
 

 

 

 

 

 

 

 

เนือ้หาวิชา 
 

รหัสวชิา  :  ศษ ๐๑๑๐    ช่ือวชิา  :  การศึกษาส าหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวยั   
ผู้สอน     :  นางวลรัีตน์  วงษ์ศรีชา  ภาคเรียนที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 
 
๑. ข้อมูลทัว่ไป 

 ๑.๑ รหสัวชิา / ช่ือวชิา   ศษ  ๐๑๑๐  

 ๑.๒  หน่วยกิต / ชัว่โมง   น(ท-ป) ๓(๒-๒-๔)  

 ๑.๓ ประเภทวชิา   หมวด - 
 ๑.๔  หลกัสูตร    อนุปริญญา   

 ๑.๕  โปรแกรมวชิา   การศึกษาปฐมวยั รุ่นท่ี ๓  

 ๑.๖  รวมเวลาเรียน   ๔๕( ๔๕ – ๐ ) คาบ / ภาคเรียน 
๒.  ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ความหมาย  ความส าคญั แนวคิด  หลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหก้ารศึกษาแก่ผูป้กครอง
เด็กปฐมวยั  รูปแบบวธีิการใหค้วามรู้แก่ผูป้กครอง  ปัญหาครอบครัว  ปัญหาพฤติกรรมเด็ก  บทบาทของครู   

ผูป้กครอง  และชุมชน  ในการพฒันาเด็ก  สารความรู้ส าหรับผูป้กครองในการพฒันาเด็ก  เพื่อประสานงาน
ร่วมมือกบัองคก์รในชุมชน  การแนะแนวใหค้วามรู้ดา้นการพฒันาการแก่ผูป้กครอง  การจดัโครงการ
ร่วมมือระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน 

 

๓.  วตัถุประสงค์รายวชิา 
 

 ๑.  มีความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมายความส าคญั และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหก้ารศึกษา
แก่ผูป้กครองเด็กปฐมวยั 
 ๒.  มีความรู้ ทกัษะ เก่ียวกบัรูปแบบ วธีิการใหค้วามรู้แก่ผูป้กครองสามารถน าไปปฏิบติัได้  
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 ๓.  มีความรู้ และทกัษะในการถ่ายทอดความรู้  ดา้นการศึกษาปฐมวยัแก่ผูป้กครองและชุมชน 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

รายวชิาการศึกษาส าหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวยั  รหัสวชิา ศษ ๐๑๑๐  หน่วยกติ  ๓(๒-๒-๔) 
 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้/เวลา ผลลพัธ์การเรียนรู้ สาระ กระบวนการ การประเมิน 

หน่วยที ่๑ อธิพลของ
สังคมในปัจจุบันทีส่่งผล
กระทบต่อครอบครัว 
  - บทน า สภาพความ
เปล่ียนแปลงของ
สังคมไทยในปัจจุบนั 

 - อิทธิพลของ
สภาพแวดลอ้มทาง
ครอบครัวต่อเด็กปฐมวยั 
 - สภาพปัญหาในปัจจุบนั
เด็กไทย 

๑.  รู้และเขา้ใจเก่ียวกบั สภาพความ
เปล่ียนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบนั 
อิทธิพลของ สภาพแวดลอ้มทาง
ครอบครัวต่อเด็กปฐมวยั 
สภาพปัญหาในปัจจุบนัเด็กไทย 
๒. อธิบายเร่ือง สภาพความ
เปล่ียนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบนั 
อิทธิพลของสภาพแวดลอ้มทาง
ครอบครัวต่อเด็กปฐมวยั 
สภาพปัญหาในปัจจุบนัเด็กไทย 
 

๑. ความหมายของค าวา่ 
“ผูป้กครอง” 
๒. ความส าคญัของผูป้กครอง 
๓. ความหมายของการศึกษา
ส าหรับผูป้กครอง 
๔. หลกัการ 
๕. จุดประสงค ์
๖. ความเช่ือพื้นฐานการศึกษา
ส าหรับผูป้กครอง 
๗. ทฤษฎี ของการใหก้ารศึกษา
แก่ผูป้กครองเด็กปฐมวยั 

๑.  บรรยาย 
๒. แจกเอกสารประกอบการ
บรรยาย 
๓. อภิปราย  ซกัถาม  
๔. แบ่งกลุ่มศึกษาคน้ควา้ และ
อภิปรายแนวคิด 
๕. แต่ละกลุ่มน าเสนอแนวคิด 
๖. สรุปแนวคิด 

๑. คุณลกัษณะ การเขา้ร่วม
กิจกรรมเขา้เรียน  
๒. การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 
๓. ใบงาน  
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รายวชิาการศึกษาส าหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวยั  

ช่ือหน่วยการเรียนรู้/เวลา ผลลพัธ์การเรียนรู้ สาระ กระบวนการ การประเมิน 

หน่วยที ่๒ ความส าคัญ
ของครอบครัวต่อการ
พฒันาเด็กปฐมวยั 
 - ความหมายของพอ่แม่ 
ผูป้กครอง 
- ความหมายของเด็ก
ปฐมวยั และครอบครัว 
- ความส าคญัของ
ครอบครัวต่อการพฒันา
เด็กปฐมวยั 
- บทบาทหนา้ท่ีของพอ่แม่ 
ผูป้กครองท่ีมีต่อเด็ก
ปฐมวยั 

๑. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัความหมายของ
พอ่แม่ ผูป้กครอง เด็กปฐมวยั 
ความส าคญัของครอบครัว และ
บทบาทหนา้ท่ีของพอ่แม่ ผูป้กครองท่ี
มีต่อเด็กปฐมวยัได ้
๒.  อภิปราย ความส าคญัของเด็ก
ในช่วง “ปฐมวยั” ได ้
๓. อภิปรายลกัษณะของครอบครัวใน
สังคมไทยในปัจจุบนัได ้
๔. อธิบายถึงความส าคญัของ
ครอบครัวต่อการพฒันาเด็กปฐมวยัได้ 
๕. ระบุหนา้ท่ีของพอ่แม่ผูป้กครอง
เด็กปฐมวยัได ้

๑. นโยบายการใหก้ารศึกษาแก่
ผูป้กครองเด็กปฐมวยั 
๒. รูปแบบการใหก้ารศึกษาแก่
ผูป้กครองเด็กปฐมวยั 
๓. วธีิการใหค้วามรู้แก่ผูป้กครอง
เด็กปฐมวยั 
๔. การฝึกอบรม 
๕. การเรียนรู้จากกลุ่มการใหก้าร
ปรึกษา 
๖. หอ้งสมุดส าหรับผูป้กครอง 
๗. บริการสารสนเทศ 
๘. การเยีย่มแบบเพื่อนบา้น 
๙. กิจกรรมบา้นโรงเรียนสัมพนัธ์ 
 
