เนือ้ หาวิชา
รหัสวิชา : ศษ ๐๑๑๐ ชื่อวิชา
: การศึกษาสาหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
ผู้สอน : นางวลีรัตน์ วงษ์ ศรีชา ภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๒
๑. ข้ อมูลทัว่ ไป
๑.๑ รหัสวิชา / ชื่อวิชา ศษ ๐๑๑๐
๑.๒ หน่วยกิต / ชัว่ โมง น(ท-ป) ๓(๒-๒-๔)
๑.๓ ประเภทวิชา
๑.๔ หลักสู ตร อนุปริ ญญา
๑.๕ โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวัย รุ่ นที่ ๓
๑.๖ รวมเวลาเรี ยน ๔๕( ๔๕
๒. คาอธิบายรายวิชา

หมวด -

– ๐ ) คาบ / ภาคเรี ยน

ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการให้การศึกษาแก่ผปู ้ กครอง
เด็กปฐมวัย รู ปแบบวิธีการให้ความรู ้แก่ผปู ้ กครอง ปั ญหาครอบครัว ปั ญหาพฤติกรรมเด็ก บทบาทของครู
ผูป้ กครอง และชุมชน ในการพัฒนาเด็ก สารความรู้สาหรับผูป้ กครองในการพัฒนาเด็ก เพื่อประสานงาน
ร่ วมมือกับองค์กรในชุมชน การแนะแนวให้ความรู ้ดา้ นการพัฒนาการแก่ผปู ้ กครอง การจัดโครงการ
ร่ วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรี ยน
๓. วัตถุประสงค์ รายวิชา
๑. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายความสาคัญ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการให้การศึกษา
แก่ผปู ้ กครองเด็กปฐมวัย
๒. มีความรู ้ ทักษะ เกี่ยวกับรู ปแบบ วิธีการให้ความรู ้แก่ผปู ้ กครองสามารถนาไปปฏิบตั ิได้
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๓. มีความรู ้ และทักษะในการถ่ายทอดความรู ้ ด้านการศึกษาปฐมวัยแก่ผปู ้ กครองและชุมชน

แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาการศึกษาสาหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย รหัสวิชา ศษ ๐๑๑๐ หน่ วยกิต ๓(๒-๒-๔)
ชื่ อหน่ วยการเรียนรู้ /เวลา
หน่ วยที่ ๑ อธิพลของ
สั งคมในปัจจุบันทีส่ ่ งผล
กระทบต่ อครอบครัว
- บทนา สภาพความ
เปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทยในปัจจุบนั
- อิทธิพลของ
สภาพแวดล้อมทาง
ครอบครัวต่อเด็กปฐมวัย
- สภาพปัญหาในปัจจุบนั
เด็กไทย

ผลลัพธ์ การเรียนรู้
๑. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับ สภาพความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบนั
อิทธิพลของ สภาพแวดล้อมทาง
ครอบครัวต่อเด็กปฐมวัย
สภาพปัญหาในปัจจุบนั เด็กไทย
๒. อธิบายเรื่ อง สภาพความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบนั
อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทาง
ครอบครัวต่อเด็กปฐมวัย
สภาพปัญหาในปัจจุบนั เด็กไทย

สาระ
๑. ความหมายของคาว่า
“ผูป้ กครอง”
๒. ความสาคัญของผูป้ กครอง
๓. ความหมายของการศึกษา
สาหรับผูป้ กครอง
๔. หลักการ
๕. จุดประสงค์
๖. ความเชื่อพื้นฐานการศึกษา
สาหรับผูป้ กครอง
๗. ทฤษฎี ของการให้การศึกษา
แก่ผปู ้ กครองเด็กปฐมวัย

กระบวนการ
๑. บรรยาย
๒. แจกเอกสารประกอบการ
บรรยาย
๓. อภิปราย ซักถาม
๔. แบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้า และ
อภิปรายแนวคิด
๕. แต่ละกลุ่มนาเสนอแนวคิด
๖. สรุ ปแนวคิด

การประเมิน
๑. คุณลักษณะ การเข้าร่ วม
กิจกรรมเข้าเรี ยน
๒. การมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรม
๓. ใบงาน
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รายวิชาการศึกษาสาหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
ชื่ อหน่ วยการเรียนรู้ /เวลา
ผลลัพธ์ การเรียนรู้
สาระ
๑. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของ ๑. นโยบายการให้การศึกษาแก่
หน่ วยที่ ๒ ความสาคัญ
พ่อแม่ ผูป้ กครอง เด็กปฐมวัย
ผูป้ กครองเด็กปฐมวัย
ของครอบครัวต่ อการ
ความสาคัญของครอบครัว และ
๒. รู ปแบบการให้การศึกษาแก่
พัฒนาเด็กปฐมวัย
- ความหมายของพ่อแม่ บทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ ผูป้ กครองที่ ผูป้ กครองเด็กปฐมวัย
มีต่อเด็กปฐมวัยได้
๓. วิธีการให้ความรู ้แก่ผปู ้ กครอง
ผูป้ กครอง
๒. อภิปราย ความสาคัญของเด็ก
เด็กปฐมวัย
- ความหมายของเด็ก
ในช่วง “ปฐมวัย” ได้
๔. การฝึ กอบรม
ปฐมวัย และครอบครัว
๓. อภิปรายลักษณะของครอบครัวใน ๕. การเรี ยนรู ้จากกลุ่มการให้การ
- ความสาคัญของ
ปรึ กษา
ครอบครัวต่อการพัฒนา สังคมไทยในปัจจุบนั ได้
๔. อธิบายถึงความสาคัญของ
๖. ห้องสมุดสาหรับผูป้ กครอง
เด็กปฐมวัย
- บทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ ครอบครัวต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ ๗. บริ การสารสนเทศ
๕. ระบุหน้าที่ของพ่อแม่ผปู ้ กครอง
๘. การเยีย่ มแบบเพื่อนบ้าน
ผูป้ กครองที่มีต่อเด็ก
เด็กปฐมวัยได้
๙. กิจกรรมบ้านโรงเรี ยนสัมพันธ์
ปฐมวัย

กระบวนการ
๑. ศึกษาวีดีทศั น์เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
๒. แบ่งกลุ่มศึกษาและอภิปราย
แนวคิด
๓. แต่ละกลุ่มนาเสนอแนวคิด
๔. สรุ ปแนวคิด

