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วตัถุประสงค์ เพื่อ ใหผู้เ้รียนมีความรู้ พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมดา้นการน าความหมาย 
ความส าคญั หลกัการและแนวคิดทฤษฏีพฒันาการ และทฤษฏีการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั หลกัการไป
ประยกุตใ์ชใ้นการน าความรู้ ความเขา้ใจไปฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู โดยน าจิตวทิยาพฒันาการและ
การอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยัไปทดลองใชใ้นบริบทของสังคมท่ีนกัศึกษาไปฝึกประสบการณ์ในขั้นการ
ฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา 1 และ 2 ทั้งน้ีการพฒันาปรับปรุงควรน าผลจากการเรียนรู้ภาคปฏิบติัไป
ฝึกภาคปฏิบติั ทดลองใชก้บัเด็กปฐมวยัในแต่ละโรงเรียน และน าผลจากการทดลองใชม้าพฒันาและ
ปรับปรุงแกไ้ขในคร้ังต่อไป 
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รำยละเอยีดของรำยวชิำ 
( มคอ. 3 ) 

ช่ือสถำบันอุดมศึกษำ                วทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร 
สำขำวชิำ                การศึกษาปฐมวยั หน่วยจดัการศึกษาดอนตาล 
  

หมวดที่  1  ข้อมูลโดยทัว่ไป 
1.  รหัสและช่ือวชิำ 
             ศษ 0102   จิตวทิยาพฒันาการและการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั  
                             (Child Psychology Development and Child Rearing for Early Childhood) 
2.  จ ำนวนหน่วยกติ 
              3  หน่วยกิต  3(2 – 2 – 5)  
3.  หลกัสูตรและประเภทของรำยวชิำ 
              เป็นวชิาแกน  ระดบัอนุปริญญา 
4.  อำจำรย์ผู้รับผดิชอบรำยวชิำและอำจำรย์ผู้สอน 
              นายสุนทร  ปาวงศ ์
5.  ภำคกำรศึกษำ / ช้ันปีทีเ่รียน 
              ภาคเรียนท่ี  3/2556   /  ชั้นปีท่ี  1 
6.  รำยวชิำทีต้่องเรียนมำก่อน  (Pre – requisite)  (ถ้ำมี) 
              ไม่มี 
7.  รำยวชิำทีต้่องเรียนพร้อมกนั  (Co – requisite)  (ถ้ำมี) 
              ไม่มี 
8.  สถำนทีเ่รียน 
              หน่วยจดัการศึกษาดอนตาล วทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร 
9.  วนัทีจั่ดท ำหรือปรับปรุงรำยละเอยีดของรำยวชิำคร้ังล่ำสุด  
               ปี พ.ศ. 2557 



 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมำยและวตัถุประสงค์ 
 

 1.  วตัถุประสงค์ในกำรพฒันำ / ปรับปรุงรำยวชิำ 
             ความหมาย ความส าคญั แนวคิด หลกัการและแนวคิดทฤษฏีพฒันาการ และทฤษฏีการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวยั ธรรมชาติและพฒันาการของเด็กปฐมวยั ธรรมชาติการเรียนรู้ของสมอง ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั หลกัการและแนวทางการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั 
รูปแบบการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั การประยกุตใ์ชรู้ปแบบการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยักบัภูมิปัญญา
ไทย การจดักิจกรรมและสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมพฒันาการการเรียนรู้ และบุคลิกภาพของเด็กปฐมวยั 
การสังเกตพฤติกรรมเด็กในสถานการณ์จริง การวเิคราะห์ปัญหา การแกปั้ญหา การรายงานผลการศึกษา
พฤติกรรมเด็กปฐมวยั การประยกุตใ์ชท้ฤษฏีกบัการพฒันาเด็ก  
 
2.  จุดมุ่งหมำยของรำยวชิำ 

1) เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจถึงความหมาย ความส าคญั หลกัการและแนวคิดทฤษฏี
พฒันาการ และทฤษฏีการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั 

2) เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถวเิคราะห์ธรรมชาติและพฒันาการของเด็กปฐมวยัในแต่ละช่วงวยัได ้
3) เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถออกแบบ สร้าง ใชป้ระเมินและปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการอบรม

เล้ียงดูเด็กปฐมวยัได ้
4) เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถประยกุตใ์ชรู้ปแบบการอบรมเล้ียงดูกบัภูมิปัญญาไทยได ้
5) เพื่อใหผู้เ้รียนท ากิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
6) เพื่อใหผู้เ้รียนไดแ้สดงถึงความกา้วหนา้ในการพฒันาทั้งดา้นความรู้ ดา้นกระบวนการและ

ดา้นทกัษะในการปฏิบติั ตลอดจนการเช่ือมโยงความรู้ความเขา้ใจสู่การปฏิบติั 
 

หมวดที่ 3  ลกัษณะและกำรด ำเนินกำร 
 1.  ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั ความหมาย ความส าคญั แนวคิด หลกัการและแนวคิดทฤษฏี
พฒันาการ และทฤษฏีการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั ธรรมชาติและพฒันาการของเด็กปฐมวยั ธรรมชาติการ
เรียนรู้ของสมอง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั หลกัการและแนว
ทางการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั รูปแบบการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั การประยกุตใ์ชรู้ปแบบการอบรม
เล้ียงดูเด็กปฐมวยักบัภูมิปัญญาไทย การจดักิจกรรมและสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมพฒันาการการเรียนรู้ 
และบุคลิกภาพของเด็กปฐมวยั การสังเกตพฤติกรรมเด็กในสถานการณ์จริง การวเิคราะห์ปัญหา การ
แกปั้ญหา การรายงานผลการศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวยั การประยกุตใ์ชท้ฤษฏีกบัการพฒันาเด็ก  
2.  จ ำนวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภำคกำรศึกษำ 



 
 

บรรยาย สอนเสริม 
ฝึกปฏิบติั 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาดว้ยตนเอง 

บรรยาย  30 (2)  ชัว่โมง  
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนกัศึกษา 

30 (2)  ชัว่โมง  
ต่อภาคการศึกษา 

การศึกษาดว้ยตนเอง ใน
กรณีมอบหมายงาน 90 ชม. 