 
 
 
 

๑. ศึกษาวดีีทศัน์เก่ียวกบั
ความสัมพนัธ์ในครอบครัว 
๒. แบ่งกลุ่มศึกษาและอภิปราย
แนวคิด 
๓. แต่ละกลุ่มน าเสนอแนวคิด 
๔. สรุปแนวคิด 

๑. การเขา้ชั้นเรียน 
๒. การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกลุ่ม 
๓. ใบงาน 
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ช่ือหน่วยการเรียนรู้/เวลา ผลลพัธ์การเรียนรู้ สาระ กระบวนการ การประเมิน 

หน่วยที ่๒ ความส าคัญของ
ครอบครัวต่อการพฒันาเด็ก
ปฐมวยั 
 - ความหมายของพอ่แม่ 
ผูป้กครอง 
- ความหมายของเด็กปฐมวยั 
และครอบครัว 
- ความส าคญัของครอบครัว
ต่อการพฒันาเด็กปฐมวยั 
- บทบาทหนา้ท่ีของพอ่แม่ 
ผูป้กครองท่ีมีต่อเด็กปฐมวยั 
 
 
 
 
 
 
 

๑. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัความหมายของ
พอ่แม่ ผูป้กครอง เด็กปฐมวยั 
ความส าคญัของครอบครัว และบทบาท
หนา้ท่ีของพอ่แม่ ผูป้กครองท่ีมีต่อเด็ก
ปฐมวยัได ้
๒.  อภิปราย ความส าคญัของเด็กในช่วง 
“ปฐมวยั” ได ้
๓. อภิปรายลกัษณะของครอบครัวใน
สังคมไทยในปัจจุบนัได ้
๔. อธิบายถึงความส าคญัของครอบครัว
ต่อการพฒันาเด็กปฐมวยัได้ 
๕. ระบุหนา้ท่ีของพอ่แม่ผูป้กครองเด็ก
ปฐมวยัได ้

๑. นโยบายการใหก้ารศึกษาแก่
ผูป้กครองเด็กปฐมวยั 
๒. รูปแบบการใหก้ารศึกษาแก่
ผูป้กครองเด็กปฐมวยั 
๓. วธีิการใหค้วามรู้แก่ผูป้กครอง
เด็กปฐมวยั 
๔. การฝึกอบรม 
๕. การเรียนรู้จากกลุ่มการใหก้าร
ปรึกษา 
๖. หอ้งสมุดส าหรับผูป้กครอง 
๗. บริการสารสนเทศ 
๘. การเยีย่มแบบเพื่อนบา้น 
๙. กิจกรรมบา้นโรงเรียนสัมพนัธ์ 
 
 
 
 

๑. ศึกษาวดีีทศัน์เก่ียวกบั
ความสัมพนัธ์ในครอบครัว 
๒. แบ่งกลุ่มศึกษาและอภิปราย
แนวคิด 
๓. แต่ละกลุ่มน าเสนอแนวคิด 
๔. สรุปแนวคิด 

๑. การเขา้ชั้นเรียน 
๒. การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกลุ่ม 
๓. ใบงาน 
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ช่ือหน่วยการเรียนรู้/เวลา ผลลพัธ์การเรียนรู้ สาระ กระบวนการ การประเมิน 

หน่วยที ่๓ หลกัการและ
แนวคิดในการให้การศึกษาแก่
พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวยั 
 - ความหมายและขอบข่าย
ของการใหก้ารศึกษาแก่พอ่
แม่ ผูป้กครองเด็กปฐมวยั 
 - จุดมุ่งหมายของการให้
การศึกษา 
 - ความส าคญัและความ
จ าเป็นของการใหก้ารศึกษา 
 - สภาพปัญหาท่ีเกิดจาก
สถาบนัครอบครัว 
- ขอ้เสนอแนะ และแนวคิด
ในการใหก้ารศึกษา  

๑. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัความหมาย 
ขอบเขต จุดมุ่งหมาย ความส าคญั สภาพ
ปัญหา ในการใหก้ารศึกษาแก่พอ่แม่ 
ผูป้กครองเด็กปฐมวยัได ้
๒.อภิปรายความหมายและขอบข่ายของ
การใหก้ารศึกษาแก่พอ่แม่ ผูป้กครองเด็ก
ปฐมวยัได ้
๓. อธิบายจุดมุ่งหมายของการให้
การศึกษาได ้
๔. ระบุความส าคญัและความจ าเป็นของ
การใหก้ารใหก้ารศึกษาแก่พอ่แม่ 
ผูป้กครองเด็กปฐมวยัได้ 
๕. ระบุสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนจาก
สถาบนัครอบครัวได้ 
๖. เสนอแนะแนวคิดและแนวปฏิบติั
ส าหรับพอ่แม่ ผูป้กครองในการพฒันา
เด็กปฐมวยัได ้

 
 

๑. ปัญหาพฤติกรรมเด็ก 
๒. ปัญหาครอบครัว 
๓. หลกัปฏิบติัเพื่อพฒันาการท่ีดี
ของเด็ก 
๔. บทบาทของพอ่แม่ในการ
กระตุน้บุคลากรภายในบา้นให้
ร่วมมือพฒันาเด็กปฐมวยั 
๕. การประสานงานระหวา่งพอ่
แม่และสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาเด็กปฐมวยั 
๖. การติดต่อประสานงานและ
การท างานร่วมกนัระหวา่งพอ่ แม่ 
และครู 
๗. สถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ส่งเสริมพฒันาการเด็ก 

๑. แบ่งกลุ่ม ศึกษา อภิปราย
แนวคิดและแนวปฏิบติัส าหรับ
พอ่แม่ ผูป้กครองเด็กปฐมวยั 
๒. ฝึกปฏิบติักิจกรรมจากใบ
งาน 
๓. สรุปสาระส าคญั 
 

๑. การเขา้ชั้นเรียน 
๒. การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกลุ่ม 
๓. ใบงาน 
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ช่ือหน่วยการเรียนรู้/เวลา ผลลพัธ์การเรียนรู้ สาระ กระบวนการ การประเมิน 