การประเมิน
๑. การเข้าชั้นเรี ยน
๒. การมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมกลุ่ม
๓. ใบงาน
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ชื่ อหน่ วยการเรียนรู้ /เวลา
หน่ วยที่ ๒ ความสาคัญของ
ครอบครัวต่ อการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
- ความหมายของพ่อแม่
ผูป้ กครอง
- ความหมายของเด็กปฐมวัย
และครอบครัว
- ความสาคัญของครอบครัว
ต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
- บทบาทหน้าที่ของพ่อแม่
ผูป้ กครองที่มีต่อเด็กปฐมวัย

ผลลัพธ์ การเรียนรู้
๑. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของ
พ่อแม่ ผูป้ กครอง เด็กปฐมวัย
ความสาคัญของครอบครัว และบทบาท
หน้าที่ของพ่อแม่ ผูป้ กครองที่มีต่อเด็ก
ปฐมวัยได้
๒. อภิปราย ความสาคัญของเด็กในช่วง
“ปฐมวัย” ได้
๓. อภิปรายลักษณะของครอบครัวใน
สังคมไทยในปัจจุบนั ได้
๔. อธิบายถึงความสาคัญของครอบครัว
ต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้
๕. ระบุหน้าที่ของพ่อแม่ผปู ้ กครองเด็ก
ปฐมวัยได้

สาระ
๑. นโยบายการให้การศึกษาแก่
ผูป้ กครองเด็กปฐมวัย
๒. รู ปแบบการให้การศึกษาแก่
ผูป้ กครองเด็กปฐมวัย
๓. วิธีการให้ความรู ้แก่ผปู ้ กครอง
เด็กปฐมวัย
๔. การฝึ กอบรม
๕. การเรี ยนรู ้จากกลุ่มการให้การ
ปรึ กษา
๖. ห้องสมุดสาหรับผูป้ กครอง
๗. บริ การสารสนเทศ
๘. การเยีย่ มแบบเพื่อนบ้าน
๙. กิจกรรมบ้านโรงเรี ยนสัมพันธ์

กระบวนการ
๑. ศึกษาวีดีทศั น์เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
๒. แบ่งกลุ่มศึกษาและอภิปราย
แนวคิด
๓. แต่ละกลุ่มนาเสนอแนวคิด
๔. สรุ ปแนวคิด

การประเมิน
๑. การเข้าชั้นเรี ยน
๒. การมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมกลุ่ม
๓. ใบงาน
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ชื่ อหน่ วยการเรียนรู้ /เวลา
หน่ วยที่ ๓ หลักการและ
แนวคิดในการให้ การศึกษาแก่
พ่ อแม่ ผ้ ปู กครองเด็กปฐมวัย
- ความหมายและขอบข่าย
ของการให้การศึกษาแก่พอ่
แม่ ผูป้ กครองเด็กปฐมวัย
- จุดมุ่งหมายของการให้
การศึกษา
- ความสาคัญและความ
จาเป็ นของการให้การศึกษา
- สภาพปั ญหาที่เกิดจาก
สถาบันครอบครัว
- ข้อเสนอแนะ และแนวคิด
ในการให้การศึกษา

ผลลัพธ์ การเรียนรู้
๑. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย
ขอบเขต จุดมุ่งหมาย ความสาคัญ สภาพ
ปั ญหา ในการให้การศึกษาแก่พอ่ แม่
ผูป้ กครองเด็กปฐมวัยได้
๒.อภิปรายความหมายและขอบข่ายของ
การให้การศึกษาแก่พอ่ แม่ ผูป้ กครองเด็ก
ปฐมวัยได้
๓. อธิบายจุดมุ่งหมายของการให้
การศึกษาได้
๔. ระบุความสาคัญและความจาเป็ นของ
การให้การให้การศึกษาแก่พอ่ แม่
ผูป้ กครองเด็กปฐมวัยได้
๕. ระบุสภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นจาก
สถาบันครอบครัวได้
๖. เสนอแนะแนวคิดและแนวปฏิบตั ิ
สาหรับพ่อแม่ ผูป้ กครองในการพัฒนา
เด็กปฐมวัยได้

สาระ
๑. ปัญหาพฤติกรรมเด็ก
๒. ปัญหาครอบครัว
๓. หลักปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาการที่ดี
ของเด็ก
๔. บทบาทของพ่อแม่ในการ
กระตุน้ บุคลากรภายในบ้านให้
ร่ วมมือพัฒนาเด็กปฐมวัย
๕. การประสานงานระหว่างพ่อ
แม่และสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย
๖. การติดต่อประสานงานและ
การทางานร่ วมกันระหว่างพ่อ แม่
และครู
๗. สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก

กระบวนการ
๑. แบ่งกลุ่ม ศึกษา อภิปราย
แนวคิดและแนวปฏิบตั ิสาหรับ
พ่อแม่ ผูป้ กครองเด็กปฐมวัย
๒. ฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมจากใบ
งาน
๓. สรุ ปสาระสาคัญ

การประเมิน
๑. การเข้าชั้นเรี ยน
๒. การมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมกลุ่ม
๓. ใบงาน
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ชื่ อหน่ วยการเรียนรู้ /เวลา
หน่ วยที่ ๔ รู ปแบบ และ
วิธีการให้ การศึกษาแก่พ่อแม่
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
- ธรรมชาติ และจิตวิทยาที่
เกี่ยวข้องกับพ่อแม่ ผูป้ กครอง
- บทบาทของครู ปฐมวัยใน
การสร้างความสัมพันธ์กบั พ่อ
แม่ ผูป้ กครอง
- เทคนิคการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล
- รู ปแบบ วิธีการให้
การศึกษาแก่พอ่ แม่
ผูป้ กครอง
- บทบาทของพ่อแม่
ผูป้ กครองในการรับรู้
- โครงการในการให้
การศึกษาแก่พอ่ แม่
ผูป้ กครองเด็กปฐมวัย

ผลลัพธ์ การเรียนรู้
๑. อภิปราย ธรรมชาติ
จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับพ่อแม่ ผูป้ กครอง
เด็กปฐมวัยได้
๒. ระบุบทบาทของครู ปฐมวัย ในการ
สร้างความสัมพันธ์กบั พ่อแม่ ผูป้ กครอง
เด็กปฐมวัยได้
๓. อธิบายเทคนิคและวิธีการให้
การศึกษาแก่พอ่ แม่ ผูป้ กครองเด็ก
ปฐมวัยได้
๔. อธิบายรู ปแบบและวิธีการและให้
การศึกษาแก่พอ่ แม่ ผูป้ กครองเด็ก
ปฐมวัยได้
๕. ระบุบทบาทของพ่อแม่ ผูป้ กครอง
ในการรับความรู้ได้
๖. เสนอแนะโครงการในการศึกษาแก่
พ่อแม่ ผูป้ กครองเด็กปฐมวัยได้

