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นายสุ นทร ปาวงศ์
ภาคเรี ยนที่ 3 ปี การศึกษา 2556
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร หน่วยจัดการศึกษาอาเภอดอนตาล
อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

คำนำ
รายวิชา จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ศษ
0102 มีจุดมุง่ หมายและ
วัตถุประสงค์ เพื่อ ให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ พื้นฐาน เป็ นการเตรี ยมความพร้อมด้านการนาความหมาย
ความสาคัญ หลักการและแนวคิดทฤษฏีพฒั นาการ และทฤษฏีการเรี ยนรู้ของเด็กปฐมวัย หลักการไป
ประยุกต์ใช้ในการนาความรู้ ความเข้าใจไปฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู โดยนาจิตวิทยาพัฒนาการและ
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไปทดลองใช้ในบริ บทของสังคมที่นกั ศึกษาไปฝึ กประสบการณ์ในขั้นการ
ฝึ กประสบการณ์ในสถานศึกษา 1 และ 2 ทั้งนี้การพัฒนาปรับปรุ งควรนาผลจากการเรี ยนรู ้ภาคปฏิบตั ิไป
ฝึ กภาคปฏิบตั ิ ทดลองใช้กบั เด็กปฐมวัยในแต่ละโรงเรี ยน และนาผลจากการทดลองใช้มาพัฒนาและ
ปรับปรุ งแก้ไขในครั้งต่อไป

สุ นทร ปาวงศ์
อาจารย์ผสู้ อน

สำรบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้ ำ
ข้อมูลทัว่ ไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา

3
4
4
5
8
16
17

รำยละเอียดของรำยวิชำ
( มคอ. 3 )
ชื่ อสถำบันอุดมศึกษำ
สำขำวิชำ

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
การศึกษาปฐมวัย หน่วยจัดการศึกษาดอนตาล
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อวิชำ
ศษ 0102 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
(Child Psychology Development and Child Rearing for Early Childhood)
2. จำนวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต 3(2 – 2 – 5)
3. หลักสู ตรและประเภทของรำยวิชำ
เป็ นวิชาแกน ระดับอนุปริ ญญา
4. อำจำรย์ ผ้ รู ับผิดชอบรำยวิชำและอำจำรย์ ผ้ สู อน
นายสุ นทร ปาวงศ์
5. ภำคกำรศึกษำ / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคเรี ยนที่ 3/2556 / ชั้นปี ที่ 1
6. รำยวิชำทีต่ ้ องเรียนมำก่อน (Pre – requisite) (ถ้ ำมี)
ไม่มี
7. รำยวิชำทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co – requisite) (ถ้ ำมี)
ไม่มี
8. สถำนทีเ่ รียน
หน่วยจัดการศึกษาดอนตาล วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
9. วันทีจ่ ัดทำหรือปรับปรุ งรำยละเอียดของรำยวิชำครั้งล่ ำสุ ด
ปี พ.ศ. 2557

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์
1. วัตถุประสงค์ ในกำรพัฒนำ / ปรับปรุ งรำยวิชำ
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด หลักการและแนวคิดทฤษฏีพฒั นาการ และทฤษฏีการเรี ยนรู้
ของเด็กปฐมวัย ธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ธรรมชาติการเรี ยนรู้ของสมอง ปัจจัยที่มี
อิทธิ พลต่อพัฒนาการและการเรี ยนรู ้ของเด็กปฐมวัย หลักการและแนวทางการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
รู ปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย การประยุกต์ใช้รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยกับภูมิปัญญา
ไทย การจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริ มพัฒนาการการเรี ยนรู ้ และบุคลิกภาพของเด็กปฐมวัย
การสังเกตพฤติกรรมเด็กในสถานการณ์จริ ง การวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหา การรายงานผลการศึกษา
พฤติกรรมเด็กปฐมวัย การประยุกต์ใช้ทฤษฏีกบั การพัฒนาเด็ก
2. จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ
1) เพื่อให้ ผเู้ รี ยนมีความรู้ ความเข้าใจถึงความหมาย ความสาคัญ หลักการและแนวคิดทฤษฏี
พัฒนาการ และทฤษฏีการเรี ยนรู้ของเด็กปฐมวัย
2) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถวิเคราะห์ธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในแต่ละช่วงวัยได้
3) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถออกแบบ สร้าง ใช้ประเมินและปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบการอบรม
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยได้
4) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถประยุกต์ใช้รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกบั ภูมิปัญญาไทยได้
5) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนทากิจกรรมร่ วมกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี
6) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาทั้งด้านความรู ้ ด้านกระบวนการและ
ด้านทักษะในการปฏิบตั ิ ตลอดจนการเชื่อมโยงความรู ้ความเข้าใจสู่ การปฏิบตั ิ
หมวดที่ 3 ลักษณะและกำรดำเนินกำร
1. คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด หลักการและแนวคิดทฤษฏี
พัฒนาการ และทฤษฏีการเรี ยนรู้ของเด็กปฐมวัย ธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ธรรมชาติการ
เรี ยนรู ้ของสมอง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพัฒนาการและการเรี ยนรู ้ของเด็กปฐมวัย หลักการและแนว
ทางการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย รู ปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย การประยุกต์ใช้รูปแบบการอบรม
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยกับภูมิปัญญาไทย การจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริ มพัฒนาการการเรี ยนรู ้
และบุคลิกภาพของเด็กปฐมวัย การสังเกตพฤติกรรมเด็กในสถานการณ์จริ ง การวิเคราะห์ปัญหา การ
แก้ปัญหา การรายงานผลการศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย การประยุกต์ใช้ทฤษฏีกบั การพัฒนาเด็ก
2. จำนวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภำคกำรศึกษำ

บรรยาย

สอนเสริ ม

บรรยาย 30 (2) ชัว่ โมง
ต่อภาคการศึกษา

สอนเสริ มตามความ
ต้องการของนักศึกษา

ฝึ กปฏิบตั ิ
งานภาคสนาม/การฝึ กงาน
30 (2) ชัว่ โมง
ต่อภาคการศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง ใน
กรณี มอบหมายงาน 90 ชม.