หน่วยที ่๔ รูปแบบ และ
วธีิการให้การศึกษาแก่พ่อแม่ 
ผู้ปกครองเด็กปฐมวยั 
 - ธรรมชาติ และจิตวทิยาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพอ่แม่ ผูป้กครอง 
 - บทบาทของครูปฐมวยัใน
การสร้างความสัมพนัธ์กบัพอ่
แม่ ผูป้กครอง 
 - เทคนิคการแลกเปล่ียน
ขอ้มูล 
 - รูปแบบ วธีิการให้
การศึกษาแก่พอ่แม่ 
ผูป้กครอง 
 - บทบาทของพอ่แม่ 
ผูป้กครองในการรับรู้ 
 - โครงการในการให้
การศึกษาแก่พอ่แม่ 
ผูป้กครองเด็กปฐมวยั 

๑. อภิปราย ธรรมชาติ 
จิตวทิยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัพอ่แม่ ผูป้กครอง
เด็กปฐมวยัได ้

๒. ระบุบทบาทของครูปฐมวยั ในการ
สร้างความสัมพนัธ์กบัพอ่แม่ ผูป้กครอง
เด็กปฐมวยัได ้

๓. อธิบายเทคนิคและวธีิการให้
การศึกษาแก่พอ่แม่ ผูป้กครองเด็ก
ปฐมวยัได ้

๔. อธิบายรูปแบบและวธีิการและให้
การศึกษาแก่พอ่แม่ ผูป้กครองเด็ก
ปฐมวยัได ้

๕.  ระบุบทบาทของพอ่แม่ ผูป้กครอง
ในการรับความรู้ได ้

๖. เสนอแนะโครงการในการศึกษาแก่
พอ่แม่ ผูป้กครองเด็กปฐมวยัได้ 
 
 

๑. ธรรมชาติของพอ่แม่ 
ผูป้กครองเด็กปฐมวยั จิตวทิยา
การเรียนรู้ของพอ่แม่ ผูป้กครอง 
๒. การสร้างความสัมพนัธ์โดย
เนน้ความเป็นกลัยาณมิตร 
ความสัมพนัธ์แบบธรรมชาติ 
๓. การใหค้วามรู้โดยยดึโรงเรียน
เป็นฐาน การใหค้วามรู้โดยยดึ
บา้นเป็นฐานและวธีิการใหค้วามรู้
แก่พอ่แม่ ผูป้กครอง 
๔. บทบาทของผูฝ่้าหาความรู้ 
และบทบาทของสมาชิกกลุ่มท่ีดี 
๕. โครงการในการใหก้ารศึกษา
แก่พอ่แม่ ผูป้กครองเด็กปฐมวยั 

๑. บรรยาย อภิปราย ซกัถาม 
๒. เชิญผูป้กครองมาร่วม
กิจกรรม 
๓. สัมภาษณ์ทศันะผูป้กครอง
เก่ียวกบัลกัษณะครูปฐมวยัท่ี
แนะน าดี 
๔.  ศึกษาวธีิการเขียนโครงการ
ใหก้ารศึกษาแก่พอ่แม่ 
ผูป้กครองเด็กปฐมวยั 
๕. แบ่งกลุ่มจดัท าโครงการ
เตรียมการปฏิบติัจริงในการให้
การศึกษาแก่พอ่แม่ผูป้กครอง
เด็กปฐมวยั 

๑. สังเกตจากการมีส่วน
ร่วมในการเรียน 
๒. สังเกตจากผลงานการ
เขียนโครงการ 
๓. ท าแบบฝึกหดั 
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ช่ือหน่วยการเรียนรู้/เวลา 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ สาระ กระบวนการ การประเมิน 

หน่วยที ่ ๕ สาระส าคัญพ่อ
แม่ ผู้ปกครอง เพือ่สร้างเสริม
พฒันาการเด็กปฐมวยั 
 - การวางแผนครอบครัว 
- พฒันาการเด็กปฐมวยั 
- บทบาทของพอ่แม่ 
ผูป้กครองในการรับความรู้ 

๑. อภิปรายความส าคญัของพฒันาการ
เด็กปฐมวยัได ้
๒. อธิบายความหมายและความส าคญั
ของการวางแผนครอบครัวได้ 
๓. เสนอกิจกรรมท่ีพอ่แม่ ผูป้กครอง
ควรจดัเพื่อสร้างเสริมพฒันาการเด็ก
ปฐมวยัได ้
๔. อภิปรายรูปแบบการอบรมเล้ียงดูเด็ก
ปฐมวยัรวมทั้งสภาพการณ์ในครอบครัว
ไทยได ้
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. การวางแผนครอบครัว 
๒. พฒันาการเด็กปฐมวยั 
๓. กิจกรรมส าหรับพอ่แม่ 
ผูป้กครองในการพฒันาเด็ก
ปฐมวยั 
๔. การอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั 

๑. บรรยาย อภิปราย ซกัถาม 
๒. แบ่งกลุ่มศึกษา คน้ควา้ 
สาระท่ีพอ่แม่ ผูป้กครองควร
ทราบเพิ่มเติม 
๓. แต่ละกลุ่มน าเสนอแนวคิด 
๔. สรุปแนวคิด 

๑. การมีส่วนร่วมในการ
เรียน 
๒. แผน่ในสรุปแนวคิด 
๓. แบบฝึกหดั 



 7 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้/เวลา 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ สาระ กระบวนการ การประเมิน 

หน่วยที ่๖ การประสานงาน
กบัองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน
เพือ่ให้ความรู้ ด้านการพฒันา
เด็กปฐมวยั แก่พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง  
 - ความหมาย ความมุ่งหมาย 
และความจ าเป็นของ
ประสานงาน 

- องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาเด็กปฐมวยั 
- วธีิการประสานงาน 

- ศูนยก์บับา้นประสาน
สัมพนัธ์ 
- กิจกรรมเสนอแนะส าหรับ
ครูปฐมวยัในการท างานดา้น
พฒันาเด็กร่วมกนักบัพอ่แม่ 
ผูป้กครองเด็กปฐมวยั 

๑. อธิบายความหมายและความมุ่งหมาย
ของการประสานงานกบัองคก์รต่าง ๆ 
ในชุมชนเพื่อใหค้วามรู้ดา้นพฒันาเด็ก
ปฐมวยัแก่พอ่แม่ ผูป้กครองได ้
๒. ระบุ องคก์รในชุมชนท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งได ้
๓. อธิบายวธีิการประสานงานการให้
ความรู้ดา้นการพฒันาเด็กปฐมวยัได้ 
๔. อภิปราย ความส าคญัของการ
ประสานสัมพนัธ์ระหวา่งบา้นและ
โรงเรียนได ้
๕. น าเสนอกิจกรรมเพื่อพฒันาเด็ก
ปฐมวยัส าหรับบา้นและโรงเรียน 
 
 
 