  
3.  จ ำนวนช่ัวโมงต่อสัปดำห์ทีอ่ำจำรย์ให้ค ำปรึกษำและแนะน ำทำงวชิำกำรแก่นักศึกษำเป็นรำยบุคคล  

- อาจารยป์ระจ ารายวชิา  แจง้ใหน้กัศึกษาทราบเก่ียวกบัหอ้งท างาน ตารางสอนเวลาวา่ง                 
ในแต่ละสัปดาห์ 
              - อาจารยป์ระจ ารายวชิาจดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม  1  ชัว่โมง  ต่อ
สัปดาห์  (เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 
 

หมวดที่  4  กำรพฒันำกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 
1.  คุณธรรม  จริยธรรม 
              พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรับผดิชอบมีวนิยัต่อตนเองและผูอ่ื้น มีจรรยาบรรณวชิาชีพ  เคารพ
ในสิทธิของขอ้มูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยขอ้มูล การไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญา มีความซ่ือสัตยใ์น
การเขียนรายงานอยา่งมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติัหลกัสูตรดงัน้ี  

 1.1.1 ศรัทธาในวชิาชีพครู 
  1.1.2  มีความอดทนและรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

 1.1.3  มีความรัก เมตตา และปรารถนาดีต่อผูอ่ื้น 
 1.1.4 ปฏิบติัตามจรรยาบรรณของวชิาชีพครู 
 1.1.5 มีวนิยั ตรงต่อเวลา เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต 
 1.1.6 ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรม 
 1.1.7 มีภาวะความเป็นผูน้ า และผูต้าม สามรถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ข

ขอ้ขดัขอ้ง 
              1.2  วธีิสอน 
                           1.2.1 บรรยาย อภิปราย การท างานเป็นกลุ่ม การน าเสนอรายงาน 
  1.2.2 การวเิคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายใหค้น้ควา้หาบทความขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยน ามาสรุปและน าเสนอ การศึกษาโดยใชรู้ปแบบการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั 
  1.2.3 การน าเสนอผลงานในชั้นเรียน 
  1.2.4 กิจกรรมกลุ่ม 



 
 

  1.2.5 การทดลองใชรู้และรูปแบบการจดัประสบการณ์ประเภทต่างๆกบัสถานการณ์
จริงกบัเพื่อนในชั้นเรียนและนกัศึกษาระดบัปฐมวยั ศึกษาผลงานวจิยัท่ีใชน้วตักรรมทางการวจิยัระดบั
ปฐมวยัท่ีสอดคลอ้งกบัประเภทและรูปแบบการอบรมเล้ียงดูในรูปแบบต่างๆ 
 
              1.3  วธีิการประเมินผล 
 1.3.1 ทดสอบความรู้ความเขา้ใจ 
 1.3.2 สังเกต ความสามารถในการช่วยอภิปราย 
 1.3.3 การน าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ บทความ/งานวจิยัทางการศึกษาปฐมวยั 
 1.3.4 ทดลองจดัประสบการณ์ประเภทต่างๆกบัเด็กปฐมวยั 
 1.3.5 วเิคราะห์การทดลองจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชรู้ปแบบการอบรมเล้ียงดูในรูปแบบ
ต่างๆ 
 1.3.6 ตรวจผลงาน 

 
2.  ควำมรู้ 
           2.1  ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ 

             ความหมาย ความส าคญั แนวคิด หลกัการและแนวคิดทฤษฏีพฒันาการ และทฤษฏีการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวยั ธรรมชาติและพฒันาการของเด็กปฐมวยั ธรรมชาติการเรียนรู้ของสมอง ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั หลกัการและแนวทางการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั 
รูปแบบการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั การประยกุตใ์ชรู้ปแบบการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยักบัภูมิปัญญา
ไทย การจดักิจกรรมและสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมพฒันาการการเรียนรู้ และบุคลิกภาพของเด็กปฐมวยั 
การสังเกตพฤติกรรมเด็กในสถานการณ์จริง การวเิคราะห์ปัญหา การแกปั้ญหา การรายงานผลการศึกษา
พฤติกรรมเด็กปฐมวยั การประยกุตใ์ชท้ฤษฏีกบัการพฒันาเด็ก  

 
2.2  วธีิสอน 

2.2.1  บรรยายและอธิบายความหมาย ความส าคญั ประวติัความเป็นมาและประโยชน์
ของนิทานและหุ่น ประเภทของนิทานและหุ่น การแต่งนิทานและเล่านิทานส าหรับเด็กปฐมวยั การ
สร้างหุ่นชนิดต่าง ๆ และโรงหุ่น การเขียนบทเชิดหุ่น หลกัการเชิดหุ่นและพากยหุ่์น การแสดงละครหุ่น
ประกอบการยกตวัอยา่ง 

2.2.2  ฝึกฝนแนวคิด  วเิคราะห์วธีิการเขียนนิทาน 
2.2.3 ติดตามผลงานท่ีไดรั้บมอบหมายเพื่อดูความรับผดิชอบ  
2.2.4  การศึกษาโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั  (Problem – based Learning) 
 



 
 

           2.3  วธีิการประเมินผล 
2.1.1 ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
2.1.2 สังเกตพฤติกรรม ความสามารถในการร่วมอภิปรายกลุ่ม 
2.1.3 การน าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ 
2.1.4 ตรวจผลงาน 
2.1.5 การเขา้ชั้นเรียน 

