยน

อาจารย์
ประจําและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวัย

สัปดาห์
ที.
11-12

หัวข้ อ/รายละเอียด
คําอธิบายรายวิชา
บทที' 8 การวัดและประเมินผลการ
จัดการเรี ยนรู ้
- ความรู ้เบื5องต้นเกี'ยวกับการวัดผล
ประเมินผล
- ความหมายของการวัดผล การ
ทดสอบ และการประเมินผล
- หลักการวัดผลประเมินผลการเรี ยน
- เครื' องมือที'ใช้ในการวัดผลและ
ประเมินผลการเรี ยน

ผลการเรียนรู้
จํานวน
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
ชั.วโมง 1 2 3 4 5
     1. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ
8
เกี'ยวกับการวัดและประเมินผล
การจัดการเรี ยนรู ้ที'ถูกต้อง
2. ผูเ้ รี ยนสามารถอธิบาย
เกี'ยวกับการวัดและประเมินผล
การจัดการเรี ยนรู ้ที'ถูกต้อง
3. ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความรู ้เกี'ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้
โดยกระบวนการทํางานเป็ นทีม
อย่างเป็ นระบบ
4. ผูเ้ รี ยนเกิดจิตสํานึก
รับผิดชอบในหน้าที'ของตนเอง
ตามโครงสร้างงานและหน้าที'

กิจกรรมการสอน/
สื. อการสอน
1. ผูส้ อนนําเข้าสู่บทเรี ยนโดย
การให้ทาํ แบบทดสอบก่อน
เรี ยนปฏิบตั ิตลอดภาคการศึกษา
2. ผูส้ อนบรรยายเนื5อหาเกี'ยวกับ
การวัดและประเมินผลการ
จัดการเรี ยนรู ้ประกอบ power
point/VDO CD
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นกั ศึกษาค้นคว้าตามใบ
งานที' 8 เป็ นรายกลุ่มแล้ว
นําเสนอ
4. ทําแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน
5. ทําแบบทดสอบหลังเรี ยน

สื. อการสอน

วิธีการประเมิน

ผู้สอน

1.เอกสาร
แนะนํา
รายวิชา
2. เอกสาร
ประกอบกา
รสอน
3.ใบงานที'8
4. power
point
5. VDO CD
6.แบบทด
สอบก่อนหลังเรี ยน

1. ผลงานจากใบ
งานที' 5
2. การสอบกลาง
ภาค
3. การสังเกตการ
มีส่วนร่ วมในการ
เรี ยน
4. การนําเสนอ
ผลงานหน้าชั5น
เรี ยน
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั5น
เรี ยน (ครู บนั ทึก)
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรี ยน

อาจารย์
ประจําและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวัย

สัปดาห์
ที.
13

หัวข้ อ/รายละเอียด
คําอธิบายรายวิชา
บทที' 9 บทบาทหน้าที'ของครู และผู ้
ที'เกี'ยวข้องกับเด็กปฐมวัย
- บทบาทหน้าที'ของครู ในการจัดการ
เรี ยนการสอนที'เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
- บทบาทในฐานะผูจ้ ดั การและผู ้
อํานวยความสะดวก
- บทบาทในฐานะผูจ้ ดั การเรี ยนรู ้
-

ผลการเรียนรู้
จํานวน
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
ชั.วโมง 1 2 3 4 5
     1. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ
4
เกี'ยวกับบทบาทหน้าที'ของครู
และผูท้ ี'เกี'ยวข้องกับเด็กปฐมวัย
ที'ถูกต้อง
2. ผูเ้ รี ยนสามารถอธิบาย
เกี'ยวกับบทบาทหน้าที'ของครู
และผูท้ ี'เกี'ยวข้องกับเด็กปฐมวัย
ที'ถูกต้อง
3. ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความรู ้เกี'ยวกับบทบาทหน้าที'
ของครู และผูท้ ี'เกี'ยวข้องกับเด็ก
ปฐมวัยโดยกระบวนการทํางาน
เป็ นทีมอย่างเป็ นระบบ
4. ผูเ้ รี ยนเกิดจิตสํานึกและ
สามารถสร้างจริ ยธรรมกับ
หลักการจัดการได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมการสอน/
สื. อการสอน
1. ผูส้ อนนําเข้าสู่บทเรี ยนโดย
การให้ทาํ แบบทดสอบก่อน
เรี ยนปฏิบตั ิตลอดภาคการศึกษา
2. ผูส้ อนบรรยายเนื5อหาเกี'ยวกับ
บทบาทหน้าที'ของครู และผูท้ ี'
เกี'ยวข้องกับเด็กปฐมวัย
ประกอบ power point/VDO
CD
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นกั ศึกษาค้นคว้าตามใบ
งานที' 9 เป็ นรายกลุ่มแล้ว
นําเสนอ
4. ทําแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน
5. ทําแบบทดสอบหลังเรี ยน