๑. ความหมาย ความมุ่งหมายและ
ความจ าเป็นของการประสาน 
๒. องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาปฐมวยั 
๓. เทคนิคการสร้างความสัมพนัธ์ 
โดยใชว้ธีิการมีส่วนร่วมของพอ่
แม่ ผูป้กครอง 
๔. ศูนยก์บับา้นประสานสัมพนัธ์ 
๕. กิจกรรมเสนอแนะส าหรับครู
ปฐมวยั ในการท างานดา้นพฒันา
เด็กร่วมกบัพอ่แม่ ผูป้กครองเด็ก
ปฐมวยั 

๑. บรรยาย อภิปราย ซกัถาม 
๒. ศึกษาวดีิทศัน์เก่ียวกบั
องคก์รต่าง ๆ ในชุมชนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
๓.  แบ่งกลุ่ม ศึกษา คน้ควา้ 
อภิปรายแนวคิดจากวดิิทศัน์ 
๔. แต่ละกลุ่มน าเสนอแนวคิด 
๕. สรุปแนวคิด 

๑.การมีส่วนร่วมในการ
เรียน 
๒. แผน่ในสรุปแนวคิด 
๓. แบบฝึกหดั 
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ช่ือหน่วยการเรียนรู้/เวลา 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ สาระ กระบวนการ การประเมิน 

หน่วยที ่๗ แนวโน้มของการ
ให้การศึกษาแก่พ่อแม่ 
ผู้ปกครองเด็กปฐมวยั 
 - ขอ้เสนอแนะแนวคิดของ
นกัวชิาการส าหรับพอ่แม่ 
ผูป้กครอง 
- แนวปฏิบติัทางเลือกของพอ่
แม่ ผูป้กครองเด็กปฐมวยั 
- ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การพฒันาเด็กปฐมวยั 

๑. อภิปรายแนวโนม้ของการให้
การศึกษาแก่พอ่แม่ ผูป้กครองเด็ก
ปฐมวยัได ้
๒. อภิปรายแนวปฏิบติัของพอ่แม่
ผูป้กครองได ้
๓. เสนอแนะแนวคิดของตนเองเก่ียวกบั
โครงการการใหก้ารศึกษาแก่พอ่แม่ 
ผูป้กครองเด็กปฐมวยัได้ 
๔. น าแนวคิดจากทฤษฎีท่ีศึกษาไป
ปฏิบติัจริงในการใหค้วามรู้แก่พอ่แม่ 
ผูป้กครองเด็กปฐมวยัได้ 
๕. อภิปรายแนวคิดจากผลงานวจิยัได้ 
 
 
 
 

๑. ขอ้เสนอแนะแนวคิดจาก
นกัวชิาการ ส าหรับพอ่แม่ 
ผูป้กครองเพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั 
๒. แนวปฏิบติัทางเลือกของพอ่
แม่ ผูป้กครองเด็กปฐมวยั 
๓. ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาเด็กปฐมวยั 
๔. แนวโนม้ของการมีส่วนร่วม
ของผูป้กครองในการจดัการศึกษา
ปฐมวยัของประเทศไทยใน
อนาคต 

๑.การบรรยาย 
๒. อภิปราย ซกัถาม 
๓. แบ่งกลุ่ม ศึกษา คน้ควา้
เพิ่มเติมจากเอกสาร บทความ 
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
๔. แต่ละกลุ่มน าเสนอแนวคิด 
๕. สรุปแนวคิด 

๑.การมีส่วนร่วมในการ
เรียน 
๒. แผน่ในสรุปแนวคิด 
๓. แบบฝึกหดั 
๔.  การปฏิบติัจริงตาม
โครงการท่ีเสนอ 
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แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบติัจริงในการ
ใหก้ารศึกษาแก่พอ่แม่ 
ผูป้กครอง ตามท่ีเขียน
โครงการไว ้
สรุปผล 
 

 

 
๑.นกัศึกษาสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีได้
ไปปฏิบติัจริง 

 
๑.ปฏิบติัจริงในภาคสนาม 
๒. ประเมินโครงการ 

 

- ปฏิบติัภาคสนาม 

- ฝึกประเมินโครงการ 
- สรุปบทเรียน 

 
๑.การมีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรม 
๒. สรุปผลการจดัโครงการ 

  
 

***สอบปลายภาคเรียน*** 
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๔.  การวดัและประเมินผล 
 ๑. สังเกตการณ์ร่วมกิจกรรมและความสนใจของนกัศึกษา 
 ๒.  ประเมินผลจากการท ากิจกรรม ฝึกปฏิบติัจริง  