 
3. ทกัษะทำงปัญญำ 

3.1  ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งการพฒันา 
พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ  มีทกัษะทางการวเิคราะห์  สังเคราะห์และ

ประเมินค่า 
3.2 วธีิการสอน 

3.2.1  แสดงความคิดเห็น และใชเ้หตุผลจากการร่วมกิจกรรม  วางแผนและอภิปราย
กลุ่ม  พร้อมกบัรายงานทั้งดา้นวาจาและการเขียน 

3.2.2  วเิคราะห์กรณีศึกษา  ข่าว  เหตุการณ์บา้นเมือง  ดว้ยกระบวนการคิดเชิงระบบ
ตามทฤษฎี  สภาพปัญหา ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
              3.3  วธีิการประเมินผล 
                     3.3.1  สอบกลางภาคและปลายภาคโดยเนน้การคิดวเิคราะห์ 
                     3.3.2  พิจารณาจากการรายงาน  และการอภิปราย 
  
4.  ทกัษะควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา 
4.1.1  พฒันาทกัษะการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 
4.1.2  พฒันาทกัษะความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทีม 

                      4.1.3  ทกัษะการเรียนดว้ยตนเอง  มีความรับผดิชอบ  ในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย   
ครบถว้นทนัเวลา 
                          4.1.4  ทกัษะในการปฏิสัมพนัธ์กบับุคคล สถานภาพในสังคมระดบัต่างๆ   

 
 
 
 



 
 

4.2   วธีิการสอน 
4.2.1  ติดตามการท างานกลุ่ม   และงานท่ีไดรั้บมอบหมายในชั้นเรียน 
4.2.2  จดักิจกรรมกลุ่มในการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
4.2.3  วเิคราะห์ผลจากสังคม  ข่าว  ในงานการมีปฏิสัมพนัธ์ 

               
          4.3  วธีิการประเมินผล 

4.3.1  นกัศึกษาประเมินผลตนเองและเพื่อนดว้ยแบบฟอร์มท่ีก าหนด ในดา้นการ
วเิคราะห์กรณีศึกษา และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4.3.2  ประเมินผลการสรุปรายงานท่ีนกัศึกษาน าเสนอ และอภิปรายกลุ่ม 
4.3.3  ตรวจผลงานรายงานการศึกษาคน้ควา้ 

  
5.  ทกัษะกำรวเิครำะห์เชิงตัวเลข กำรส่ือสำรและกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศ 
              5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา 

5.1.1  พฒันาทกัษะดา้นการส่ือสารทั้งการฟัง  การพดู  การอ่าน  การแปล  โดยจดัท า
เป็นรายงานและน าเสนอรายงานความกา้วหนา้ใหอ้าจารยแ์ละเพื่อนฟัง 

5.1.2  พฒันาทกัษะดา้นการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต  
              5.2  วธีิการสอน 

5.2.1  มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  ทางเวบ็ไซต ์ แลว้วเิคราะห์งานทั้ง
แบบน าเสนอ  บรรยาย  พร้อมกบับอกแหล่งอา้งอิง 

5.2.2  น าเสนอผลการศึกษาขอ้มูล  พร้อมการวเิคราะห์และน าเสนอในรูปแบบ
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
              5.3  วธีิการประเมินผล 

5.3.1  การจดัท ารายงานและทดลองใชรู้ปแบบการอบรมเล้ียงดูกบัเด็กปฐมวยัใน
สถานศึกษาปฐมวยั 

5.3.2 การน าเสนอขอ้มูลประเด็นท่ีศึกษาคน้ควา้และการวเิคราะห์ขอ้มูลจากสภาพจริงท่ี
ทดลองใชรู้ปแบบการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั 

5.3.3 การมีส่วนร่วมในการท างานเป็นทีม/ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
5.3.4 การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิการอภิปราย 
5.3.5 ความครบถว้นของเน้ือหาสาระท่ีวเิคราะห์และประเด็นท่ีศึกษามีความชดัเจนถูกตอ้ง  
5.3.6 การมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัเม่ือกลุ่มอ่ืนน าเสนอขอ้มูล  
5.3.7 สังเกตพฤติกรรมในการส่ือสาร 
5.3.8 ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใชส่ื้อเทคโนโลยี 



หมวดที่ 5 แผนกำรสอนและกำรประเมนิผล 
1. แผนกำรสอน 

สัปดำห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รำยละเอยีด 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

ผลกำรเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์กำรเรียนรู้ 

กจิกรรมกำรสอน/ 
ส่ือกำรสอน 

ส่ือกำรสอน วธีิกำรประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

1-2 อธิบายรายวิชา 
บทที ่1 ควำมรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบั
จติวทิยำพฒันำกำรเดก็ปฐมวยั 

- ความหมายของพฒันาการ 

- การเจริญเติบโตหรืองอกงาม 

- การเจริญเติบโตและ
พฒันาการ 

- หลกัของการพฒันาของเด็ก 

- องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พฒันาการ 

- ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
พฒันาการเด็กปฐมวยั 

- การแบ่งวยัในชีวติของมนุษย ์

- งานพฒันาการเด็กปฐมวยั 
- ประโยชน์ของการศึกษา

พฒันาการเด็ก 

8      1. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัความหมายของ
พฒันาการท่ีถกูตอ้ง 
- 2. ผูเ้รียนสามารถอธิบาย