3. จำนวนชั่ วโมงต่ อสั ปดำห์ ทอี่ ำจำรย์ ให้ คำปรึกษำและแนะนำทำงวิชำกำรแก่ นักศึกษำเป็ นรำยบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา แจ้งให้นกั ศึกษาทราบเกี่ยวกับห้องทางาน ตารางสอนเวลาว่าง
ในแต่ละสัปดาห์
- อาจารย์ประจารายวิชาจัดเวลาให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่ม 1 ชัว่ โมง ต่อ
สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ตอ้ งการ)
หมวดที่ 4 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ ของนักศึกษำ
1. คุณธรรม จริยธรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรับผิดชอบมีวนิ ยั ต่อตนเองและผูอ้ ื่น มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพ
ในสิ ทธิ ของข้อมูลส่ วนบุคคล การไม่เปิ ดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ ทางปั ญญา มีความซื่ อสัตย์ใน
การเขียนรายงานอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรมจริ ยธรรมตามคุณสมบัติหลักสู ตรดังนี้
1.1.1 ศรัทธาในวิชาชีพครู
1.1.2 มีความอดทนและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.1.3 มีความรัก เมตตา และปรารถนาดีต่อผูอ้ ื่น
1.1.4 ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
1.1.5 มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา เสี ยสละ และซื่ อสัตย์สุจริ ต
1.1.6 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริ ยธรรม
1.1.7 มีภาวะความเป็ นผูน้ า และผูต้ าม สามรถทางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไข
ข้อขัดข้อง
1.2 วิธีสอน
1.2.1 บรรยาย อภิปราย การทางานเป็ นกลุ่ม การนาเสนอรายงาน
1.2.2 การวิเคราะห์กรณี ศึกษา และมอบหมายให้คน้ คว้าหาบทความข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
โดยนามาสรุ ปและนาเสนอ การศึกษาโดยใช้รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
1.2.3 การนาเสนอผลงานในชั้นเรี ยน
1.2.4 กิจกรรมกลุ่ม

1.2.5 การทดลองใช้รูและรู ปแบบการจัดประสบการณ์ประเภทต่างๆกับสถานการณ์
จริ งกับเพื่อนในชั้นเรี ยนและนักศึกษาระดับปฐมวัย ศึกษาผลงานวิจยั ที่ใช้นวัตกรรมทางการวิจยั ระดับ
ปฐมวัยที่สอดคล้องกับประเภทและรู ปแบบการอบรมเลี้ยงดูในรู ปแบบต่างๆ
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ทดสอบความรู้ความเข้าใจ
1.3.2 สังเกต
ความสามารถในการช่วยอภิปราย
1.3.3
การนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้า บทความ/งานวิจยั ทางการศึกษาปฐมวัย
1.3.4
ทดลองจัดประสบการณ์ประเภทต่างๆกับเด็กปฐมวัย
1.3.5 วิเคราะห์การทดลองจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ใช้รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูในรู ปแบบ
ต่างๆ
1.3.6 ตรวจผลงาน
2. ควำมรู้
2.1 ความรู้ที่ตอ้ งได้รับ
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด หลักการและแนวคิดทฤษฏีพฒั นาการ และทฤษฏีการ
เรี ยนรู้ของเด็กปฐมวัย ธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ธรรมชาติการเรี ยนรู้ของสมอง ปัจจัยที่มี
อิทธิ พลต่อพัฒนาการและการเรี ยนรู ้ของเด็กปฐมวัย หลักการและแนวทางการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
รู ปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย การประยุกต์ใช้รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยกับภูมิปัญญา
ไทย การจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริ มพัฒนาการการเรี ยนรู ้ และบุคลิกภาพของเด็กปฐมวัย
การสังเกตพฤติกรรมเด็กในสถานการณ์จริ ง การวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหา การรายงานผลการศึกษา
พฤติกรรมเด็กปฐมวัย การประยุกต์ใช้ทฤษฏีกบั การพัฒนาเด็ก
2.2 วิธีสอน
2.2.1 บรรยายและอธิบายความหมาย ความสาคัญ ประวัติความเป็ นมาและประโยชน์
ของนิทานและหุ่น ประเภทของนิทานและหุ่น การแต่งนิทานและเล่านิทานสาหรับเด็กปฐมวัย การ
สร้างหุ่นชนิดต่าง ๆ และโรงหุ่น การเขียนบทเชิดหุ่น หลักการเชิดหุ่นและพากย์หุ่น การแสดงละครหุ่น
ประกอบการยกตัวอย่าง
2.2.2 ฝึ กฝนแนวคิด วิเคราะห์วธิ ีการเขียนนิทาน
2.2.3 ติดตามผลงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อดูความรับผิดชอบ
2.2.4 การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก (Problem – based Learning)