สื. อการสอน

วิธีการประเมิน

ผู้สอน

1.เอกสาร
แนะนํา
รายวิชา
2. เอกสาร
ประกอบกา
รสอน
3.ใบงานที'9
4. power
point
5. VDO CD
6.แบบทด
สอบก่อนหลังเรี ยน

1. ผลงานจากใบ
งานที'6
2. การสอบปลาย
ภาค
3. การสังเกตการ
มีส่วนร่ วมในการ
เรี ยน
4. การนําเสนอ
ผลงานหน้าชั5น
เรี ยน
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั5น
เรี ยน (ครู บนั ทึก)
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรี ยน

อาจารย์
ประจําและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวัย

สัปดาห์
ที.
14

หัวข้ อ/รายละเอียด
คําอธิบายรายวิชา
บทที' 10 การจัดประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้
- การจัดประสบการณ์สาํ หรับเด็ก
ปฐมวัย
- ความหมาย หลักการจัด
ประสบการณ์
- แนวทางการจัดประสบการ
- แผนการจัดประสบการณ์

ผลการเรียนรู้
จํานวน
ชั.วโมง 1 2 3 4 5
    
4

กิจกรรมการสอน/
สื. อการสอน
1. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ 1. ผูส้ อนนําเข้าสู่บทเรี ยนโดย
เกี'ยวกับการจัดประสบการณ์ การให้ทาํ แบบทดสอบก่อน
การเรี ยนรู ้ที'ถูกต้อง
เรี ยนปฏิบตั ิตลอดภาคการศึกษา
2. ผูเ้ รี ยนสามารถอธิบาย
2. ผูส้ อนบรรยายเนื5อหาเกี'ยวกับ
เกี'ยวกับการจัดประสบการณ์ บทบาทหน้าที'ของครู และผูท้ ี'
การเรี ยนรู ้ที'ถูกต้อง
เกี'ยวข้องกับเด็กปฐมวัย
3. ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาค้นคว้า ประกอบ power point/VDO
ความรู ้เกี'ยวกับการจัด
CD
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
โดยกระบวนการทํางานเป็ นทีม งานให้นกั ศึกษาค้นคว้าตามใบ
อย่างเป็ นระบบ
งานที' 9 เป็ นรายกลุ่มแล้ว
4. ผูเ้ รี ยนเกิดจิตสํานึกและ
นําเสนอ
สามารถสร้างจริ ยธรรมกับ
4. ทําแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน
หลักการจัดการได้อย่างถูกต้อง 5. ทําแบบทดสอบหลังเรี ยน
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้

สื. อการสอน

วิธีการประเมิน

ผู้สอน

1.เอกสาร
แนะนํา
รายวิชา
2. เอกสาร
ประกอบกา
รสอน
3.ใบงานที'9
4. power
point
5. VDO CD
6.แบบทด
สอบก่อนหลังเรี ยน

1. ผลงานจากใบ
งานที'6
2. การสอบปลาย
ภาค
3. การสังเกตการ
มีส่วนร่ วมในการ
เรี ยน
4. การนําเสนอ
ผลงานหน้าชั5น
เรี ยน
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั5น
เรี ยน (ครู บนั ทึก)
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรี ยน

อาจารย์
ประจําและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวัย

สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที.
15 คําอธิ บายรายวิชา
- สอบปลายภาค

ผลการเรียนรู้
จํานวน
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
ชั. วโมง 1 2 3 4 5
     เพื'อวัดความรู ้ของผูเ้ รี ยน
3
เกี'ยวกับการการจัดการ
เรี ยนรู ้ที'เรี ยนมา

กิจกรรมการสอน/
สื. อการสอน
ทําการทดสอบปลายภาค

หมายเหตุ แผนการสอนอาจมีการปรับเปลี'ยนให้เหมาะสม ทั5งนี5ข5 ึนอยูก่ บั ความเหมาะสมของเนื5อหาและระยะเวลาในการเรี ยนการสอน

สื. อการสอน วิธีการประเมิน

ผู้สอน

ทดสอบ 1. การสอบ
ปลายภาค ปลายภาค
2. การสังเกต
การมีส่วนร่ วม
ในการเรี ยน
3. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมใน
ชั5นเรี ยน (ครู
บันทึก)

อาจารย์
ประจํา
และ
อาจารย์
พิเศษ
สาขา
การศึกษา
ปฐมวัย

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรม
ที.