เก่ียวกบัหลกัของการพฒันา
ของเด็ก 

ไดถ้กูตอ้ง 
3. ผูเ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้ 

1. ผูส้อนเสนอร่างกติกาใน
ชั้นเรียนแก่ผูเ้รียนเพ่ือ
อภิปรายและหาขอ้สรุปเป็น
กติกาท่ีผูเ้รียนทุกคนตอ้ง
ปฏิบติัตลอดภาคการศึกษา 
2. บรรยายเน้ือหาเก่ียวกบั
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัจิตวทิยา
พฒันาการเด็กปฐมวยัประกอบ 
power point 
3.จดักลุ่มนกัศึกษามอบหมาย
งานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ตาม
ใบงานท่ี 1 เป็นรายกลุ่มแลว้
น าเสนอ 
4. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
 

1.เอกสาร
แนะน ารายวิชา 
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
3.ใบงานท่ี1 
4. power point 

1. ผลงานจากใบ
งานท่ี1 
2. การทดสอบ
กลางภาค 
3. การสงัเกตการ
มีส่วนร่วมใน
การเรียน 
4. การน าเสนอ
ผลงานหนา้ชั้น
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบนัทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรียน (ครูบนัทึก) 

อาจารย์
ประจ าและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 

 



 
 

 
สัปดำห์ 

ที่ 
หัวข้อ/รำยละเอยีด 

จ ำนวน
ช่ัวโมง 

ผลกำรเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์กำรเรียนรู้ 

กจิกรรมกำรสอน/ 
ส่ือกำรสอน 

ส่ือกำรสอน วธีิกำรประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

3 ค าอธิบายรายวิชา 
หน่วยท่ี 2 ลกัษณะเฉพาะของ
เด็กปฐมวยั 
-พฒันาการของเด็กปฐมวยั 
-ลกัษณะของการยดึตนเองเป็น
ศูนยก์ลาง 
-ความสามารถทางภาษา 

4      1. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัพฒันาการของเด็ก
ปฐมวยัท่ีถกูตอ้ง 
2. ผูเ้รียนสามารถบอก
ประโยชน์ของนิทานท่ีถกูตอ้ง
ได ้
3. ผูเ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้
ความรู้เก่ียวกบัความสามารถ
ทางภาษา 

1. ผูส้อนน าเขา้สู่บทเรียนโดย
การใหท้ าแบบทดสอบก่อน
เรียนปฏิบติัตลอดภาค
การศึกษา 
2. ผูส้อนบรรยายเน้ือหา
ลกัษณะเฉพาะของเด็กปฐมวยั
ประกอบ power point/ VDO  
3.จดักลุ่มนกัศึกษามอบหมาย
งานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ตาม
ใบงานท่ี 2 เป็นรายกลุ่มแลว้
น าเสนอ 
4. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
5. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

1.เอกสาร
แนะน า
รายวิชา 
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
3.ใบงานท่ี2 
4. power point 
5. VDO CD 
6.แบบทด 
สอบก่อน-หลงั
เรียน 

1. ผลงานจากใบ
งานท่ี2 
2. การสอบกลาง
ภาค 
3. การสงัเกตการ
มีส่วนร่วมใน
การเรียน 
4. การน าเสนอ
ผลงานหนา้ชั้น
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบนัทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรียน (ครูบนัทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลงัเรียน 

อาจารย์
ประจ าและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 

 
 



 
 

สัปดำห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รำยละเอยีด 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

ผลกำรเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์กำรเรียนรู้ 

กจิกรรมกำรสอน/ 
ส่ือกำรสอน 

ส่ือกำรสอน วธีิกำรประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

4-5 ค าอธิบายรายวิชา 
บทที ่3 อทิธิพลและแนวคดิของ
นักจติวทิยำพฒันำกำรทีม่ผีลต่อ
กำรอบรมปลูกฝัง และ
เสริมสร้ำงพฤตกิรรมทีต้่องกำร 
-ทฤษฏีพฒันาการทางสติปัญญา
ของเพียร์เจย ์
-ทฤษฏีพฒันาการทางสติปัญญา
ของบรูเนอร์ 
-ทฤษฏีพฒันาการบุคลิกภาพ
ของฟรอยด ์
-ทฤษฏีพฒันาการทางสงัคมของ
อีริคสนั 
-ทฤษฏีวฒิุภาวะของกีเซล 
-ทฤษฏีจริยธรรมของโคล
เบอร์ก 
-ทฤษฎีพฒันาการของแบนดูรา 
 

8      1. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัทฤษฏีพฒันาการทาง
สติปัญญาของเพียร์เจย ์
2. ผูเ้รียนสามารถอธิบาย
เก่ียวกบัทฤษฏีพฒันาการทาง
สติปัญญาของบรูเนอร์ 
3. ผูเ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้
ความรู้ทฤษฏีพฒันาการ
บุคลิกภาพของฟรอยด ์
4.ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัทฤษฏีพฒันาการทาง
สงัคมของอีริคสนั 
5. ผูเ้รียนเกิดจิตส านึก
รับผิดชอบในหนา้ท่ีของตนเอง
ตามแนวคิดของนกัจิตวิทยา 

1. ผูส้อนน าเขา้สู่บทเรียนโดย
การใหท้ าแบบทดสอบก่อน
เรียนปฏิบติัตลอดภาค
การศึกษา 
2. ผูส้อนบรรยายเน้ือหา
เก่ียวกบัอิทธิพลและแนวคิด
ของนกัจิตวทิยาพฒันาการท่ีมี
ผลต่อการอบรมปลูกฝัง และ
เสริมสร้างพฤติกรรมท่ีตอ้งการ
ประกอบ power point/VDO 
/CD 
3.จดักลุ่มนกัศึกษามอบหมาย
งานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ตาม
ใบงานท่ี 3 เป็นรายกลุ่มแลว้
น าเสนอ 
4. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
5. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

1.เอกสาร
แนะน ารายวิชา 
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
3.ใบงานท่ี3 
4. power point 
5. VDO CD 
6.แบบทด 
สอบก่อน-หลงั
เรียน 