สาระ
๑. ธรรมชาติของพ่อแม่
ผูป้ กครองเด็กปฐมวัย จิตวิทยา
การเรี ยนรู ้ของพ่อแม่ ผูป้ กครอง
๒. การสร้างความสัมพันธ์โดย
เน้นความเป็ นกัลยาณมิตร
ความสัมพันธ์แบบธรรมชาติ
๓. การให้ความรู้โดยยึดโรงเรี ยน
เป็ นฐาน การให้ความรู้โดยยึด
บ้านเป็ นฐานและวิธีการให้ความรู้
แก่พอ่ แม่ ผูป้ กครอง
๔. บทบาทของผูฝ้ ่ าหาความรู้
และบทบาทของสมาชิกกลุ่มที่ดี
๕. โครงการในการให้การศึกษา
แก่พอ่ แม่ ผูป้ กครองเด็กปฐมวัย

กระบวนการ
๑. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
๒. เชิญผูป้ กครองมาร่ วม
กิจกรรม
๓. สัมภาษณ์ทศั นะผูป้ กครอง
เกี่ยวกับลักษณะครู ปฐมวัยที่
แนะนาดี
๔. ศึกษาวิธีการเขียนโครงการ
ให้การศึกษาแก่พอ่ แม่
ผูป้ กครองเด็กปฐมวัย
๕. แบ่งกลุ่มจัดทาโครงการ
เตรี ยมการปฏิบตั ิจริ งในการให้
การศึกษาแก่พอ่ แม่ผปู ้ กครอง
เด็กปฐมวัย

การประเมิน
๑. สังเกตจากการมีส่วน
ร่ วมในการเรี ยน
๒. สังเกตจากผลงานการ
เขียนโครงการ
๓. ทาแบบฝึ กหัด
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ชื่ อหน่ วยการเรียนรู้ /เวลา
หน่ วยที่ ๕ สาระสาคัญพ่อ
แม่ ผู้ปกครอง เพือ่ สร้ างเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
- การวางแผนครอบครัว
- พัฒนาการเด็กปฐมวัย
- บทบาทของพ่อแม่
ผูป้ กครองในการรับความรู้

ผลลัพธ์ การเรียนรู้
๑. อภิปรายความสาคัญของพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยได้
๒. อธิบายความหมายและความสาคัญ
ของการวางแผนครอบครัวได้
๓. เสนอกิจกรรมที่พอ่ แม่ ผูป้ กครอง
ควรจัดเพื่อสร้างเสริ มพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยได้
๔. อภิปรายรู ปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัยรวมทั้งสภาพการณ์ในครอบครัว
ไทยได้

สาระ
๑. การวางแผนครอบครัว
๒. พัฒนาการเด็กปฐมวัย
๓. กิจกรรมสาหรับพ่อแม่
ผูป้ กครองในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
๔. การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

กระบวนการ
๑. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
๒. แบ่งกลุ่มศึกษา ค้นคว้า
สาระที่พอ่ แม่ ผูป้ กครองควร
ทราบเพิม่ เติม
๓. แต่ละกลุ่มนาเสนอแนวคิด
๔. สรุ ปแนวคิด

การประเมิน
๑. การมีส่วนร่ วมในการ
เรี ยน
๒. แผ่นในสรุ ปแนวคิด
๓. แบบฝึ กหัด
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ชื่ อหน่ วยการเรียนรู้ /เวลา
หน่ วยที่ ๖ การประสานงาน
กับองค์ กรต่ าง ๆ ในชุ มชน
เพือ่ ให้ ความรู้ ด้ านการพัฒนา
เด็กปฐมวัย แก่พ่อแม่
ผู้ปกครอง
- ความหมาย ความมุ่งหมาย
และความจาเป็ นของ
ประสานงาน
- องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย
- วิธีการประสานงาน
- ศูนย์กบั บ้านประสาน
สัมพันธ์
- กิจกรรมเสนอแนะสาหรับ
ครู ปฐมวัยในการทางานด้าน
พัฒนาเด็กร่ วมกันกับพ่อแม่
ผูป้ กครองเด็กปฐมวัย

ผลลัพธ์ การเรียนรู้

สาระ

กระบวนการ

๑. อธิ บายความหมายและความมุ่งหมาย
ของการประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ
ในชุมชนเพื่อให้ความรู้ดา้ นพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแก่พอ่ แม่ ผูป้ กครองได้
๒. ระบุ องค์กรในชุมชนที่มีส่วน
เกี่ยวข้องได้
๓. อธิบายวิธีการประสานงานการให้
ความรู้ดา้ นการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้
๔. อภิปราย ความสาคัญของการ
ประสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและ
โรงเรี ยนได้
๕. นาเสนอกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยสาหรับบ้านและโรงเรี ยน

๑. ความหมาย ความมุ่งหมายและ
ความจาเป็ นของการประสาน
๒. องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาปฐมวัย
๓. เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์
โดยใช้วธิ ี การมีส่วนร่ วมของพ่อ
แม่ ผูป้ กครอง
๔. ศูนย์กบั บ้านประสานสัมพันธ์
๕. กิจกรรมเสนอแนะสาหรับครู
ปฐมวัย ในการทางานด้านพัฒนา
เด็กร่ วมกับพ่อแม่ ผูป้ กครองเด็ก
ปฐมวัย

๑. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
๒. ศึกษาวิดีทศั น์เกี่ยวกับ
องค์กรต่าง ๆ ในชุมชนที่
เกี่ยวข้อง
๓. แบ่งกลุ่ม ศึกษา ค้นคว้า
อภิปรายแนวคิดจากวิดิทศั น์
๔. แต่ละกลุ่มนาเสนอแนวคิด
๕. สรุ ปแนวคิด

การประเมิน
๑.การมีส่วนร่ วมในการ
เรี ยน
๒. แผ่นในสรุ ปแนวคิด
๓. แบบฝึ กหัด
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ชื่ อหน่ วยการเรียนรู้ /เวลา
หน่ วยที่ ๗ แนวโน้ มของการ
ให้ การศึกษาแก่พ่อแม่
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
- ข้อเสนอแนะแนวคิดของ
นักวิชาการสาหรับพ่อแม่
ผูป้ กครอง
- แนวปฏิบตั ิทางเลือกของพ่อ
แม่ ผูป้ กครองเด็กปฐมวัย
- ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย

ผลลัพธ์ การเรียนรู้

สาระ

กระบวนการ

๑. อภิปรายแนวโน้มของการให้
การศึกษาแก่พอ่ แม่ ผูป้ กครองเด็ก
ปฐมวัยได้
๒. อภิปรายแนวปฏิบตั ิของพ่อแม่
ผูป้ กครองได้
๓. เสนอแนะแนวคิดของตนเองเกี่ยวกับ
โครงการการให้การศึกษาแก่พอ่ แม่
ผูป้ กครองเด็กปฐมวัยได้
๔. นาแนวคิดจากทฤษฎีที่ศึกษาไป
ปฏิบตั ิจริ งในการให้ความรู ้แก่พอ่ แม่
ผูป้ กครองเด็กปฐมวัยได้
๕. อภิปรายแนวคิดจากผลงานวิจยั ได้

๑. ข้อเสนอแนะแนวคิดจาก
นักวิชาการ สาหรับพ่อแม่
ผูป้ กครองเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
๒. แนวปฏิบตั ิทางเลือกของพ่อ
แม่ ผูป้ กครองเด็กปฐมวัย
๓. ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย
๔. แนวโน้มของการมีส่วนร่ วม
ของผูป้ กครองในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของประเทศไทยใน
อนาคต

๑.การบรรยาย
๒. อภิปราย ซักถาม
๓. แบ่งกลุ่ม ศึกษา ค้นคว้า
เพิ่มเติมจากเอกสาร บทความ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
๔. แต่ละกลุ่มนาเสนอแนวคิด
๕. สรุ ปแนวคิด

การประเมิน
๑.การมีส่วนร่ วมในการ
เรี ยน
๒. แผ่นในสรุ ปแนวคิด
๓. แบบฝึ กหัด
๔. การปฏิบตั ิจริ งตาม
โครงการที่เสนอ

9
แบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิจริ งในการ ๑.นักศึกษาสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้
ให้การศึกษาแก่พอ่ แม่
ไปปฏิบตั ิจริ ง
ผูป้ กครอง ตามที่เขียน
โครงการไว้
สรุ ปผล

๑.ปฏิบตั ิจริ งในภาคสนาม
๒. ประเมินโครงการ

- ปฏิบตั ิภาคสนาม
- ฝึ กประเมินโครงการ
- สรุ ปบทเรี ยน

***สอบปลายภาคเรี ยน***

๑.การมีส่วนร่ วมในการจัด
กิจกรรม
๒. สรุ ปผลการจัดโครงการ
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๔. การวัดและประเมินผล
๑. สังเกตการณ์ร่วมกิจกรรมและความสนใจของนักศึกษา
๒. ประเมินผลจากการทากิจกรรม ฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
๓. ประเมินผลการทาแบบฝึ กหัด
๔. ประเมินผลการทดสอบกลางภาค
๕. สอบปลายภาค
การวัดผลแบ่งเป็ น ๒ ช่วง
การวัดผลระหว่างภาค
๗๐ คะแนน
- ฝึ กพูด อภิปราย เสนอแนวคิด
๑๐ คะแนน
- โครงการให้การศึกษา/ฝึ กปฏิบตั ิการให้การศึกษา ๑๐ คะแนน
- ทาจุลสารให้ความรู ้แก่พอ่ แม่ ผูป้ กครอง ๑๐ คะแนน
- รายงาน/(เดี่ยว/กลุ่ม) ๑๐
คะแนน
- สอบกลางภาคเรี ยน ๒๐ คะแนน
การสอนปลายภาคเรี ยน ๓๐ คะแนน
รวม
๑๐๐ คะแนน
**** หมายเหตุ ต้องมีเวลาเรี ยนไม่ต่ากว่า ๘๐ %

๕. การประเมินผล
คะแนนร้อยละ ๙๐-๑๐๐
คะแนนร้อยละ ๘๐-๘๙
คะแนนร้อยละ ๗๐-๗๙
คะแนนร้อยละ ๖๕-๖๙
คะแนนร้อยละ ๖๐-๖๔
คะแนนร้อยละ ๕๕-๕๙
คะแนนร้อยละ ๕๐-๕๔
คะแนนร้อยละ ๐-๔๙

ระดับผลการเรี ยน
ระดับผลการเรี ยน
ระดับผลการเรี ยน
ระดับผลการเรี ยน
ระดับผลการเรี ยน
ระดับผลการเรี ยน
ระดับผลการเรี ยน
ระดับผลการเรี ยน

A
B+
B
C+
C
D+
D
F
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๖. เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการเรียนการสอน
นภเนตร ธรรมบวร.หลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย.กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,๒๕๔๙.
มิเรี ยม สต๊อปเพิร์ด.
ทดสอบพัฒนาการลูกน้ อย.กรุ งเทพฯ : ซี เอ็ดยูเคชัน่ จากัด,๒๕๓๖.
หรรษา นิลวิเชียร.
ปฐมวัยศึกษา หลักสู ตรและแนวปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ ๑.กรุ งเทพฯ : โอ เอส
พริ้ นติ้ง เฮ้าส์,๒๕๓๕.
เอกสารประกอบการสอนชุ ดวิชา พัฒนาการเด็กและการเลีย้ งดู. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช. หน่วยที่ ๘-๑๕, นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช,๒๕๒๖.
พัชรี เจตน์เจริ ญรักษ์.
การให้ การศึกษาแก่พ่อแม่ เด็กปฐมวัย.โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุ
ศาสตร์ สถาบันราชภัฎเทพสตรี : ลพบุรี, ศูนย์ตาราและเอกสารทางวิชาการ.๒๕๔๒
อารี สัณหฉวี และคนอื่น ๆ .
เลีย้ งลูกด้ วยรักและเข้ าใจ.กรุ งเทพมหานคร : ภาพพิมพ์,๒๕๓๔.
อรุ ณี หรดาล.
“ผู้ปกครองกับการจัดการศึกษาปฐมวัยศึกษา” ใน ประมวลสาระชุดวิชา หลักการ
และแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา หน่วยที่ ๑๓, หน้า ๖,๔๑-๔๓. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
๒๕๓๖.