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

1

1, 2, 3, 4, 5

2

3, 4, 5

3

1, 2, 3, 4, 5

ทดสอบย่อย
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รายงาน
และการนําเสนอหน้าชั5นเรี ยน
การสังเกตพฤติกรรม
และผลการทําแบบฝึ กปฏิบตั ิ
ระหว่างเรี ยน

อาจารย์ผสู ้ อนพิจารณา
8
15
15

สัดส่ วน
ของการ
ประเมินผล
10%
20%
30%
30%

ทุกสัปดาห์

10%

สัปดาห์
ทีป. ระเมิน

หมวดที. 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
สุ วทิ ย์ มูลคํา อรทัย มูลคํา 21 วิธีจัดการเรียนรู้ เพื.อพัฒนากระบวนการคิด. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์ภาพ
พิมพ์. 2545
วีระเดช เชื? อนาม, การพัฒนาหลักสู ตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สํ าหรับนักเรี ยนชั? นประถมศึกษาปี ที. 5
และ 6. วิทยานิพนธ์ดุษฎีบณั ทิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
2. เอกสารและข้ อมูลสํ าคัญ
คณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ, สํ านักงาน, (2544). แนวคิดและประสบการณ์ การจัดการศึกษาที.
ผู้เรียนสํ าคัญ. กรุ งเทพฯ : บริษัท พิมพ์ ดี จํากัด.
ศศิธร เวียงวิลยั p. การจัดการเรี ยนรู้ . กรุ งเทพฯ : โอเดียนสโตร์ , 2556
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
1. Website ที'อpางอิง : www.google.co.th เลือกหัวข้อเกี'ยวกับ “การจัดการเรี ยนรู ้”
Website อื'นๆ ที'เกี'ยวข้องกับ “การจัดการเรี ยนรู ้”
2. บทความด้านการจัดการเรี ยนรู ้ตามสถานการณ์ ณ เวลานั5นๆ และหนังสื อหรื อเอกสาร
วิทยานิพนธ์ดา้ นการจัดการองค์การต่างๆ ที'เกี'ยวข้อง

หมวดที. 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- โดยการประเมินผลรายวิชาประจําภาคเรี ยน ที'ฝ่ายวิชาการจัดให้มีทุกภาคเรี ยน
- อาจารย์ผสู ้ อนประเมินผูเ้ รี ยน แล้วนํามาประชุมหาข้อสรุ ปในการประเมินประสิ ทธิ ผล
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ประเมินจากการเข้าเรี ยนอย่างสมํ'าเสมอ การทดสอบด้านการจัดการ การนําเสนอผลงานด้านการ
จัดการองค์การธุ รกิจของนักศึกษา เพื'อให้เกิดพฤติกรรมที'สอดคล้องเหมาะสมด้านการบริ หารจัดการที'
เป็ นไปตามมาตรฐานกรอบคุณวุฒิ
3. การปรับปรุ งการสอน
มีการทํามาตรฐานกรอบคุณวุฒิประจํารายวิชา และดําเนิ นการปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ]ของนักศึกษาในรายวิชา
- ตรวจสอบความคืบหน้าของงานที'ได้มอบหมายทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเรี ยน
- มีการหารื อระหว่างอาจารย์ผสู ้ อนเรื' องคะแนนเก็บ คะแนนสอบ คะแนนอื'นๆ ที'เกี'ยวข้อง
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
- ตรวจสอบและทบทวนในรายละเอียดของสาระวิชาการจัดการเรี ยนรู ้ทุกสัปดาห์
- ปรั บ ปรุ งรายวิช าการจัดการเรี ย นรู ้ รวบรวมความคิ ด เห็ น จากอาจารย์ผูส้ อนร่ วมกัน รวมทั5ง
ร่ วมกันปรับปรุ งข้อสอบ