1. ผลงานจากใบ
งานท่ี3 
2. การสอบกลาง
ภาค 
3. การสงัเกตการ
มีส่วนร่วมใน
การเรียน 
4. การน าเสนอ
ผลงานหนา้ชั้น
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบนัทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรียน (ครูบนัทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลงัเรียน 

อาจารย์
ประจ าและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 

สัปดำห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รำยละเอยีด 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

ผลกำรเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์กำรเรียนรู้ 

กจิกรรมกำรสอน/ 
ส่ือกำรสอน 

ส่ือกำรสอน วธีิกำรประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 



 
 

6-7 ค าอธิบายรายวิชา 
บทท่ี 4 การรับรู้ ความคิดรวบ
ยอด ความตอ้งการ และความ
สนใจของเด็กปฐมวยั 
- ความหมายของการรับรู้ของ
เด็กปฐมวยั 
- พฒันาการทางดา้นการรับรู้
ของเด็กปฐมวยั 
- ความสามารถทางดา้นการรับรู้
ของเด็กปฐมวยั 
-ความคิดรวบยอด 
-ความคิดความเขา้ใจของเด็ก
ปฐมวยั 
-ความตอ้งการของเด็กปฐมวยัท่ี
มีผลต่อการสร้างเสริมลกัษณะ
นิสยั 
-ความสนใจ 

8      1. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัความหมายของการรับรู้
ของเด็กปฐมวยั 
2. ผูเ้รียนสามารถอธิบาย
เก่ียวกบัพฒันาการทางดา้นการ
รับรู้ของเด็กปฐมวยั 
3. ผูเ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้
ความสามารถทางดา้นการรับรู้
ของเด็กปฐมวยั 
4.ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัความคิดความเขา้ใจของ
เด็กปฐมวยั 
5. ผูเ้รียนเกิดจิตส านึก
รับผิดชอบในหนา้ท่ีของตนเอง
ตามความตอ้งการของเด็กปฐมวยั
ท่ีมีผลต่อการสร้างเสริมลกัษณะ
นิสยั 

1. ผูส้อนน าเขา้สู่บทเรียนโดย
การใหท้ าแบบทดสอบก่อน
เรียนปฏิบติัตลอดภาค
การศึกษา 
2. ผูส้อนบรรยายเน้ือหา
เก่ียวกบัอิทธิพลและแนวคิด
ของนกัจิตวทิยาพฒันาการท่ีมี
ผลต่อการอบรมปลูกฝัง และ
เสริมสร้างพฤติกรรมท่ีตอ้งการ
ประกอบ power point/VDO 
/CD 
3.จดักลุ่มนกัศึกษามอบหมาย
งานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ตาม
ใบงานท่ี 4 เป็นรายกลุ่มแลว้
น าเสนอ 
4. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
5. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

1.เอกสาร
แนะน ารายวิชา 
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
3.ใบงานท่ี4 
4. power point 
5. VDO CD 
6.แบบทด 
สอบก่อน-หลงั
เรียน 

1. ผลงานจากใบ
งานท่ี4 
2. การสอบกลาง
ภาค 
3. การสงัเกตการ
มีส่วนร่วมใน
การเรียน 
4. การน าเสนอ
ผลงานหนา้ชั้น
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบนัทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรียน (ครูบนัทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลงัเรียน 

อาจารย์
ประจ าและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 

 
 
 
 



 
 

สัปดำห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รำยละเอยีด 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

ผลกำรเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์กำรเรียนรู้ 

กจิกรรมกำรสอน/ 
ส่ือกำรสอน 

ส่ือกำรสอน วธีิกำรประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

8 ค าอธิบายรายวิชา 
- ทบทวนบทเรียนและท า
แบบฝึกหดั 
- สอบกลำงภำค 

4      1. เพ่ือทบทวนความรู้เก่ียวกบั
จิตวทิยาพฒันาการและการ
อบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั ท่ี
เรียนมา 
2. เพ่ือวดัความรู้ของผูเ้รียน
เก่ียวกบัเน้ือหาจิตวทิยา
พฒันาการและการอบรมเล้ียง
ดูเด็กปฐมวยั ท่ีเรียนมา 

1. ผูส้อนทบทวนบทเรียนท่ี
ผา่นมาโดยสรุป 
2. ผูเ้รียนสอบถามในประเดน็
ท่ีสงสยัเพ่ือหาค าตอบ 
5. ท าการทดสอบกลางภาค 
 
 

1. power point 
สรุปบทเรียน 
2. ทดสอบ
กลางภาค 

1. การสอบกลาง
ภาค 
2. การสงัเกตการ
มีส่วนร่วมใน
การเรียน 
3. ประเมินจาก
แบบบนัทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรียน (ครูบนัทึก) 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์
ประจ าและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 

สัปดำห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รำยละเอยีด 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

ผลกำรเรียนรู้ วตัถุประสงค์กำรเรียนรู้ กจิกรรมกำรสอน/ 
ส่ือกำรสอน 

ส่ือกำรสอน วธีิกำรประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5  

9-10 ค าอธิบายรายวิชา 8      1. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ 1. ผูส้อนน าเขา้สู่บทเรียนโดย 1.เอกสาร 1. ผลงานจากใบ อาจารย์



 
 

บทที ่5 กำรเรียนรู้กบัพฒันำกำร
เดก็ปฐมวยั 
- ความหมายของการเรียนรู้ 
- องคป์ระกอบของการเรียนรู้ 
-ธรรมชาติของการเรียนรู้ 
-ลกัษณะการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวยั 
-การเกิดการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวยั 
-รูปแบบการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวยั 
-ทกัษะการเรียนรู้ของเด็กอาย ุ3-
6 ปี 
-วธีิการสงัเกตความผิดปกติท่ี
เกิดกบัเด็ก 
-การน าทฤษฏีการเรียนรู้ทาง
ทฤษฏีมาใชก้บัเด็กปฐมวยั 
-เด็กท่ีมีปัญหาทางดา้นการ
เรียนรู้ 