2.3 วิธีการประเมินผล
2.1.1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
2.1.2 สังเกตพฤติกรรม ความสามารถในการร่ วมอภิปรายกลุ่ม
2.1.3 การนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
2.1.4 ตรวจผลงาน
2.1.5 การเข้าชั้นเรี ยน
3. ทักษะทำงปัญญำ
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ตอ้ งการพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ มีทกั ษะทางการวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
ประเมินค่า
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 แสดงความคิดเห็น และใช้เหตุผลจากการร่ วมกิจกรรม วางแผนและอภิปราย
กลุ่ม พร้อมกับรายงานทั้งด้านวาจาและการเขียน
3.2.2 วิเคราะห์กรณี ศึกษา ข่าว เหตุการณ์บา้ นเมือง ด้วยกระบวนการคิดเชิงระบบ
ตามทฤษฎี สภาพปัญหา ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาคโดยเน้นการคิดวิเคราะห์
3.3.2 พิจารณาจากการรายงาน และการอภิปราย
4. ทักษะควำมสั มพันธ์ ระหว่ ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้ งพัฒนา
4.1.1 พัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
4.1.2 พัฒนาทักษะความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามในการทางานเป็ นทีม
4.1.3 ทักษะการเรี ยนด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบ ในงานที่ได้รับมอบหมาย
ครบถ้วนทันเวลา
4.1.4 ทักษะในการปฏิสัมพันธ์กบั บุคคล สถานภาพในสังคมระดับต่างๆ

4.2 วิธีการสอน
4.2.1 ติดตามการทางานกลุ่ม และงานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรี ยน
4.2.2 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
4.2.3 วิเคราะห์ผลจากสังคม ข่าว ในงานการมีปฏิสัมพันธ์
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 นักศึกษาประเมินผลตนเองและเพื่อนด้วยแบบฟอร์ มที่กาหนด ในด้านการ
วิเคราะห์กรณี ศึกษา และงานที่ได้รับมอบหมาย
4.3.2 ประเมินผลการสรุ ปรายงานที่นกั ศึกษานาเสนอ และอภิปรายกลุ่ม
4.3.3 ตรวจผลงานรายงานการศึกษาค้นคว้า
5. ทักษะกำรวิเครำะห์ เชิงตัวเลข กำรสื่ อสำรและกำรใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ งพัฒนา
5.1.1 พัฒนาทักษะด้านการสื่ อสารทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การแปล โดยจัดทา
เป็ นรายงานและนาเสนอรายงานความก้าวหน้าให้อาจารย์และเพื่อนฟัง
5.1.2 พัฒนาทักษะด้านการสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ แล้ววิเคราะห์งานทั้ง
แบบนาเสนอ บรรยาย พร้อมกับบอกแหล่งอ้างอิง
5.2.2 นาเสนอผลการศึกษาข้อมูล พร้อมการวิเคราะห์และนาเสนอในรู ปแบบ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 การจัดทารายงานและทดลองใช้รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกบั เด็กปฐมวัยใน
สถานศึกษาปฐมวัย
5.3.2 การนาเสนอข้อมูลประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าและการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากสภาพจริ งที่
ทดลองใช้รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
5.3.3 การมีส่วนร่ วมในการทางานเป็ นทีม/ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
5.3.4 การมีส่วนร่ วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
5.3.5 ความครบถ้วนของเนื้อหาสาระที่วเิ คราะห์และประเด็นที่ศึกษามีความชัดเจนถูกต้อง
5.3.6 การมีส่วนร่ วมในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันเมื่อกลุ่มอื่นนาเสนอข้อมูล
5.3.7 สังเกตพฤติกรรมในการสื่ อสาร
5.3.8 ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี

หมวดที่ 5 แผนกำรสอนและกำรประเมินผล
1. แผนกำรสอน
สั ปดำห์
หัวข้ อ/รำยละเอียด
ที่
1-2 อธิ บายรายวิชา
บทที่ 1 ควำมรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับ
จิตวิทยำพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย
- ความหมายของพัฒนาการ
- การเจริ ญเติบโตหรื องอกงาม
- การเจริ ญเติบโตและ
พัฒนาการ
- หลักของการพัฒนาของเด็ก
- องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการ
- ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
- การแบ่งวัยในชีวติ ของมนุษย์
- งานพัฒนาการเด็กปฐมวัย
- ประโยชน์ของการศึกษา
พัฒนาการเด็ก

จำนวน
ชั่วโมง
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ผลกำรเรียนรู้
วัตถุประสงค์ กำรเรียนรู้
1 2 3 4 5
    1. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความหมายของ
พัฒนาการที่ถกู ต้อง
- 2. ผูเ้ รี ยนสามารถอธิ บาย
เกี่ยวกับหลักของการพัฒนา
ของเด็ก

ได้ถกู ต้อง
3. ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาค้นคว้า

กิจกรรมกำรสอน/
สื่ อกำรสอน
1. ผูส้ อนเสนอร่ างกติกาใน
ชั้นเรี ยนแก่ผเู ้ รี ยนเพื่อ
อภิปรายและหาข้อสรุ ปเป็ น
กติกาที่ผเู ้ รี ยนทุกคนต้อง
ปฏิบตั ิตลอดภาคการศึกษา
2. บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ

สื่ อกำรสอน

วิธีกำรประเมิน

ผู้สอน

1.เอกสาร
แนะนารายวิชา
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอน
3.ใบงานที่1
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา 4. power point
พัฒนาการเด็กปฐมวัยประกอบ
power point
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นกั ศึกษาค้นคว้าตาม
ใบงานที่ 1 เป็ นรายกลุ่มแล้ว
นาเสนอ
4. ทาแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน

1. ผลงานจากใบ
งานที่1
2. การทดสอบ
กลางภาค
3. การสังเกตการ
มีส่วนร่ วมใน
การเรี ยน
4. การนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้น
เรี ยน
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรี ยน (ครู บนั ทึก)