 ๓. ประเมินผลการท าแบบฝึกหดั  

 ๔. ประเมินผลการทดสอบกลางภาค  

 ๕.  สอบปลายภาค 
 การวดัผลแบ่งเป็น ๒ ช่วง  

 การวดัผลระหวา่งภาค      ๗๐  คะแนน 
  -  ฝึกพดู อภิปราย  เสนอแนวคิด    ๑๐  คะแนน 

  -  โครงการใหก้ารศึกษา/ฝึกปฏิบติัการใหก้ารศึกษา ๑๐  คะแนน  

  -  ท าจุลสารใหค้วามรู้แก่พอ่แม่ ผูป้กครอง  ๑๐  คะแนน  

  -  รายงาน/(เด่ียว/กลุ่ม)    ๑๐   คะแนน 
  -  สอบกลางภาคเรียน    ๒๐   คะแนน  

 การสอนปลายภาคเรียน     ๓๐   คะแนน 
    รวม              ๑๐๐    คะแนน  

****  หมายเหตุ   ตอ้งมีเวลาเรียนไม่ต ่ากวา่  ๘๐  % 
 
 
๕.  การประเมินผล 
 คะแนนร้อยละ ๙๐-๑๐๐  ระดบัผลการเรียน A 

คะแนนร้อยละ ๘๐-๘๙   ระดบัผลการเรียน B+ 
คะแนนร้อยละ ๗๐-๗๙  ระดบัผลการเรียน B 
คะแนนร้อยละ ๖๕-๖๙  ระดบัผลการเรียน C+ 
คะแนนร้อยละ ๖๐-๖๔  ระดบัผลการเรียน C 
คะแนนร้อยละ ๕๕-๕๙  ระดบัผลการเรียน D+ 
คะแนนร้อยละ ๕๐-๕๔  ระดบัผลการเรียน D 
คะแนนร้อยละ ๐-๔๙  ระดบัผลการเรียน F 
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๖.  เอกสารทีใ่ช้ประกอบการเรียนการสอน 
 นภเนตร  ธรรมบวร.หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั.กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั,๒๕๔๙. 
 มิเรียม  สตอ๊ปเพิร์ด. ทดสอบพฒันาการลูกน้อย.กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชัน่ จ  ากดั,๒๕๓๖. 
 หรรษา  นิลวเิชียร. ปฐมวยัศึกษา หลกัสูตรและแนวปฏิบัติ. พิมพค์ร้ังท่ี ๑.กรุงเทพฯ : โอ เอส  
พร้ินต้ิง เฮา้ส์,๒๕๓๕. 
 เอกสารประกอบการสอนชุดวชิา พฒันาการเด็กและการเลีย้งดู. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. หน่วยท่ี ๘-๑๕, นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,๒๕๒๖. 
 พชัรี  เจตน์เจริญรักษ.์ การให้การศึกษาแก่พ่อแม่เด็กปฐมวยั.โปรแกรมวชิาการศึกษาปฐมวยั คณะครุ
ศาสตร์ สถาบนัราชภฎัเทพสตรี : ลพบุรี, ศูนยต์  าราและเอกสารทางวชิาการ.๒๕๔๒ 
 อารี  สัณหฉว ีและคนอ่ืน ๆ . เลีย้งลูกด้วยรักและเข้าใจ.กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ,์๒๕๓๔. 
 อรุณี  หรดาล. “ผู้ปกครองกบัการจัดการศึกษาปฐมวยัศึกษา” ใน ประมวลสาระชุดวชิา หลกัการ
และแนวคิดทางการปฐมวยัศึกษา หน่วยท่ี ๑๓, หนา้ ๖,๔๑-๔๓. นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.
๒๕๓๖. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ใบงานที่  ๑ 
 

แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนที่ ๑ 
 

รายวชิาการศึกษาส าหรับผู้ปกครองเดก็ปฐมวยั  รหัสวชิา  ศษ ๐๑๑๐  ๓(๒-๒-๔) 
สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั  รุ่น ๗  หน่วยจดัการศึกษาอ าเภอเมอืงมุกดาหาร 

 

************************************** 
 

๑.  ศึกษา และอภิปรายความเปล่ียนแปลงของสงัคมโลกท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศไทย 
๒.  แบ่งกลุ่ม ศึกษาความหมายและอภิปรายขอ้ความต่อไปน้ี 

 ๒.๑  โลกาภิวตัน์ 
 ๒.๒  ยคุสงัคมข่าวสาร  

 ๒.๓  ครอบครัวเด่ียว  ครอบครัวขยาย  

 ๒.๔  สภาพปัญหาของเดก็ไทย  

๓.  การน าเสนอแนวคิดของแต่ละกลุ่ม 
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ใบงานที่  ๒ 

 
แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนที่ ๒ 

 
รายวชิาการศึกษาส าหรับผู้ปกครองเดก็ปฐมวยั  รหัสวชิา  ศษ ๐๑๑๐  ๓(๒-๒-๔) 
สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั  รุ่น ๗  หน่วยจดัการศึกษาอ าเภอเมอืงมุกดาหาร 

 

************************************** 
 

๑.  ศึกษาเอกสาร  เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ในครอบครัว 
๒.  แบ่งกลุ่ม  ศึกษาและอภิปรายในหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 ๒.๑  ความส าคญัของเดก็ปฐมวยั  
 ๒.๒  ความส าคญัของครอบครัว  
 ๒.๓  ครอบครัวชนบทไทย  และครอบครัวไทยสมยัใหม่  
 ๒.๔  บทบาทหนา้ท่ีของพอ่แม่  ผูป้กครองท่ีมีต่อเดก็ปฐมวยั  
๓.  การน าเสนอแนวคิดของแต่ละกลุ่ม 
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ใบงานที่  ๓ 

 
แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนที่ ๓ 

 
รายวชิาการศึกษาส าหรับผู้ปกครองเดก็ปฐมวยั  รหัสวชิา  ศษ ๐๑๑๐  ๓(๒-๒-๔) 
สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั  รุ่น ๗  หน่วยจดัการศึกษาอ าเภอเมอืงมุกดาหาร 

 

************************************** 
1. ศึกษาและอภิปรายแนวคิดเก่ียวกบัสภาพปัญหาท่ีเกิดจากสถาบนัครอบครัว 
2. แบ่งกลุ่มเสนอค าถาม  เก่ียวกบัประเดน็ท่ีอภิปราย 
3. แบ่งกลุ่มช่วยกนัสรุปค าตอบ 
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ใบงานที่  ๔ 
 

แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนที่ ๔ 
 

รายวชิาการศึกษาส าหรับผู้ปกครองเดก็ปฐมวยั  รหัสวชิา  ศษ ๐๑๑๐  ๓(๒-๒-๔) 
สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั  รุ่น ๗  หน่วยจดัการศึกษาอ าเภอเมอืงมุกดาหาร 

 

************************************** 
 

1. แบ่งกลุ่มเขียนโครงการใหก้ารศึกษาแก่พอ่แม่  ผูป้กครอง  เพื่อเตรียมปฏิบติัจริง 
2. แบ่งกลุ่ม ระบุ รูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ในการใหก้ารศึกษาแก่พอ่แม่  ผูป้กครองเดก็ปฐมวยั 
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ใบงานที่  ๕ 

 
แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนที่ ๕ 

 
รายวชิาการศึกษาส าหรับผู้ปกครองเดก็ปฐมวยั  รหัสวชิา  ศษ ๐๑๑๐  ๓(๒-๒-๔) 
สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั  รุ่น ๗  หน่วยจดัการศึกษาอ าเภอเมอืงมุกดาหาร 

 

************************************** 
             ๑.  แบ่งกลุ่ม ทดลองทฤษฎี  “จากทฤษฎีสู่การปฏิบติัจริง” โดยการจดัโครงการใหก้ารศึกษา
แก่พอ่แม่  ผูป้กครองเดก็ปฐมวยัตามท่ีแต่ละกลุ่มเขียนโครงการไว ้
             ๒. แต่ละกลุ่มน าเสนอตามรูปแบบวิธีการต่างๆ เช่น 

  การบรรยาย  
การอภิปราย 
การสมัภาษณ์ 
การใชบ้ทบาทสมมุติ  เพลง  เกม 
การใชส่ื้อโสต เช่น วีดีทศัน์  เทปบนัทึกเสียง ฯลฯ 

3. อภิปราย  วิเคราะห์ผลงานของแต่ละกลุ่ม 
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ใบงานที่  ๖ 
 

แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนที่   ๖ 
 

รายวชิาการศึกษาส าหรับผู้ปกครองเดก็ปฐมวยั  รหัสวชิา  ศษ ๐๑๑๐  ๓(๒-๒-๔) 
สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั  รุ่น ๗  หน่วยจดัการศึกษาอ าเภอเมอืงมุกดาหาร 