เก่ียวกบัความหมายของการ
เรียนรู้ท่ีถกูตอ้ง 
2. ผูเ้รียนสามารถอธิบาย
เก่ียวกบัองคป์ระกอบของการ
เรียนรู้ท่ีถกูตอ้ง 
3. ผูเ้รียนสามารถศึกษาคน้ควา้
ความรู้ธรรมชาติของการเรียนรู้ 
4. ผูเ้รียนเกิดจิตส านึก
รับผิดชอบในหนา้ท่ีของตนเอง
ตามวิธีการการน าทฤษฏีการ
เรียนรู้ทางทฤษฏีมาใชก้บัเด็ก
ปฐมวยั 

การใหท้ าแบบทดสอบก่อน
เรียนปฏิบติัตลอดภาค
การศึกษา 
2. ผูส้อนบรรยายเน้ือหา
เก่ียวกบัการเรียนรู้กบั
พฒันาการเด็กปฐมวยัประกอบ 

power point/VDO CD 
3.จดักลุ่มนกัศึกษามอบหมาย
งานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ตาม
ใบงานท่ี 5 เป็นรายกลุ่มแลว้
น าเสนอ 
4. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
5. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

แนะน ารายวิชา 
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
3.ใบงานท่ี 5 
4. power point 
5. VDO CD 
6.แบบทด 
สอบก่อน-หลงั
เรียน 

งานท่ี  5 
2. การสอบกลาง
ภาค 
3. การสงัเกตการ
มีส่วนร่วมใน
การเรียน 
4. การน าเสนอ
ผลงานหนา้ชั้น
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบนัทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรียน (ครูบนัทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลงัเรียน 
 
 

ประจ าและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 

 
สัปดำห์ 

ที่ 
หัวข้อ/รำยละเอยีด 

จ ำนวน
ช่ัวโมง 

ผลกำรเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์กำรเรียนรู้ 

กจิกรรมกำรสอน/ 
ส่ือกำรสอน 

ส่ือกำรสอน วธีิกำรประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 



 
 

11-12 ค าอธิบายรายวิชา 
บทที ่6 กำรเล่นของเดก็ปฐมวยั 
- ความหมายของการเล่น 
- ความส าคญั ประโยชน์ของการเล่น 
-การเล่นและพฤติกรรมการเล่นของ
เด็กปฐมวยั 
-พฒันาการของการเล่นของเด็ก
ปฐมวยั 
-บทบาทและความส าคญัของการเล่น
ในขบวนการศึกษาหรือประโยชน์
ของการเล่น 

-ความตอ้งการในการเล่นของเด็ก 
-เคร่ืองเล่นและของเล่นท่ีเหมาะสม
กบัเด็กปฐมวยั  

8      1. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัความหมายและ
ความส าคญั,ประโยชน์ของการ
เล่นท่ีถกูตอ้ง 
2. ผูเ้รียนสามารถอธิบาย
เก่ียวกบัพฒันาการเล่นและ
พฤติกรรมการเล่นของเด็ก
ปฐมวยัท่ีถกูตอ้ง 
3. ผูเ้รียนสามารถอธิบาย
บทบาทและความส าคญัของ
การเล่นในขบวนการศึกษาหรือ
ประโยชน์ของการเล่น 
4. ผูเ้รียนเกิดจิตส านึก
รับผิดชอบในหนา้ท่ีของ
ตนเอง 

1. ผูส้อนน าเขา้สู่บทเรียนโดย
การใหท้ าแบบทดสอบก่อน
เรียนปฏิบติัตลอดภาค
การศึกษา 
2. ผูส้อนบรรยายเน้ือหา
เก่ียวกบัการเล่นของเด็กปฐมวยั
ประกอบ power point/VDO 
CD 
3.จดักลุ่มนกัศึกษามอบหมาย
งานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ตาม
ใบงานท่ี 6 เป็นรายกลุ่มแลว้
น าเสนอ 
4. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
5. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

1.เอกสาร
แนะน า
รายวิชา 
2. เอกสาร
ประกอบก
ารสอน 
3.ใบงานท่ี6 
4. power 
point 
5. VDO 
CD 
6.แบบทด 
สอบก่อน-
หลงัเรียน 

1. ผลงานจากใบ
งานท่ี 6 
2. การสอบกลาง
ภาค 
3. การสงัเกตการ
มีส่วนร่วมใน
การเรียน 
4. การน าเสนอ
ผลงานหนา้ชั้น
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบนัทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรียน (ครูบนัทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลงัเรียน 

อาจารย์
ประจ าและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 

 
 

สัปดำห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รำยละเอยีด 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

ผลกำรเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์กำรเรียนรู้ 

กจิกรรมกำรสอน/ 
ส่ือกำรสอน 

ส่ือกำรสอน วธีิกำรประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

13 ค าอธิบายรายวิชา 4      1. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ 1. ผูส้อนน าเขา้สู่บทเรียนโดย 1.เอกสาร 1. ผลงานจากใบ อาจารย์



 
 

บทที ่7 กำรจดัสภำพแวดล้อมทำง
บ้ำน โรงเรียนและชุมชนเพือ่ส่งเสริม
พฒันำกำรเดก็ 
- ความหมายของส่ิงแวดลอ้มหรือ
สภาพแวดลอ้ม 
- ความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มต่อเด็ก
ปฐมวยั 
-อิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อเด็ก
ปฐมวยั 
-การจดัสภาพแวดลอ้มทางบา้นเพื่อ
ส่งเสริมพฒันาการเด็ก 
-โรงเรียนกบัการส่งเสริมพฒันาการ
เด็กปฐมวยั 
-สภาพแวดลอ้มในชุมชนกบัเด็ก
ปฐมวยั 