อาจารย์
ประจาและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวัย

สั ปดำห์
หัวข้ อ/รำยละเอียด
ที่
3
คาอธิ บายรายวิชา
หน่วยที่ 2 ลักษณะเฉพาะของ
เด็กปฐมวัย
-พัฒนาการของเด็กปฐมวัย
-ลักษณะของการยึดตนเองเป็ น
ศูนย์กลาง
-ความสามารถทางภาษา

จำนวน
ชั่วโมง
4

ผลกำรเรียนรู้
วัตถุประสงค์ กำรเรียนรู้
1 2 3 4 5
    1. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยที่ถกู ต้อง
2. ผูเ้ รี ยนสามารถบอก
ประโยชน์ของนิทานที่ถกู ต้อง
ได้
3. ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความรู ้เกี่ยวกับความสามารถ
ทางภาษา

กิจกรรมกำรสอน/
สื่ อกำรสอน
1. ผูส้ อนนาเข้าสู่บทเรี ยนโดย
การให้ทาแบบทดสอบก่อน
เรี ยนปฏิบตั ิตลอดภาค
การศึกษา
2. ผูส้ อนบรรยายเนื้อหา

สื่ อกำรสอน

วิธีกำรประเมิน

ผู้สอน

1.เอกสาร
แนะนา
รายวิชา
2. เอกสาร
ประกอบการ
ลักษณะเฉพาะของเด็กปฐมวัย สอน
ประกอบ power point/ VDO 3.ใบงานที่2
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย 4. power point
งานให้นกั ศึกษาค้นคว้าตาม 5. VDO CD
ใบงานที่ 2 เป็ นรายกลุ่มแล้ว 6.แบบทด
นาเสนอ
สอบก่อน-หลัง
4. ทาแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน เรี ยน
5. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน

1. ผลงานจากใบ
งานที่2
2. การสอบกลาง
ภาค
3. การสังเกตการ
มีส่วนร่ วมใน
การเรี ยน
4. การนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้น
เรี ยน
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรี ยน (ครู บนั ทึก)
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรี ยน

อาจารย์
ประจาและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวัย

ผลกำรเรียนรู้
จำนวน
วัตถุประสงค์ กำรเรียนรู้
ชั่วโมง 1 2 3 4 5
     1. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ
8
บทที่ 3 อิทธิพลและแนวคิดของ
เกี่ยวกับทฤษฏีพฒั นาการทาง

สั ปดำห์
หัวข้ อ/รำยละเอียด
ที่
4-5 คาอธิ บายรายวิชา

นักจิตวิทยำพัฒนำกำรทีม่ ผี ลต่ อ
กำรอบรมปลูกฝัง และ
เสริมสร้ ำงพฤติกรรมทีต่ ้ องกำร
-ทฤษฏีพฒั นาการทางสติปัญญา
ของเพียร์เจย์
-ทฤษฏีพฒั นาการทางสติปัญญา
ของบรู เนอร์
-ทฤษฏีพฒั นาการบุคลิกภาพ
ของฟรอยด์
-ทฤษฏีพฒั นาการทางสังคมของ
อีริคสัน
-ทฤษฏีวฒ
ุ ิภาวะของกีเซล
-ทฤษฏีจริ ยธรรมของโคล
เบอร์ก
-ทฤษฎีพฒั นาการของแบนดูรา

สั ปดำห์
ที่

หัวข้ อ/รำยละเอียด

จำนวน
ชั่วโมง

ผลกำรเรียนรู้
1 2 3 4 5

กิจกรรมกำรสอน/
สื่ อกำรสอน
1. ผูส้ อนนาเข้าสู่บทเรี ยนโดย
การให้ทาแบบทดสอบก่อน
เรี ยนปฏิบตั ิตลอดภาค
การศึกษา
2. ผูส้ อนบรรยายเนื้อหา
เกี่ยวกับอิทธิพลและแนวคิด

สื่ อกำรสอน

วิธีกำรประเมิน

ผู้สอน

1.เอกสาร
แนะนารายวิชา
สติปัญญาของเพียร์เจย์
2. เอกสาร
2. ผูเ้ รี ยนสามารถอธิ บาย
ประกอบการ
เกี่ยวกับทฤษฏีพฒั นาการทาง
สอน
สติปัญญาของบรู เนอร์
3.ใบงานที่3
3. ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาค้นคว้า ของนักจิตวิทยาพัฒนาการที่มี 4. power point
ความรู ้ทฤษฏีพฒั นาการ
ผลต่อการอบรมปลูกฝัง และ
5. VDO CD
บุคลิกภาพของฟรอยด์
เสริ มสร้างพฤติกรรมที่ตอ้ งการ 6.แบบทด
4.ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ ประกอบ power point/VDO สอบก่อน-หลัง
เกี่ยวกับทฤษฏีพฒั นาการทาง
/CD
เรี ยน
สังคมของอีริคสัน
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
5. ผูเ้ รี ยนเกิดจิตสานึก
งานให้นกั ศึกษาค้นคว้าตาม
รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง ใบงานที่ 3 เป็ นรายกลุ่มแล้ว
ตามแนวคิดของนักจิตวิทยา
นาเสนอ
4. ทาแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน
5. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน

1. ผลงานจากใบ
งานที่3
2. การสอบกลาง
ภาค
3. การสังเกตการ
มีส่วนร่ วมใน
การเรี ยน
4. การนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้น
เรี ยน
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรี ยน (ครู บนั ทึก)
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรี ยน