 

************************************** 
 

1. แบ่งกลุ่มศึกษา  คน้ควา้  ในสถานการณ์จริงเก่ียวกบัองคก์รต่าง ๆในชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ 
พฒันาเดก็ปฐมวยั 

2. ศึกษาวีดีทศัน์เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระวา่งบา้นและโรงเรียน 
3. น าเสนอผลงานการศึกษาของแต่ละกลุ่ม 
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ใบงานที่  ๗ 
 

แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนที่ ๗ 
 

รายวชิาการศึกษาส าหรับผู้ปกครองเดก็ปฐมวยั  รหัสวชิา  ศษ ๐๑๑๐  ๓(๒-๒-๔) 
สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั  รุ่น ๗  หน่วยจดัการศึกษาอ าเภอเมอืงมุกดาหาร 

 

************************************** 
 

1. แบ่งกลุ่ม  ศึกษาผลงานวิจยัและแนวคิดส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเดก็ปฐมวยัส าหรับ 
พอ่แม่ ผูป้กครอง 

2. น าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม 
3. สรุปแนวโนม้ การใหก้ารศึกษาแก่พอ่แม่  ผูป้กครองเดก็ปฐมวยัของประเทศไทย 
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ใบงานที่  ๑ 
(งานกลุ่ม) 

รายวชิาการศึกษาส าหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวยั  รหัสวชิา  ศษ ๐๑๑๐  ๓(๒-๒-๔) 
สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั  รุ่น ๕  หน่วยจัดการศึกษาดอนตาล 

************************************** 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัศึกษาสร้างแผนท่ีความคิด หรือ MIND  MAPPING  เก่ียวกบัประเด็นท่ีก าหนดให้

ต่อไปน้ี  ( ๕ คะแนน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานที่  ๒ 

หลกัปฏิบัต ิ

เพือ่สร้างพฒันาการที่ดขีองเดก็ 

รายช่ือสมาชิกในกลุ่ม 

 ๑....................................................................................  

๒.................................................................................... 
๓.................................................................................... 
๔.................................................................................... 
๕.................................................................................... 
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ใบงานที่  ๒ 
(งานกลุ่ม) 

รายวชิาการศึกษาส าหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวยั  รหัสวชิา  ศษ ๐๑๑๐  ๓(๒-๒-๔) 
สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั  รุ่น ๕  หน่วยจัดการศึกษาดอนตาล 

************************************** 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัศึกษาสร้างแผนท่ีความคิด หรือ MIND  MAPPING  เก่ียวกบัประเด็นท่ีก าหนดให้

ต่อไปน้ี  ( ๕ คะแนน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

บทบาทของพ่อแม่ในการกระตุ้น
บุคลากรภายในบ้านให้ร่วมมือ

พฒันาการเดก็ปฐมวยั 

รายช่ือสมาชิกในกลุ่ม 

 ๑....................................................................................  

๒.................................................................................... 
๓.................................................................................... 
๔.................................................................................... 
๕.................................................................................... 
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ใบงานที่  ๓ 
(งานกลุ่ม) 

รายวชิาการศึกษาส าหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวยั  รหัสวชิา  ศษ ๐๑๑๐  ๓(๒-๒-๔) 
สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั  รุ่น ๕  หน่วยจัดการศึกษาดอนตาล 

************************************** 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัศึกษาสร้างแผนท่ีความคิด หรือ MIND  MAPPING  เก่ียวกบัประเด็นท่ีก าหนดให้

ต่อไปน้ี  ( ๕ คะแนน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายช่ือสมาชิกในกลุ่ม 

 ๑....................................................................................  

๒.................................................................................... 
๓.................................................................................... 
๔.................................................................................... 
๕.................................................................................... 

การท างานร่วมกนัระหว่างพ่อแม่/ครู 
และหน่วยงานที่เกีย่วข้องการพฒันาเดก็ปฐมวยั 
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ใบงานที่  ๔ 
(งานกลุ่ม) 

รายวชิาการศึกษาส าหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวยั  รหัสวชิา  ศษ ๐๑๑๐  ๓(๒-๒-๔) 
สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั  รุ่น ๕  หน่วยจัดการศึกษาดอนตาล 

************************************** 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัศึกษาสร้างแผนท่ีความคิด หรือ MIND  MAPPING  เก่ียวกบัประเด็นท่ีก าหนดให้

ต่อไปน้ี  ( ๕ คะแนน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวข้อสอบปลายภาค 

รายช่ือสมาชิกในกลุ่ม 

 ๑....................................................................................  

๒.................................................................................... 
๓.................................................................................... 
๔.................................................................................... 
๕.................................................................................... 

ปัญหาครอบครัวที่ส่งผลกระทบ 

ต่อเดก็ปฐมวยั 
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รายวชิาการศึกษาส าหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวยั  รหัสวชิา  ศษ ๐๑๑๐  ๓(๒-๒-๔) 
สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั  รุ่น ๓  หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอดอนตาล 

ค าช้ีแจง  ให้นักศึกษาเลอืกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ด จากตัวเลอืก ก  ข  ค  และ  ง  เพยีงข้อเดียว 

 

๑.  ขอ้ใดกล่าวถึงความหมายของผูป้กครองไดถู้กตอ้ง 
 ก.  พอ่  แม่  ลุง  ป้า  นา้  อา 
 ข.  ผูเ้ล้ียงดูเด็กตั้งแต่เล็กจนโต  

 ค.  ผูดู้แลชีวติพื้นฐาน แนะน าแนวทาง  

 ง.  ถูกทุกข้อ 
๒.  ขอ้ใดไม่ใช่่บทบาทของผูป้กครองเด็กปฐมวยั 
 ก.  เล้ียงดู  

 ข.  ส่งเสริมพฒันาการ  

 ค.  ใหก้ารศึกษา  

 ง.  ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ  

๓.  ขอ้ใดเก่ียวขอ้งกบัค าวา่  “การศึกษาส าหรับผู้ปกครอง”  มากท่ีสุด 
 ก.  รับการศึกษา อบรม 

 ข.  จดับริการสนเทศ  

 ค.  เยีย่มบา้นนกัเรียน  

 ง.  วทิยากรใหก้ารอบรม  

๔.  ขอ้ใด ไม่ใช่ ฐานการศึกษาส าหรับผูป้กครอง 
 ก.  บา้น  

 ข. ชุมชน  

 ค.  ครอบครัว 
 ง.  โรงเรียน  

๕.  ขอ้ใดไม่เกีย่วข้อง “การจดัโปรแกรมการศึกษาส าหรับผูป้กครอง” มากท่ีสุด 
 ก.  ขอบเขตเร่ือง  