เก่ียวกบัการความหมาย
ความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม
หรือสภาพแวดลอ้ม 
ท่ีถกูตอ้ง 
2.ผูเ้รียนสามารถอธิบาย
เก่ียวกบัอิทธิพลของ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อเด็กปฐมวยัท่ี
ถกูตอ้ง 
3.เขา้ใจการจดัสภาพแวดลอ้ม
ทางบา้นเพ่ือส่งเสริมพฒันาการ
เด็ก 
4. ผูเ้รียนเกิดจิตส านึกและ
สามารถสร้างจริยธรรมกบั
สภาพแวดลอ้มในชุมชนกบัเด็ก
ปฐมวยัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 

การใหท้ าแบบทดสอบก่อน
เรียนปฏิบติัตลอดภาค
การศึกษา 
2. ผูส้อนบรรยายเน้ือหา
เก่ียวกบัการกำรจดั
สภาพแวดลอ้มทางบา้น 
โรงเรียนและชุมชนเพ่ือส่งเสริม
พฒันาการเด็กประกอบ power 
point/VDO CD 
3.จดักลุ่มนกัศึกษามอบหมาย
งานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ตาม
ใบงานท่ี 7 เป็นรายกลุ่มแลว้
น าเสนอ 
4. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
5. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

แนะน า
รายวิชา 
2. เอกสาร
ประกอบก
ารสอน 
3.ใบงานท่ี7 
4. power 
point 
5. VDO 
CD 
6.แบบทด 
สอบก่อน-
หลงัเรียน 

งานท่ี6 
2. การสอบปลาย
ภาค 
3. การสงัเกตการ
มีส่วนร่วมใน
การเรียน 
4. การน าเสนอ
ผลงานหนา้ชั้น
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบนัทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรียน (ครูบนัทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลงัเรียน 

ประจ าและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 

 
สัปดำห์ 

ที่ 
หัวข้อ/รำยละเอยีด 

จ ำนวน
ช่ัวโมง 

ผลกำรเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์กำรเรียนรู้ 

กจิกรรมกำรสอน/ 
ส่ือกำรสอน 

ส่ือกำรสอน วธีิกำรประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

14 ค าอธิบายรายวิชา 
บทท่ี 8 การแนะแนวผูป้กครองเพื่อ

4      1. ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการความหมายและ

1. ผูส้อนน าเขา้สู่บทเรียนโดย
การใหท้ าแบบทดสอบก่อน

1.เอกสาร
แนะน า

1. ผลงานจากใบ
งานท่ี6 

อาจารย์
ประจ าและ



 
 

ส่งเสริมพฒันาการเด็ก 
- ความหมายของการแนะแนว 
- ประเภทของการแนะแนว 
-การแนะแนวผูป้กครอง 
-บริการแนะแนวในโรงเรียน 
-บริการแนะแนวนอกโรงเรียน 
-ความส าคญัของบิดามารดา และ
ผูป้กครองในการดูแลเด็กปฐมวยั 
-ความส าคญัในการใหก้ารศึกษาแก่
บิดามารดา ผูป้กครอง 
-ความหมายของการอบรมเล้ียงดูเด็ก 
-ขอ้ปฏิบติัในการอบรมเล้ียงดู 
วธีิการอบรมเล้ียงดูเด็ก 
-ปัญหาพฤติกรรมเด็กปฐมวยั  และ
การแกไ้ข 

ประเภทของการแนะแนว 
ท่ีถกูตอ้ง 
2.ผูเ้รียนสามารถอธิบาย
เก่ียวกบัความส าคญัของบิดา
มารดา และผูป้กครองในการ
ดูแลเด็กปฐมวยัท่ีถกูตอ้ง 
3.เขา้ใจความส าคญัในการให้
การศึกษาแก่บิดามารดา 
ผูป้กครอง 
4. ผูเ้รียนเกิดจิตส านึกและ
สามารถสร้างจริยธรรมกบั
พฤติกรรมเด็กปฐมวยั  และการ
แกไ้ขไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 

เรียนปฏิบติัตลอดภาค
การศึกษา 
2. ผูส้อนบรรยายเน้ือหา
เก่ียวกบัการแนะแนว
ผูป้กครองเพ่ือส่งเสริม
พฒันาการเด็กประกอบ power 
point/VDO CD 
3.จดักลุ่มนกัศึกษามอบหมาย
งานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ตาม
ใบงานท่ี 8 เป็นรายกลุ่มแลว้
น าเสนอ 
4. ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 
5. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

รายวิชา 
2. เอกสาร
ประกอบก
ารสอน 
3.ใบงานท่ี8 
4. power 
point 
5. VDO 
CD 
6.แบบทด 
สอบก่อน-
หลงัเรียน 

2. การสอบปลาย
ภาค 
3. การสงัเกตการ
มีส่วนร่วมใน
การเรียน 
4. การน าเสนอ
ผลงานหนา้ชั้น
เรียน 
5. ประเมินจาก
แบบบนัทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรียน (ครูบนัทึก) 
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลงัเรียน 

อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวยั 

 
 
 

สัปดำห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รำยละเอยีด 
จ ำนวน
ช่ัวโมง 

ผลกำรเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์กำรเรียนรู้ 

กจิกรรมกำรสอน/ 
ส่ือกำรสอน 

ส่ือกำรสอน วธีิกำรประเมนิ ผู้สอน 
1 2 3 4 5 

15 ค าอธิบายรายวิชา 
- สอบปลายภาค 

4       เพ่ือวดัความรู้ของผูเ้รียน
เก่ียวกบัจิตวิทยาพฒันาการ

ท าการทดสอบปลายภาค 
 

ทดสอบ
ปลายภาค 

1. การสอบปลาย
ภาค 

อาจารย์
ประจ าและ



 
 