อาจารย์
ประจาและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวัย

วิธีกำรประเมิน

ผู้สอน

วัตถุประสงค์ กำรเรียนรู้

กิจกรรมกำรสอน/
สื่ อกำรสอน

สื่ อกำรสอน

6-7

คาอธิ บายรายวิชา
บทที่ 4 การรับรู ้ ความคิดรวบ
ยอด ความต้องการ และความ
สนใจของเด็กปฐมวัย
- ความหมายของการรับรู ้ของ
เด็กปฐมวัย
- พัฒนาการทางด้านการรับรู ้
ของเด็กปฐมวัย
- ความสามารถทางด้านการรับรู ้
ของเด็กปฐมวัย
-ความคิดรวบยอด
-ความคิดความเข้าใจของเด็ก
ปฐมวัย
-ความต้องการของเด็กปฐมวัยที่
มีผลต่อการสร้างเสริ มลักษณะ
นิสยั
-ความสนใจ

8

     1. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความหมายของการรับรู ้

1. ผูส้ อนนาเข้าสู่บทเรี ยนโดย
การให้ทาแบบทดสอบก่อน
เรี ยนปฏิบตั ิตลอดภาค
การศึกษา
2. ผูส้ อนบรรยายเนื้อหา
เกี่ยวกับอิทธิพลและแนวคิด

1.เอกสาร
แนะนารายวิชา
ของเด็กปฐมวัย
2. เอกสาร
2. ผูเ้ รี ยนสามารถอธิ บาย
ประกอบการ
เกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านการ
สอน
รับรู ้ของเด็กปฐมวัย
3.ใบงานที่4
3. ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาค้นคว้า ของนักจิตวิทยาพัฒนาการที่มี 4. power point
ความสามารถทางด้านการรับรู ้
ผลต่อการอบรมปลูกฝัง และ
5. VDO CD
ของเด็กปฐมวัย
เสริ มสร้างพฤติกรรมที่ตอ้ งการ 6.แบบทด
4.ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ ประกอบ power point/VDO สอบก่อน-หลัง
เกี่ยวกับความคิดความเข้าใจของ /CD
เรี ยน
เด็กปฐมวัย
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
5. ผูเ้ รี ยนเกิดจิตสานึก
งานให้นกั ศึกษาค้นคว้าตาม
รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง ใบงานที่ 4 เป็ นรายกลุ่มแล้ว
ตามความต้องการของเด็กปฐมวัย นาเสนอ
ที่มีผลต่อการสร้างเสริ มลักษณะ 4. ทาแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน
นิสยั
5. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน

1. ผลงานจากใบ
งานที่4
2. การสอบกลาง
ภาค
3. การสังเกตการ
มีส่วนร่ วมใน
การเรี ยน
4. การนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้น
เรี ยน
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรี ยน (ครู บนั ทึก)
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรี ยน

อาจารย์
ประจาและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวัย

สั ปดำห์
หัวข้ อ/รำยละเอียด
ที่
8
คาอธิ บายรายวิชา
- ทบทวนบทเรี ยนและทา
แบบฝึ กหัด
- สอบกลำงภำค

ผลกำรเรียนรู้
จำนวน
วัตถุประสงค์ กำรเรียนรู้
ชั่วโมง 1 2 3 4 5
     1. เพื่อทบทวนความรู ้เกี่ยวกับ
4

จิตวิทยาพัฒนาการและการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ที่
เรี ยนมา
2. เพื่อวัดความรู ้ของผูเ้ รี ยน
เกี่ยวกับเนื้อหาจิตวิทยา

กิจกรรมกำรสอน/
สื่ อกำรสอน
1. ผูส้ อนทบทวนบทเรี ยนที่
ผ่านมาโดยสรุ ป
2. ผูเ้ รี ยนสอบถามในประเด็น
ที่สงสัยเพื่อหาคาตอบ
5. ทาการทดสอบกลางภาค

สื่ อกำรสอน

วิธีกำรประเมิน

ผู้สอน

1. power point
สรุ ปบทเรี ยน
2. ทดสอบ
กลางภาค

1. การสอบกลาง
ภาค
2. การสังเกตการ
มีส่วนร่ วมใน
การเรี ยน
3. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรี ยน (ครู บนั ทึก)

อาจารย์
ประจาและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวัย

วิธีกำรประเมิน

ผู้สอน

พัฒนาการและการอบรมเลี้ยง
ดูเด็กปฐมวัย ที่เรี ยนมา

สั ปดำห์
หัวข้ อ/รำยละเอียด
ที่
9-10 คาอธิ บายรายวิชา

ผลกำรเรียนรู้
วัตถุประสงค์ กำรเรียนรู้
จำนวน
ชั่วโมง 1 2 3 4 5
     1. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ
8

กิจกรรมกำรสอน/
สื่ อกำรสอน
สื่ อกำรสอน
1. ผูส้ อนนาเข้าสู่บทเรี ยนโดย 1.เอกสาร

1. ผลงานจากใบ อาจารย์

บทที่ 5 กำรเรียนรู้ กบั พัฒนำกำร
เด็กปฐมวัย
- ความหมายของการเรี ยนรู ้
- องค์ประกอบของการเรี ยนรู ้
-ธรรมชาติของการเรี ยนรู ้
-ลักษณะการเรี ยนรู ้ของเด็ก
ปฐมวัย
-การเกิดการเรี ยนรู ้ของเด็ก
ปฐมวัย
-รู ปแบบการเรี ยนรู ้ของเด็ก
ปฐมวัย
-ทักษะการเรี ยนรู ้ของเด็กอายุ 36 ปี
-วิธีการสังเกตความผิดปกติที่
เกิดกับเด็ก
-การนาทฤษฏีการเรี ยนรู ้ทาง
ทฤษฏีมาใช้กบั เด็กปฐมวัย
-เด็กที่มีปัญหาทางด้านการ
เรี ยนรู ้