ภาคผนวก

2

ใบงานที่ ๑
แบบฝึ กหัดท้ ายหน่ วยการเรียนที่ ๑
รายวิชาการศึกษาสาหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย รหัสวิชา ศษ ๐๑๑๐ ๓(๒-๒-๔)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รุ่น ๗ หน่ วยจัดการศึกษาอาเภอเมืองมุกดาหาร
**************************************
๑. ศึกษา และอภิปรายความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
๒. แบ่งกลุ่ม ศึกษาความหมายและอภิปรายข้อความต่อไปนี้
๒.๑ โลกาภิวตั น์
๒.๒ ยุคสังคมข่าวสาร
๒.๓ ครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวขยาย
๒.๔ สภาพปัญหาของเด็กไทย
๓. การนาเสนอแนวคิดของแต่ละกลุ่ม

3

ใบงานที่ ๒
แบบฝึ กหัดท้ ายหน่ วยการเรียนที่ ๒
รายวิชาการศึกษาสาหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย รหัสวิชา ศษ ๐๑๑๐ ๓(๒-๒-๔)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รุ่น ๗ หน่ วยจัดการศึกษาอาเภอเมืองมุกดาหาร
**************************************
๑. ศึกษาเอกสาร เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว
๒. แบ่งกลุ่ม ศึกษาและอภิปรายในหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑ ความสาคัญของเด็กปฐมวัย
๒.๒ ความสาคัญของครอบครัว
๒.๓ ครอบครัวชนบทไทย และครอบครัวไทยสมัยใหม่
๒.๔ บทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ ผูป้ กครองที่มีต่อเด็กปฐมวัย
๓. การนาเสนอแนวคิดของแต่ละกลุ่ม
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ใบงานที่ ๓
แบบฝึ กหัดท้ ายหน่ วยการเรียนที่ ๓
รายวิชาการศึกษาสาหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย รหัสวิชา ศษ ๐๑๑๐ ๓(๒-๒-๔)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รุ่น ๗ หน่ วยจัดการศึกษาอาเภอเมืองมุกดาหาร
**************************************
1. ศึกษาและอภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่เกิดจากสถาบันครอบครัว
2. แบ่งกลุ่มเสนอคาถาม เกี่ยวกับประเด็นที่อภิปราย
3. แบ่งกลุ่มช่วยกันสรุ ปคาตอบ
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ใบงานที่ ๔
แบบฝึ กหัดท้ ายหน่ วยการเรียนที่ ๔
รายวิชาการศึกษาสาหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย รหัสวิชา ศษ ๐๑๑๐ ๓(๒-๒-๔)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รุ่น ๗ หน่ วยจัดการศึกษาอาเภอเมืองมุกดาหาร
**************************************
1. แบ่งกลุ่มเขียนโครงการให้การศึกษาแก่พอ่ แม่ ผูป้ กครอง เพื่อเตรี ยมปฏิบตั ิจริ ง
2. แบ่งกลุ่ม ระบุ รู ปแบบและวิธีการต่าง ๆ ในการให้การศึกษาแก่พอ่ แม่ ผูป้ กครองเด็กปฐมวัย
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ใบงานที่ ๕
แบบฝึ กหัดท้ ายหน่ วยการเรียนที่ ๕
รายวิชาการศึกษาสาหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย รหัสวิชา ศษ ๐๑๑๐ ๓(๒-๒-๔)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รุ่น ๗ หน่ วยจัดการศึกษาอาเภอเมืองมุกดาหาร
**************************************
๑. แบ่งกลุ่ม ทดลองทฤษฎี “จากทฤษฎีสู่การปฏิบตั ิจริ ง” โดยการจัดโครงการให้การศึกษา
แก่พอ่ แม่ ผูป้ กครองเด็กปฐมวัยตามที่แต่ละกลุ่มเขียนโครงการไว้
๒. แต่ละกลุ่มนาเสนอตามรู ปแบบวิธีการต่างๆ เช่น
การบรรยาย
การอภิปราย
การสัมภาษณ์
การใช้บทบาทสมมุติ เพลง เกม
การใช้สื่อโสต เช่น วีดีทศั น์ เทปบันทึกเสี ยง ฯลฯ
3. อภิปราย วิเคราะห์ผลงานของแต่ละกลุ่ม
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ใบงานที่ ๖
แบบฝึ กหัดท้ ายหน่ วยการเรียนที่ ๖
รายวิชาการศึกษาสาหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย รหัสวิชา ศษ ๐๑๑๐ ๓(๒-๒-๔)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รุ่น ๗ หน่ วยจัดการศึกษาอาเภอเมืองมุกดาหาร
**************************************
1. แบ่งกลุ่มศึกษา ค้นคว้า ในสถานการณ์จริ งเกี่ยวกับองค์กรต่าง ๆในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย
2. ศึกษาวีดีทศั น์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระว่างบ้านและโรงเรี ยน
3. นาเสนอผลงานการศึกษาของแต่ละกลุ่ม
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ใบงานที่ ๗
แบบฝึ กหัดท้ ายหน่ วยการเรียนที่ ๗
รายวิชาการศึกษาสาหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย รหัสวิชา ศษ ๐๑๑๐ ๓(๒-๒-๔)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รุ่น ๗ หน่ วยจัดการศึกษาอาเภอเมืองมุกดาหาร
**************************************
1. แบ่งกลุม่ ศึกษาผลงานวิจยั และแนวคิดสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยสาหรับ
พ่อแม่ ผูป้ กครอง
2. นาเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม
3. สรุ ปแนวโน้ม การให้การศึกษาแก่พอ่ แม่ ผูป้ กครองเด็กปฐมวัยของประเทศไทย
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ใบงานที่ ๑
(งานกลุ่ม)
รายวิชาการศึกษาสาหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย รหัสวิชา ศษ ๐๑๑๐ ๓(๒-๒-๔)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รุ่ น ๕ หน่ วยจัดการศึกษาดอนตาล
**************************************
คาชี้แจง ให้นกั ศึกษาสร้างแผนที่ความคิด หรื อ MIND MAPPING เกี่ยวกับประเด็นที่กาหนดให้
ต่อไปนี้ ( ๕ คะแนน)

หลักปฏิบัติ
เพือ่ สร้ างพัฒนาการที่ดขี องเด็ก

รายชื่ อสมาชิ กในกลุ่ม
๑....................................................................................
๒....................................................................................
๓....................................................................................
ใบงานที่
๔....................................................................................
๕....................................................................................

๒
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ใบงานที่ ๒
(งานกลุ่ม)
รายวิชาการศึกษาสาหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย รหัสวิชา ศษ ๐๑๑๐ ๓(๒-๒-๔)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รุ่ น ๕ หน่ วยจัดการศึกษาดอนตาล
**************************************
คาชี้แจง ให้นกั ศึกษาสร้างแผนที่ความคิด หรื อ MIND MAPPING เกี่ยวกับประเด็นที่กาหนดให้
ต่อไปนี้ ( ๕ คะแนน)

บทบาทของพ่อแม่ ในการกระตุ้น
บุคลากรภายในบ้ านให้ ร่วมมือ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย

รายชื่ อสมาชิ กในกลุ่ม
๑....................................................................................
๒....................................................................................
๓....................................................................................
๔....................................................................................
๕....................................................................................
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ใบงานที่ ๓
(งานกลุ่ม)
รายวิชาการศึกษาสาหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย รหัสวิชา ศษ ๐๑๑๐ ๓(๒-๒-๔)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รุ่ น ๕ หน่ วยจัดการศึกษาดอนตาล
**************************************
คาชี้แจง ให้นกั ศึกษาสร้างแผนที่ความคิด หรื อ MIND MAPPING เกี่ยวกับประเด็นที่กาหนดให้
ต่อไปนี้ ( ๕ คะแนน)