และการเล้ียงดูเดก็ปฐมวยั  2. การสงัเกตการ
มีส่วนร่วมใน
การเรียน 
3. ประเมินจาก
แบบบนัทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรียน (ครูบนัทึก) 
 

อาจารย์
พิเศษสาขา
การจดัการ
ทัว่ไป 

 
 
หมำยเหตุ  แผนการสอนอาจมีการปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสม  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของเน้ือหาและระยะเวลาในการเรียนการสอน



2. แผนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
 

กจิกรรม 
ที่ 

ผลกำรเรียนรู้ วธีิกำรประเมิน 
สัปดำห์ 
ทีป่ระเมิน 

สัดส่วน 
ของกำร

ประเมินผล 
1 1.1,1.6,1.7,2.1,2.4, 

2,6,3.2 
 

ทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี 1 
สอบกลางภาค 
ทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี 2 
สอบปลายภาค 

4 
8 

12 
16 

5% 
20% 
5% 

30% 
2 1.1,1.6,1.7,2.1,2.4 

,3.2,4.1,4.6,5.3 

การท างานกลุ่ม 
การท างานรายบุคคล 
การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 
วเิคราะห์กรณีศึกษา คน้ควา้การ
น าเสนอรายงาน 

ตลอดภาคการศึกษา 30% 

3 1.1,1.7,3.1 การเขา้ชั้นเรียน เสนอความคิดเห็น
ในชั้นเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน  

1. เอกสำรและต ำรำหลกั 
กุลยา ตนัติผลาชีวะ.  กำรเลีย้งดูเด็กก่อนวยัเรียน : 3 – 5 ขวบ. กรุงเทพ ฯ : โชติสุขการพิมพ,์ 2542. 
จิตตินนัท ์ เดชะคุป.  พฒันำกำรและกำรเตรียมควำมพร้อมเด็กปฐมวยัในเอกสำรกำรสอนชุดหลกักำร 
  และแนวคิดทำงกำรปฐมวยัศึกษำ   เล่มที ่ 2  หน่วยที่  5 นนทบุรี  :  สาขาศึกษาศาสตร์ 
   มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช , 2537. 
ดวงเดือน  ศาสตรภทัร. การเปรียบเทียบทฤษฎีพฒันาการเด็ก.กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัศรีนคริน                           
ทรวโิรฒ, 2529. 
นิตยา  คชภกัดี.   ขั้นตอนกำรพฒันำของเด็กปฐมวยัตั้งแต่ปฏิสนธิถึง 5  ปี. กรุงเทพ ฯ  :  โรงพิมพคุ์รุ
สภา ลาดพร้าว, 2543. 
นิตยา  ประพฤติกิจ.  กำรพฒันำเด็กปฐมวยั.  กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพก์ารศาสนา,  2536. 
2. เอกสำรและข้อมูลส ำคัญ 
ไม่มี 
 
 



 
 

3. เอกสำรและข้อมูลแนะน ำ 
www.earluchildhood.com 
www.onecd.go.th 
www.nareumon.com 
http://www.edthai.com 

 
หมวดที่ 7 กำรประเมินและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรของรำยวชิำ 

1. กลยุทธ์กำรประเมินประสิทธิผลของรำยวชิำโดยนักศึกษำ  
การประเมินประสิทธิผลรายวชิาน้ีท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา  จากการจดักิจกรรมในการน าแนวคิด

และความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
1) การสังเกตจากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
2) แบบประเมินผูส้อน แบบประเมินผูเ้รียน และแบบประเมินรายวชิา  
3) การใหค้  าปรึกษารายกลุ่มและรายบุคคลระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน 
4) การแกไ้ขผลงานท่ีน าเสนอ 

2. กลยุทธ์กำรประเมินกำรสอน 
การเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยทุธ์ดงัน้ี 
1) การสังเกตการสอนของผูส้อน 
2) การประเมินผลรายงานท่ีมอบหมายทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล 
3) ผลการสอน 

4) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3. กำรปรับปรุงกำรสอน 

ภายหลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยจดักิจกรรมในการ
ระดมสมอง การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดงัน้ี  

1) การจดักิจกรรมพฒันาตน 
2) การจดักิจกรรมนอกชั้นเรียน 

 
 
 
 
 
 
4. กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษำในรำยวชิำ  

http://www.earluchildhood.com/
http://www.onecd.go.th/
http://www.nareumon.com/
http://www.edthai.com/


 
 

ในระหวา่งด าเนินการเรียนการสอนรายวชิา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ ตามท่ี
คาดหวงัจากการเรียนรู้ในรายวชิา การสอบถาม นกัศึกษา การตรวจผลงานของนกัศึกษา ทั้งรายงานกลุ่ม
และรายบุคคล รวมถึงพิจารณาผลการสอบยอ่ยและหลงัการออกผลการเรียนรายวชิา มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิ โดยรวมในรายวชิาดงัน้ี 

1) การทวนสอบใหค้ะแนนจากการตรวจผลงานของนกัศึกษา ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล 
2) ตรวจสอบผลการเรียนของนกัศึกษา  โดยการตรวจสอบขอ้สอบ  รายงานกิจกรรมการเรียน

การสอน วธีิการใหค้ะแนนสอบ  และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
 
5. กำรด ำเนินกำรทบทวนและกำรวำงแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรำยวชิำ  

จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา  ไดมี้การวางแผนปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวชิา  เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 

1) ปรับปรุงรายวชิาทุก 2  ปี  หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ
ตามขอ้ 4  

2) เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน ตามความเหมาะสม  โดยพิจารณาตามแบบประเมินผูส้อน 
แบบประเมินผูเ้รียนและแบบประเมินรายวชิา  

 