สั ปดำห์
ที่

หัวข้ อ/รำยละเอียด

เกี่ยวกับความหมายของการ
เรี ยนรู ้ที่ถกู ต้อง
2. ผูเ้ รี ยนสามารถอธิ บาย
เกี่ยวกับองค์ประกอบของการ
เรี ยนรู ้ที่ถกู ต้อง
3. ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาค้นคว้า
ความรู ้ธรรมชาติของการเรี ยนรู ้
4. ผูเ้ รี ยนเกิดจิตสานึก
รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง
ตามวิธีการการนาทฤษฏีการ
เรี ยนรู ้ทางทฤษฏีมาใช้กบั เด็ก
ปฐมวัย

ผลกำรเรียนรู้
จำนวน
ชั่วโมง 1 2 3 4 5

วัตถุประสงค์ กำรเรียนรู้

การให้ทาแบบทดสอบก่อน
เรี ยนปฏิบตั ิตลอดภาค
การศึกษา
2. ผูส้ อนบรรยายเนื้อหา
เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้กบั
พัฒนาการเด็กปฐมวัยประกอบ
power point/VDO CD
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
งานให้นกั ศึกษาค้นคว้าตาม
ใบงานที่ 5 เป็ นรายกลุ่มแล้ว
นาเสนอ
4. ทาแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน
5. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน

กิจกรรมกำรสอน/
สื่ อกำรสอน

แนะนารายวิชา
2. เอกสาร
ประกอบการ
สอน
3.ใบงานที่ 5
4. power point
5. VDO CD
6.แบบทด
สอบก่อน-หลัง
เรี ยน

งานที่ 5
2. การสอบกลาง
ภาค
3. การสังเกตการ
มีส่วนร่ วมใน
การเรี ยน
4. การนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้น
เรี ยน
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรี ยน (ครู บนั ทึก)
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรี ยน

สื่ อกำรสอน วิธีกำรประเมิน

ประจาและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวัย

ผู้สอน

11-12

คาอธิ บายรายวิชา
บทที่ 6 กำรเล่ นของเด็กปฐมวัย
- ความหมายของการเล่น
- ความสาคัญ ประโยชน์ของการเล่น
-การเล่นและพฤติกรรมการเล่นของ
เด็กปฐมวัย
-พัฒนาการของการเล่นของเด็ก
ปฐมวัย
-บทบาทและความสาคัญของการเล่น
ในขบวนการศึกษาหรื อประโยชน์
ของการเล่น
-ความต้องการในการเล่นของเด็ก
-เครื่ องเล่นและของเล่นที่เหมาะสม
กับเด็กปฐมวัย

สั ปดำห์
หัวข้ อ/รำยละเอียด
ที่
13
คาอธิ บายรายวิชา
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     1. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ 1. ผูส้ อนนาเข้าสู่บทเรี ยนโดย
เกี่ยวกับความหมายและ
การให้ทาแบบทดสอบก่อน
ความสาคัญ,ประโยชน์ของการ เรี ยนปฏิบตั ิตลอดภาค
เล่นที่ถกู ต้อง
การศึกษา
2. ผูเ้ รี ยนสามารถอธิ บาย
2. ผูส้ อนบรรยายเนื้อหา
เกี่ยวกับพัฒนาการเล่นและ
เกี่ยวกับการเล่นของเด็กปฐมวัย
พฤติกรรมการเล่นของเด็ก
ประกอบ power point/VDO
ปฐมวัยที่ถกู ต้อง
CD
3. ผูเ้ รี ยนสามารถอธิ บาย
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย
บทบาทและความสาคัญของ
งานให้นกั ศึกษาค้นคว้าตาม
การเล่นในขบวนการศึกษาหรื อ ใบงานที่ 6 เป็ นรายกลุ่มแล้ว
ประโยชน์ของการเล่น
นาเสนอ
4. ผูเ้ รี ยนเกิดจิตสานึก
4. ทาแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน
รับผิดชอบในหน้าที่ของ
5. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
ตนเอง

1.เอกสาร
แนะนา
รายวิชา
2. เอกสาร
ประกอบก
ารสอน
3.ใบงานที่6
4. power
point
5. VDO
CD
6.แบบทด
สอบก่อนหลังเรี ยน

1. ผลงานจากใบ
งานที่ 6
2. การสอบกลาง
ภาค
3. การสังเกตการ
มีส่วนร่ วมใน
การเรี ยน
4. การนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้น
เรี ยน
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรี ยน (ครู บนั ทึก)
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรี ยน

อาจารย์
ประจาและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวัย

ผลกำรเรียนรู้
จำนวน
กิจกรรมกำรสอน/
วัตถุประสงค์ กำรเรียนรู้
สื่ อกำรสอน วิธีกำรประเมิน
ผู้สอน
ชั่วโมง 1 2 3 4 5
สื่ อกำรสอน
     1. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ 1. ผูส้ อนนาเข้าสู่บทเรี ยนโดย 1.เอกสาร 1. ผลงานจากใบ อาจารย์
4

บทที่ 7 กำรจัดสภำพแวดล้ อมทำง
บ้ ำน โรงเรียนและชุมชนเพือ่ ส่ งเสริม
พัฒนำกำรเด็ก
- ความหมายของสิ่ งแวดล้อมหรื อ
สภาพแวดล้อม
- ความสาคัญของสิ่ งแวดล้อมต่อเด็ก
ปฐมวัย
-อิทธิพลของสิ่ งแวดล้อมที่มีต่อเด็ก
ปฐมวัย
-การจัดสภาพแวดล้อมทางบ้านเพื่อ
ส่งเสริ มพัฒนาการเด็ก
-โรงเรี ยนกับการส่งเสริ มพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย
-สภาพแวดล้อมในชุมชนกับเด็ก
ปฐมวัย