การทางานร่ วมกันระหว่างพ่อแม่ /ครู
และหน่ วยงานที่เกีย่ วข้ องการพัฒนาเด็กปฐมวัย

รายชื่ อสมาชิ กในกลุ่ม
๑....................................................................................
๒....................................................................................
๓....................................................................................
๔....................................................................................
๕....................................................................................
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ใบงานที่ ๔
(งานกลุ่ม)
รายวิชาการศึกษาสาหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย รหัสวิชา ศษ ๐๑๑๐ ๓(๒-๒-๔)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รุ่ น ๕ หน่ วยจัดการศึกษาดอนตาล
**************************************
คาชี้แจง ให้นกั ศึกษาสร้างแผนที่ความคิด หรื อ MIND MAPPING เกี่ยวกับประเด็นที่กาหนดให้
ต่อไปนี้ ( ๕ คะแนน)

ปัญหาครอบครัวที่ส่งผลกระทบ
ต่ อเด็กปฐมวัย

รายชื่ อสมาชิ กในกลุ่ม
๑....................................................................................
๒....................................................................................
๓....................................................................................
แนวข้ อสอบปลายภาค
๔....................................................................................
๕....................................................................................
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รายวิชาการศึกษาสาหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย รหัสวิชา ศษ ๐๑๑๐ ๓(๒-๒-๔)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รุ่ น ๓ หน่ วยจัดการศึกษาอาเภอดอนตาล
คาชี้แจง ให้ นักศึกษาเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้ องทีส่ ุ ด จากตัวเลือก ก ข ค และ ง เพียงข้ อเดียว
๑. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของผูป้ กครองได้ถูกต้อง
ก. พ่อ แม่ ลุง ป้ า น้า อา
ข. ผูเ้ ลี้ยงดูเด็กตั้งแต่เล็กจนโต
ค. ผูด้ ูแลชีวติ พื้นฐาน แนะนาแนวทาง
ง. ถูกทุกข้ อ
๒. ข้อใดไม่ ใช่่บทบาทของผูป้ กครองเด็กปฐมวัย
ก. เลี้ยงดู
ข. ส่ งเสริ มพัฒนาการ
ค. ให้การศึกษา
ง. ศึกษาหาความรู้ อยู่เสมอ
๓. ข้อใดเกี่ยวข้องกับคาว่า “การศึกษาสาหรับผู้ปกครอง” มากที่สุด
ก. รับการศึกษา อบรม
ข. จัดบริ การสนเทศ
ค. เยีย่ มบ้านนักเรี ยน
ง. วิทยากรให้การอบรม
๔. ข้อใด ไม่ ใช่ ฐานการศึกษาสาหรับผูป้ กครอง
ก. บ้าน
ข. ชุมชน
ค. ครอบครัว
ง. โรงเรี ยน
๕. ข้อใดไม่ เกีย่ วข้ อง “การจัดโปรแกรมการศึกษาสาหรับผูป้ กครอง” มากที่สุด
ก. ขอบเขตเรื่ อง
ข. ผลลัพธ์ของโปรแกรม
ค. กลุ่มเป้ าหมาย/ตารางเวลา
ง. วิทยากรผู้ให้ การฝึ กอบรม
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๖. ข้อใดกล่าวถึง “วุฒิภาวะ” ได้ถูกต้อง
ก. การเปลี่ยนแปลงลักษณะของบุคคล
ข. ความเจริ ญเติบโต/เพิ่มขนาดของร่ างกาย
ค. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเรี ยนรู ้
ง. การเปลีย่ นแปลงทุกด้ านตามธรรมชาติ
๗. ข้อใด ไม่ ใช่ กฎของพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
ก. ความแตกต่างระหว่างบุคคล
ข. มีลาดับขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง
ค. พัฒนาการทุกช่ วงอายุมีทศิ ทางทีเ่ ท่ ากัน
ง. พัฒนาการด้านต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กนั
๘. ข้อใดกล่าวถึงการเกิดเพศ “แฝดแท้ ” ได้ถูกต้อง
ก. ไข่ ๑ ฟอง ผสมกับอสุ จิ ๑ ตัว
ข. ไข่ ๑ ฟอง ผสมกับอสุ จิ ๒ ตัว
ค. ไข่ ๒ ฟอง ผสมกับอสุ จิ ๑ ตัว
ง. ไข่ ๒ ฟอง ผสมกับอสุ จิ ๒ ตัว
๙. ข้อใดไม่ ใช่ สิ่งแวดล้อมก่อนเกิดที่มีผลต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
ก. สุ ขภาพและโรคภัยไข้เจ็บ
ข. ยา แอลกอฮอร์ และรังสี
ค. ทัศนคติของพ่อแม่ ทมี่ ีต่อเด็ก
ง. อายุ / อารมณ์ของมารดา
๑๐. ข้อใดคือหลักการในการแก้ปัญหาทัว่ ๆ ไปของเด็กปฐมวัย
ก. ให้ความรักความเมตตา
ข. เอาใจใส่ ดูแล กากับ ติดตาม
ค. ยกย่อง ชมเชย ให้กาลังใจ ให้รางวัล
ง. ถูกทุกข้ อ
*******************************************
ขอให้ทุกคนโชคดี
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โครงการสอน (Course Syllabus)
วิชาการศึกษาสาหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
รายวิชา การศึกษาสาหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
รหัสวิชา ศษ ๐๑๑๐
อาจารย์ ผ้ ูสอน นางวลีรัตน์ วงษ์ศรี ชา
ภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๒
๑. ข้ อมูลทัว่ ไป
๑.๑ รหัสวิชา / ชื่อวิชา
๑.๒ หน่วยกิต / ชัว่ โมง น(ท-ป)
๑.๓ ประเภทวิชา
๑.๔ หลักสู ตร อนุปริ ญญา
๑.๕ โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวัย
๑.๖ รวมเวลาเรี ยน ๔๕( ๔๕