 ข.  ผลลพัธ์ของโปรแกรม  

 ค.  กลุ่มเป้าหมาย/ตารางเวลา  

 ง.  วทิยากรผู้ให้การฝึกอบรม 
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๖.  ขอ้ใดกล่าวถึง “วุฒิภาวะ” ไดถู้กตอ้ง 
 ก.  การเปล่ียนแปลงลกัษณะของบุคคล  

 ข.  ความเจริญเติบโต/เพิ่มขนาดของร่างกาย  

 ค.  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการเรียนรู้  

 ง.  การเปลีย่นแปลงทุกด้านตามธรรมชาติ 
๗.  ขอ้ใด ไม่ใช่กฎของพฒันาการของเด็กปฐมวยั 
 ก.  ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  

 ข.  มีล าดบัขั้นตอนอยา่งต่อเน่ือง  

 ค.  พฒันาการทุกช่วงอายุมีทศิทางทีเ่ท่ากนั 

 ง.  พฒันาการดา้นต่าง ๆ มีความสัมพนัธ์กนั  

๘.  ขอ้ใดกล่าวถึงการเกิดเพศ “แฝดแท้” ไดถู้กตอ้ง 
 ก.  ไข่ ๑ ฟอง ผสมกบัอสุจิ ๑ ตัว 
 ข.  ไข่ ๑ ฟอง ผสมกบัอสุจิ ๒ ตวั  

 ค.  ไข่ ๒ ฟอง ผสมกบัอสุจิ ๑ ตวั  

 ง.  ไข่  ๒ ฟอง ผสมกบัอสุจิ ๒ ตวั  

๙. ขอ้ใดไม่ใช่ส่ิงแวดลอ้มก่อนเกิดท่ีมีผลต่อพฒันาการของเด็กปฐมวยั 
 ก.  สุขภาพและโรคภยัไขเ้จบ็  

 ข.  ยา  แอลกอฮอร์ และรังสี  

 ค.  ทศันคติของพ่อแม่ทีม่ีต่อเด็ก 

 ง.  อาย ุ/ อารมณ์ของมารดา  

๑๐.  ขอ้ใดคือหลกัการในการแกปั้ญหาทัว่  ๆ ไปของเด็กปฐมวยั 
 ก.  ใหค้วามรักความเมตตา  

 ข.  เอาใจใส่ ดูแล ก ากบั ติดตาม  

 ค.  ยกยอ่ง  ชมเชย  ใหก้ าลงัใจ  ใหร้างวลั  

 ง.  ถูกทุกข้อ 
 

******************************************* 
 

ขอใหทุ้กคนโชคดี 
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โครงการสอน (Course Syllabus) 
วิชาการศึกษาส าหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวยั   

 

รายวิชา   การศึกษาส าหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวยั   
รหัสวิชา  ศษ ๐๑๑๐    
อาจารย์ผู้สอน     นางวลีรัตน์  วงษ์ศรีชา       
ภาคเรียนที่  ๑ ปีการศกึษา ๒๕๕๒ 

 

 

๑. ข้อมูลทัว่ไป 

                ๑.๑ รหสัวชิา / ช่ือวชิา  ศษ ๐๑๑๐   
 ๑.๒  หน่วยกิต / ชัว่โมง  น(ท-ป) ๓(๒-๒-๔) 
 ๑.๓  ประเภทวชิา  หมวด   -  
 ๑.๔  หลกัสูตร   อนุปริญญา   

 ๑.๕  โปรแกรมวชิา  การศึกษาปฐมวยั  รุ่น ๓ 
 ๑.๖  รวมเวลาเรียน  ๔๕( ๔๕ – ๐ ) คาบ / ภาคเรียน 

 
๒.  ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ความหมาย  ความส าคญั แนวคิด  หลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหก้ารศึกษาแก่ผูป้กครอง
เด็กปฐมวยั  รูปแบบวธีิการใหค้วามรู้แก่ผูป้กครอง  ปัญหาครอบครัว  ปัญหาพฤติกรรมเด็ก  บทบาทของครู   

ผูป้กครอง  และชุมชน  ในการพฒันาเด็ก  สารความรู้ส าหรับผูป้กครองในการพฒันาเด็ก  เพื่อประสานงาน
ร่วมมือกบัองคก์รในชุมชน  การแนะแนวใหค้วามรู้ดา้นการพฒันาการแก่ผูป้กครอง  การจดัโครงการ
ร่วมมือระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน 

 

๓.  วตัถุประสงค์รายวชิา 
 

 ๑.  มีความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมายความส าคญั และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหก้ารศึกษา
แก่ผูป้กครองเด็กปฐมวยั 
 ๒.  มีความรู้ ทกัษะ เก่ียวกบัรูปแบบ วธีิการใหค้วามรู้แก่ผูป้กครองสามารถน าไปปฏิบติัได้  

 ๓.  มีความรู้ และทกัษะในการถ่ายทอดความรู้  ดา้นการศึกษาปฐมวยัแก่ผูป้กครองและชุมชน 
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๔.  เนือ้หา / กจิกรรมและส่ือการเรียนการสอน   

สัปดาห์ เนือ้หา กจิกรรมการสอน 
กระบวนการ/ 
ส่ือการสอน 

๑ 

๖ มิ.ย. ๕๒ 
 

แนะน าวชิา 
หน่วยที ่๑ อธิพลของสังคมในปัจจุบันที่
ส่งผลกระทบต่อครอบครัว 
  - บทน า สภาพความเปล่ียนแปลงของ
สังคมไทยในปัจจุบนั 

 - อิทธิพลของสภาพแวดลอ้มทาง
ครอบครัวต่อเด็กปฐมวยั 
 - สภาพปัญหาในปัจจุบนัเด็กไทย 

-  อาจารยผ์ูส้อนและ
นกัศึกษาวางแผนการ
เรียนการสอนร่วมกนั 

- ท าแบบฝึกหดัก่อนเรียน 

- แบ่งกลุ่มศึกษาคน้ควา้
และอภิปรายแนวคิด 

- แต่ละกลุ่มน าเสนอ
แนวคิด 

- สรุปแนวคิด 

- แผนการจดัการเรียนรู้ 
- เคร่ืองฉายภาพขา้ม
ศีรษะ 
- แผน่ใส 

- เอกสารประกอบการ
สอน 

๒ 

๑๓ มิ.ย. ๕๒ 
 

หน่วยที ่๒ ความส าคัญของครอบครัวต่อ
การพฒันาเด็กปฐมวยั 
 - ความหมายของพอ่แม่ ผูป้กครอง 
- ความหมายของเด็กปฐมวยั และ
ครอบครัว 
- ความส าคญัของครอบครัวต่อการพฒันา
เด็กปฐมวยั 
- บทบาทหนา้ท่ีของพอ่แม่ ผูป้กครองท่ีมี
ต่อเด็กปฐมวยั 