สั ปดำห์
หัวข้ อ/รำยละเอียด
ที่
14
คาอธิ บายรายวิชา
บทที่ 8 การแนะแนวผูป้ กครองเพื่อ

เกี่ยวกับการความหมาย

การให้ทาแบบทดสอบก่อน
เรี ยนปฏิบตั ิตลอดภาค
การศึกษา
2. ผูส้ อนบรรยายเนื้อหา
เกี่ยวกับการกำรจัด

แนะนา
ความสาคัญของสิ่ งแวดล้อม
รายวิชา
หรื อสภาพแวดล้อม
2. เอกสาร
ที่ถกู ต้อง
ประกอบก
2.ผูเ้ รี ยนสามารถอธิ บาย
ารสอน
เกี่ยวกับอิทธิพลของ
3.ใบงานที่7
สภาพแวดล้อมทางบ้าน
สิ่ งแวดล้อมที่มีต่อเด็กปฐมวัยที่ โรงเรี ยนและชุมชนเพื่อส่งเสริ ม 4. power
ถูกต้อง
พัฒนาการเด็กประกอบ power point
3.เข้าใจการจัดสภาพแวดล้อม point/VDO CD
5. VDO
ทางบ้านเพื่อส่งเสริ มพัฒนาการ 3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย CD
เด็ก
งานให้นกั ศึกษาค้นคว้าตาม 6.แบบทด
4. ผูเ้ รี ยนเกิดจิตสานึกและ
ใบงานที่ 7 เป็ นรายกลุ่มแล้ว สอบก่อนสามารถสร้างจริ ยธรรมกับ
นาเสนอ
หลังเรี ยน
สภาพแวดล้อมในชุมชนกับเด็ก 4. ทาแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน
ปฐมวัยได้อย่างถูกต้อง
5. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน

งานที่6
2. การสอบปลาย
ภาค
3. การสังเกตการ
มีส่วนร่ วมใน
การเรี ยน
4. การนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้น
เรี ยน
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรี ยน (ครู บนั ทึก)
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรี ยน

ประจาและ
อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวัย

ผลกำรเรียนรู้
จำนวน
กิจกรรมกำรสอน/
วัตถุประสงค์ กำรเรียนรู้
สื่ อกำรสอน วิธีกำรประเมิน
ผู้สอน
ชั่วโมง 1 2 3 4 5
สื่ อกำรสอน
     1. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ 1. ผูส้ อนนาเข้าสู่บทเรี ยนโดย 1.เอกสาร 1. ผลงานจากใบ อาจารย์
4
เกี่ยวกับการความหมายและ
การให้ทาแบบทดสอบก่อน แนะนา
งานที่6
ประจาและ

ส่งเสริ มพัฒนาการเด็ก
- ความหมายของการแนะแนว
- ประเภทของการแนะแนว
-การแนะแนวผูป้ กครอง
-บริ การแนะแนวในโรงเรี ยน
-บริ การแนะแนวนอกโรงเรี ยน
-ความสาคัญของบิดามารดา และ
ผูป้ กครองในการดูแลเด็กปฐมวัย
-ความสาคัญในการให้การศึกษาแก่
บิดามารดา ผูป้ กครอง
-ความหมายของการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
-ข้อปฏิบตั ิในการอบรมเลี้ยงดู
วิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
-ปั ญหาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย และ
การแก้ไข

สั ปดำห์
หัวข้ อ/รำยละเอียด
ที่
15
คาอธิ บายรายวิชา
- สอบปลายภาค

ประเภทของการแนะแนว

รายวิชา
ที่ถกู ต้อง
2. เอกสาร
2.ผูเ้ รี ยนสามารถอธิ บาย
ประกอบก
เกี่ยวกับความสาคัญของบิดา
ารสอน
มารดา และผูป้ กครองในการ
3.ใบงานที่8
ผูป้ กครองเพื่อส่งเสริ ม
ดูแลเด็กปฐมวัยที่ถกู ต้อง
พัฒนาการเด็กประกอบ power 4. power
3.เข้าใจความสาคัญในการให้ point/VDO CD
point
การศึกษาแก่บิดามารดา
3.จัดกลุ่มนักศึกษามอบหมาย 5. VDO
ผูป้ กครอง
งานให้นกั ศึกษาค้นคว้าตาม CD
4. ผูเ้ รี ยนเกิดจิตสานึกและ
ใบงานที่ 8 เป็ นรายกลุ่มแล้ว 6.แบบทด
สามารถสร้างจริ ยธรรมกับ
นาเสนอ
สอบก่อนพฤติกรรมเด็กปฐมวัย และการ 4. ทาแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน หลังเรี ยน
แก้ไขได้อย่างถูกต้อง
5. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน

ผลกำรเรียนรู้
จำนวน
ชั่วโมง 1 2 3 4 5
    
4

วัตถุประสงค์ กำรเรียนรู้
เพื่อวัดความรู ้ของผูเ้ รี ยน
เกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ

เรี ยนปฏิบตั ิตลอดภาค
การศึกษา
2. ผูส้ อนบรรยายเนื้อหา
เกี่ยวกับการแนะแนว

กิจกรรมกำรสอน/
สื่ อกำรสอน
ทาการทดสอบปลายภาค

2. การสอบปลาย
ภาค
3. การสังเกตการ
มีส่วนร่ วมใน
การเรี ยน
4. การนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้น
เรี ยน
5. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรี ยน (ครู บนั ทึก)
6.ผลการทดสอบ
ก่อน-หลังเรี ยน