ศษ ๐๑๑๐
๓(๒-๒-๔)
หมวด รุ่ น ๓
– ๐ ) คาบ / ภาคเรี ยน

๒. คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการให้การศึกษาแก่ผปู ้ กครอง
เด็กปฐมวัย รู ปแบบวิธีการให้ความรู ้แก่ผปู ้ กครอง ปั ญหาครอบครัว ปั ญหาพฤติกรรมเด็ก บทบาทของครู
ผูป้ กครอง และชุมชน ในการพัฒนาเด็ก สารความรู้สาหรับผูป้ กครองในการพัฒนาเด็ก เพื่อประสานงาน
ร่ วมมือกับองค์กรในชุมชน การแนะแนวให้ความรู ้ดา้ นการพัฒนาการแก่ผปู ้ กครอง การจัดโครงการ
ร่ วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรี ยน
๓. วัตถุประสงค์ รายวิชา
๑. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายความสาคัญ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการให้การศึกษา
แก่ผปู ้ กครองเด็กปฐมวัย
๒. มีความรู ้ ทักษะ เกี่ยวกับรู ปแบบ วิธีการให้ความรู ้แก่ผปู ้ กครองสามารถนาไปปฏิบตั ิได้
๓. มีความรู ้ และทักษะในการถ่ายทอดความรู ้ ด้านการศึกษาปฐมวัยแก่ผปู ้ กครองและชุมชน
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๔. เนือ้ หา / กิจกรรมและสื่ อการเรียนการสอน
สั ปดาห์
๑
๖ มิ.ย. ๕๒

เนือ้ หา
แนะนาวิชา
หน่ วยที่ ๑ อธิพลของสั งคมในปัจจุบันที่
ส่ งผลกระทบต่ อครอบครัว
- บทนา สภาพความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทยในปัจจุบนั
- อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทาง
ครอบครัวต่อเด็กปฐมวัย
- สภาพปัญหาในปัจจุบนั เด็กไทย

๒
หน่ วยที่ ๒ ความสาคัญของครอบครัวต่ อ
๑๓ มิ.ย. ๕๒ การพัฒนาเด็กปฐมวัย
- ความหมายของพ่อแม่ ผูป้ กครอง
- ความหมายของเด็กปฐมวัย และ
ครอบครัว
- ความสาคัญของครอบครัวต่อการพัฒนา
เด็กปฐมวัย
- บทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ ผูป้ กครองที่มี
ต่อเด็กปฐมวัย
๓-๔
หน่ วยที่ ๓ หลักการและแนวคิดในการให้
๒๐,๒๗ มิ.ย. การศึกษาแก่ พ่อแม่ ผ้ ปู กครองเด็กปฐมวัย
๕๒
- ความหมายและขอบข่ายของการให้
การศึกษาแก่พอ่ แม่ ผูป้ กครองเด็กปฐมวัย
- จุดมุ่งหมายของการให้การศึกษา
- ความสาคัญและความจาเป็ นของการให้
การศึกษา
- สภาพปั ญหาที่เกิดจากสถาบันครอบครัว

กระบวนการ/
สื่ อการสอน
- อาจารย์ผสู้ อนและ
- แผนการจัดการเรี ยนรู้
นักศึกษาวางแผนการ
- เครื่ องฉายภาพข้าม
เรี ยนการสอนร่ วมกัน
ศีรษะ
- ทาแบบฝึ กหัดก่อนเรี ยน - แผ่นใส
- แบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้า - เอกสารประกอบการ
และอภิปรายแนวคิด
สอน
- แต่ละกลุ่มนาเสนอ
แนวคิด
- สรุ ปแนวคิด
- ศึกษาวีดีทศั น์เกี่ยวกับ - เครื่ องฉายภาพข้าม
ความสัมพันธ์ใน
ศีรษะ
ครอบครัว
- แผ่นใส
- แบ่งกลุ่มศึกษาและ
- วีดีทศั น์
อภิปราย
- เอกสารประกอบการ
- แต่ละกลุ่มนาเสนอ
สอน
แนวคิด
- สรุ ปแนวคิด
กิจกรรมการสอน

- บรรยายประกอบ
แผ่นใส /
เอกสารประกอบการ
สอน
- ศึกษาค้นคว้าทารายงาน
เดี่ยว
- เสนอผลงาน
- อภิปราย ซักถาม
- สรุ ปสาระสาคัญ
ร่ วมกัน

- เครื่ องฉายภาพข้าม
ศีรษะ
- แผ่นใส
- เอกสารประกอบการ
สอน
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กิจกรรมการสอน

กระบวนการ/
สื่ อการสอน

๓-๔
๒๐,๒๗
มิ.ย.๕๒

หน่ วยที่ ๓ หลักการและแนวคิดในการ
ให้ การศึกษาแก่ พ่อแม่ ผ้ ปู กครองเด็ก
ปฐมวัย (ต่ อ)
- ข้อเสนอแนะ และแนวคิดในการให้
การศึกษา
- แนวปฏิบตั ิสาหรับพ่อแม่ ผูป้ กครอง
เด็กปฐมวัย
๕-๖-๗ หน่ วยที่ ๔ รู ปแบบ และวิธีการให้
- บรรยาย อภิปราย ซักถาม - กระดาษบรู๊ ค ปากกาไวท์
๔-๑๑ ก.ค. การศึกษาแก่ พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็ก
- สัมภาษณ์ทศั นะผูป้ กครอง บอร์ด
๕๒
เกี่ยวกับลักษณะของครู
- เอกสารประกอบการสอน
ปฐมวัย
ปฐมวัยที่แนะนาดี
- ธรรมชาติ และจิตวิทยาที่เกี่ยวกับ
- ศึกษาวิธีการเขียนโครงการ
พ่อแม่ ผูป้ กครอง
- บทบาทของครู ปฐมวัยในการสร้าง ให้การศึกษา
- แบ่งกลุ่มจัดทาโครงการเพื่อ
ความสัมพันธ์กบั พ่อแม่ ผูป้ กครอง
เตรี ยมการปฏิบตั ิจริ งใน
- เทคนิคการแลกเปลี่ยนข้อมูล
การศึกษาแก่พอ่ แม่
- รู ปแบบ วิธีการให้การศึกษาแก่พอ่
ผูป้ กครอง
แม่ ผูป้ กครอง
- บทบาทของพ่อแม่ ผูป้ กครองใน
การรับรู้
- โครงการในการให้การศึกษาแก่พอ่
แม่ ผูป้ กครองเด็กปฐมวัย
๘
***สอบปลายภารเรี ยนที่ ๑/๒๕๕๒***
๑๘ ก.ค.๕๒

๙-๑๐
หน่ วยที่ ๕ สาระสาคัญพ่อแม่
๒๕ ก.ค.-๑ ผู้ปกครอง เพือ่ สร้ างเสริมพัฒนาการ
ส.ค.๕๒ เด็กปฐมวัย
- การวางแผนครอบครัว
- พัฒนาการเด็กปฐมวัย
- บทบาทของพ่อแม่ ผูป้ กครองในการรับ
ความรู ้

- บรรยาย อภิปราย เกี่ยวกับ - กระดาษบรู๊ ฟปากกาไวท์
สาระที่พอ่ แม่ ผูป้ กครองควร บอร์ด
ทราบแบ่งกลุ่ม ศึกษา ค้นคว้า - เอกสารประกอบการสอน
- แต่ละกลุ่มนาเสนอแนวคิด
- สรุ ปแนวคิด
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๑๑-๑๒ หน่ วยที่ ๖ การประสานงานกับองค์ กร
๘,๑๕ ส.ค. ต่ าง ๆ ในชุ มชนเพือ่ ให้ ความรู้ ด้ านการ
๕๒
พัฒนาเด็กปฐมวัย แก่พ่อแม่
ผู้ปกครอง
- ความหมาย ความมุ่งหมาย และ
ความจาเป็ นของประสานงาน
- องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
- วิธีการประสานงาน
- ศูนย์กบั บ้านประสานสัมพันธ์
- กิจกรรมเสนอแนะสาหรับครู ปฐมวัย
ในการทางานด้านพัฒนาเด็กร่ วมกัน
กับพ่อแม่ ผูป้ กครองเด็กปฐมวัย
๑๓
หน่ วยที่ ๗ แนวโน้ มของการให้
๒๒-๒๙ การศึกษาแก่ พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็ก
ส.ค.๕๒ ปฐมวัย
- ข้อเสนอแนะแนวคิดของ
นักวิชาการสาหรับพ่อแม่ ผูป้ กครอง
- แนวปฏิบตั ิทางเลือกของพ่อแม่
ผูป้ กครองเด็กปฐมวัย
- ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เด็กปฐมวัย
๑๔
แบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิจริ งในการให้
๕ ก.ย.๕๒ การศึกษาแก่พอ่ แม่ ผูป้ กครอง ตามที่
เขียนโครงการไว้
สรุ ปผล
๑๕
๑๒ ก.ย.๕๒

- บรรยาย อภิปราย
ความหมายความสาคัญของ
การประสานงาน
- ศึกษาวีดีทศั น์
- แบ่งกลุ่มศึกษาองค์การต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แต่ละกลุ่มนาเสนอแนวคิด
- สรุ ปแนวคิด

กระบวนการ/
สื่ อการสอน
- เอกสารประกอบการสอน
- ซีดี
- กระดาษบรู๊ ฟปากกาไวท์
บอร์ด

- บรรยาย อภิปราย แนวคิด - เอกสารประกอบการ
ต่าง ๆ
บรรยาย
- แบ่งกลุ่มศึกษาผลงานวิจยั ที่ - นาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
สาคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แต่ละกลุ่มนาเสนอผลงาน
- สรุ ปแนวคิด

- ฝึ กปฏิบตั ิการให้การศึกษา
แก่พอ่ แม่ ผูป้ กครองเด็ก
ปฐมวัย
- ฝึ กประเมินโครงการ
- สรุ ปบทเรี ยน

***สอบปลายภาคเรี ยนที่ ๑/๒๕๕๒***

- ฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
- สรุ ปผลการจัดโครงการ
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๔. การวัดและประเมินผล
๑. สังเกตการณ์ร่วมกิจกรรมและความสนใจของนักศึกษา
๒. ประเมินผลจากการทากิจกรรม ฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
๓. ประเมินผลการทาแบบฝึ กหัด
๔. ประเมินผลการทดสอบกลางภาค
๕. สอบปลายภาค
การวัดผลแบ่งเป็ น ๒ ช่วง
การวัดผลระหว่างภาค
๗๐ คะแนน
- ฝึ กพูด อภิปราย เสนอแนวคิด
๑๐ คะแนน
- โครงการให้การศึกษา/ฝึ กปฏิบตั ิการให้การศึกษา ๑๐ คะแนน
- ทาจุลสารให้ความรู ้แก่พอ่ แม่ ผูป้ กครอง ๑๐ คะแนน
- รายงาน/(เดี่ยว/กลุ่ม) ๑๐
คะแนน
- สอบกลางภาคเรี ยน ๒๐ คะแนน
การสอนปลายภาคเรี ยน ๓๐ คะแนน
รวม
๑๐๐ คะแนน
**** หมายเหตุ ต้องมีเวลาเรี ยนไม่ต่ากว่า ๘๐ %
๕. การประเมินผล
คะแนนร้อยละ ๙๐-๑๐๐
ระดับผลการเรี ยน
A
คะแนนร้อยละ ๘๐-๘๙
ระดับผลการเรี ยน
B+
คะแนนร้อยละ ๗๐-๗๙
ระดับผลการเรี ยน
B
คะแนนร้อยละ ๖๕-๖๙
ระดับผลการเรี ยน
C+
คะแนนร้อยละ ๖๐-๖๔
ระดับผลการเรี ยน
C
คะแนนร้อยละ ๕๕-๕๙
ระดับผลการเรี ยน
D+
คะแนนร้อยละ ๕๐-๕๔
ระดับผลการเรี ยน
D
คะแนนร้อยละ ๐-๔๙
ระดับผลการเรี ยน
F
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๖. เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการเรียนการสอน
นภเนตร ธรรมบวร.หลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย.กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,๒๕๔๙.
มิเรี ยม สต๊อปเพิร์ด.
ทดสอบพัฒนาการลูกน้ อย.กรุ งเทพฯ : ซี เอ็ดยูเคชัน่ จากัด,๒๕๓๖.
หรรษา นิลวิเชียร.
ปฐมวัยศึกษา หลักสู ตรและแนวปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ ๑.กรุ งเทพฯ : โอ เอส
พริ้ นติ้ง เฮ้าส์,๒๕๓๕.
เอกสารประกอบการสอนชุ ดวิชา พัฒนาการเด็กและการเลีย้ งดู. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช. หน่วยที่ ๘-๑๕, นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช,๒๕๒๖.
พัชรี เจตน์เจริ ญรักษ์.
การให้ การศึกษาแก่พ่อแม่ เด็กปฐมวัย.โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุ
ศาสตร์ สถาบันราชภัฎเทพสตรี : ลพบุรี, ศูนย์ตาราและเอกสารทางวิชาการ.๒๕๔๒
อารี สัณหฉวี และคนอื่น ๆ .
เลีย้ งลูกด้ วยรักและเข้ าใจ.กรุ งเทพมหานคร : ภาพพิมพ์,๒๕๓๔.
อรุ ณี หรดาล.
“ผู้ปกครองกับการจัดการศึกษาปฐมวัยศึกษา” ใน ประมวลสาระชุดวิชา หลักการ
และแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา หน่วยที่ ๑๓, หน้า ๖,๔๑-๔๓. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
๒๕๓๖.