สื่ อกำรสอน วิธีกำรประเมิน
ทดสอบ
ปลายภาค

อาจารย์
พิเศษสาขา
การศึกษา
ปฐมวัย

ผู้สอน

1. การสอบปลาย อาจารย์
ภาค
ประจาและ

และการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

หมำยเหตุ แผนการสอนอาจมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความเหมาะสมของเนื้อหาและระยะเวลาในการเรี ยนการสอน

2. การสังเกตการ
มีส่วนร่ วมใน
การเรี ยน
3. ประเมินจาก
แบบบันทึก
พฤติกรรมในชั้น
เรี ยน (ครู บนั ทึก)

อาจารย์
พิเศษสาขา
การจัดการ
ทัว่ ไป

2. แผนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้
กิจกรรม
ที่
1

2

3

ผลกำรเรียนรู้

วิธีกำรประเมิน

1.1,1.6,1.7,2.1,2.4, ทดสอบย่อยครั้งที่ 1
2,6,3.2
สอบกลางภาค
ทดสอบย่อยครั้งที่ 2
สอบปลายภาค
1.1,1.6,1.7,2.1,2.4 การทางานกลุ่ม
,3.2,4.1,4.6,5.3 การทางานรายบุคคล

1.1,1.7,3.1

การส่งงานตามที่มอบหมาย
วิเคราะห์กรณี ศึกษา ค้นคว้าการ
นาเสนอรายงาน
การเข้าชั้นเรี ยน เสนอความคิดเห็น
ในชั้นเรี ยน

4
8
12
16
ตลอดภาคการศึกษา

สั ดส่ วน
ของกำร
ประเมินผล
5%
20%
5%
30%
30%

ตลอดภาคการศึกษา

10%

สั ปดำห์
ทีป่ ระเมิน

หมวดที่ 6 ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน
1. เอกสำรและตำรำหลัก
กุลยา ตันติผลาชีวะ. กำรเลีย้ งดูเด็กก่ อนวัยเรียน : 3 – 5 ขวบ. กรุ งเทพ ฯ : โชติสุขการพิมพ์, 2542.
จิตตินนั ท์ เดชะคุป. พัฒนำกำรและกำรเตรียมควำมพร้ อมเด็กปฐมวัยในเอกสำรกำรสอนชุ ดหลักกำร
และแนวคิดทำงกำรปฐมวัยศึกษำ
เล่มที่ 2 หน่ วยที่ 5 นนทบุรี : สาขาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมมาธิราช
, 2537.
ดวงเดือน ศาสตรภัทร. การเปรี ยบเทียบทฤษฎีพฒั นาการเด็ก.กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรี นคริ น
ทรวิโรฒ, 2529.
นิตยา คชภักดี. ขั้นตอนกำรพัฒนำของเด็กปฐมวัยตั้งแต่ ปฏิสนธิถึง 5 ปี . กรุ งเทพ ฯ : โรงพิมพ์คุรุ
สภา ลาดพร้าว, 2543.
นิตยา ประพฤติกิจ. กำรพัฒนำเด็กปฐมวัย. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2536.
2. เอกสำรและข้ อมูลสำคัญ
ไม่มี

3. เอกสำรและข้ อมูลแนะนำ
www.earluchildhood.com
www.onecd.go.th
www.nareumon.com
http://www.edthai.com
หมวดที่ 7 กำรประเมินและปรับปรุ งกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ
1. กลยุทธ์ กำรประเมินประสิ ทธิผลของรำยวิชำโดยนักศึกษำ
การประเมินประสิ ทธิ ผลรายวิชานี้ที่จดั ทาโดยนักศึกษา จากการจัดกิจกรรมในการนาแนวคิด
และความเห็นจากนักศึกษาได้ดงั นี้
1) การสังเกตจากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
2) แบบประเมินผูส้ อน แบบประเมินผูเ้ รี ยน และแบบประเมินรายวิชา
3) การให้คาปรึ กษารายกลุ่มและรายบุคคลระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อน
4) การแก้ไขผลงานที่นาเสนอ
2. กลยุทธ์ กำรประเมินกำรสอน
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดงั นี้
1) การสังเกตการสอนของผูส้ อน
2) การประเมินผลรายงานที่มอบหมายทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล
3) ผลการสอน
4) การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้
3. กำรปรับปรุ งกำรสอน
ภายหลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุ งการสอน โดยจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุ งการสอนดังนี้
1) การจัดกิจกรรมพัฒนาตน
2) การจัดกิจกรรมนอกชั้นเรี ยน

4. กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษำในรำยวิชำ

ในระหว่างดาเนินการเรี ยนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อ ตามที่
คาดหวังจากการเรี ยนรู ้ในรายวิชา การสอบถาม นักศึกษา การตรวจผลงานของนักศึกษา ทั้งรายงานกลุ่ม
และรายบุคคล รวมถึงพิจารณาผลการสอบย่อยและหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ โดยรวมในรายวิชาดังนี้
1) การทวนสอบให้คะแนนจากการตรวจผลงานของนักศึกษา ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล
2) ตรวจสอบผลการเรี ยนของนักศึกษา โดยการตรวจสอบข้อสอบ รายงานกิจกรรมการเรี ยน
การสอน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. กำรดำเนินกำรทบทวนและกำรวำงแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรำยวิชำ
จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิ ทธิ ผลรายวิชา ได้มีการวางแผนปรับปรุ งการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
1) ปรับปรุ งรายวิชาทุก 2 ปี หรื อตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามข้อ 4
2) เปลี่ยนหรื อสลับอาจารย์ผสู้ อน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาตามแบบประเมินผูส้ อน
แบบประเมินผูเ้ รี ยนและแบบประเมินรายวิชา