- ศึกษาวดีีทศัน์เก่ียวกบั
ความสัมพนัธ์ใน
ครอบครัว 
- แบ่งกลุ่มศึกษาและ
อภิปราย 
- แต่ละกลุ่มน าเสนอ
แนวคิด 

- สรุปแนวคิด 

- เคร่ืองฉายภาพขา้ม
ศีรษะ 
- แผน่ใส  
- วดีีทศัน์ 
- เอกสารประกอบการ
สอน 

 

๓-๔ 

๒๐,๒๗ มิ.ย.
๕๒ 

หน่วยที ่๓ หลกัการและแนวคิดในการให้
การศึกษาแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวยั 
 - ความหมายและขอบข่ายของการให้
การศึกษาแก่พอ่แม่ ผูป้กครองเด็กปฐมวยั 
 - จุดมุ่งหมายของการใหก้ารศึกษา 
 - ความส าคญัและความจ าเป็นของการให้
การศึกษา 
 - สภาพปัญหาท่ีเกิดจากสถาบนัครอบครัว 
 

-  บรรยายประกอบ
แผน่ใส /  
เอกสารประกอบการ
สอน 

- ศึกษาคน้ควา้ท ารายงาน
เด่ียว 
- เสนอผลงาน 

- อภิปราย ซกัถาม 

- สรุปสาระส าคญั
ร่วมกนั 

- เคร่ืองฉายภาพขา้ม
ศีรษะ 
- แผน่ใส  
- เอกสารประกอบการ
สอน 
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สัปดาห์ เนือ้หา กจิกรรมการสอน 
กระบวนการ/ 
ส่ือการสอน 

๓-๔ 

๒๐,๒๗ 
มิ.ย.๕๒ 

หน่วยที ่๓ หลกัการและแนวคิดในการ
ให้การศึกษาแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวยั  (ต่อ) 
 - ขอ้เสนอแนะ และแนวคิดในการให้
การศึกษา 
 - แนวปฏิบติัส าหรับพอ่แม่ ผูป้กครอง
เด็กปฐมวยั 

 

 

๕-๖-๗ 
๔-๑๑ ก.ค.

๕๒ 

หน่วยที ่๔ รูปแบบ และวธีิการให้
การศึกษาแก่พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวยั 
 - ธรรมชาติ และจิตวทิยาท่ีเก่ียวกบั
พอ่แม่ ผูป้กครอง 
 - บทบาทของครูปฐมวยัในการสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัพอ่แม่ ผูป้กครอง 
 - เทคนิคการแลกเปล่ียนขอ้มูล 

 - รูปแบบ วธีิการใหก้ารศึกษาแก่พอ่
แม่ ผูป้กครอง 
 - บทบาทของพอ่แม่ ผูป้กครองใน
การรับรู้ 
 - โครงการในการใหก้ารศึกษาแก่พอ่
แม่ ผูป้กครองเด็กปฐมวยั 

-   บรรยาย อภิปราย ซกัถาม  
-  สัมภาษณ์ทศันะผูป้กครอง
เก่ียวกบัลกัษณะของครู
ปฐมวยัท่ีแนะน าดี 

 - ศึกษาวธีิการเขียนโครงการ
ใหก้ารศึกษา 
- แบ่งกลุ่มจดัท าโครงการเพื่อ
เตรียมการปฏิบติัจริงใน
การศึกษาแก่พอ่แม่ 
ผูป้กครอง 

- กระดาษบรู๊ค ปากกาไวท์
บอร์ด 

- เอกสารประกอบการสอน 

๘ 

๑๘ ก.ค.๕๒ 
***สอบปลายภารเรียนท่ี  ๑/๒๕๕๒*** 

๙-๑๐ 

๒๕ ก.ค.-๑ 
ส.ค.๕๒ 

หน่วยที ่ ๕ สาระส าคัญพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง เพือ่สร้างเสริมพฒันาการ
เด็กปฐมวยั 
 - การวางแผนครอบครัว 
- พฒันาการเด็กปฐมวยั 
- บทบาทของพอ่แม่ ผูป้กครองในการรับ
ความรู้ 

- บรรยาย อภิปราย เก่ียวกบั
สาระท่ีพอ่แม่ ผูป้กครองควร
ทราบแบ่งกลุ่ม ศึกษา คน้ควา้ 
- แต่ละกลุ่มน าเสนอแนวคิด 

- สรุปแนวคิด 

- กระดาษบรู๊ฟปากกาไวท์
บอร์ด 

- เอกสารประกอบการสอน 
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สัปดาห์ เนือ้หา กจิกรรมการสอน 
กระบวนการ/ 
ส่ือการสอน 

๑๑-๑๒ 

๘,๑๕ ส.ค.
๕๒ 

หน่วยที ่๖ การประสานงานกบัองค์กร
ต่าง ๆ ในชุมชนเพือ่ให้ความรู้ ด้านการ
พฒันาเด็กปฐมวยั แก่พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง  
 - ความหมาย ความมุ่งหมาย และ
ความจ าเป็นของประสานงาน 

- องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเด็ก
ปฐมวยั 
- วธีิการประสานงาน 

- ศูนยก์บับา้นประสานสัมพนัธ์ 
- กิจกรรมเสนอแนะส าหรับครูปฐมวยั
ในการท างานดา้นพฒันาเด็กร่วมกนั
กบัพอ่แม่ ผูป้กครองเด็กปฐมวยั 

- บรรยาย อภิปราย 
ความหมายความส าคญัของ
การประสานงาน 

- ศึกษาวดีีทศัน์ 
- แบ่งกลุ่มศึกษาองคก์ารต่าง 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
- แต่ละกลุ่มน าเสนอแนวคิด 

- สรุปแนวคิด 

- เอกสารประกอบการสอน 

- ซีดี 
- กระดาษบรู๊ฟปากกาไวท์
บอร์ด 

 

๑๓ 

๒๒-๒๙ 
ส.ค.๕๒ 

หน่วยที ่๗ แนวโน้มของการให้
การศึกษาแก่พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวยั 
 - ขอ้เสนอแนะแนวคิดของ
นกัวชิาการส าหรับพอ่แม่ ผูป้กครอง 
- แนวปฏิบติัทางเลือกของพอ่แม่ 
ผูป้กครองเด็กปฐมวยั 
- ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
เด็กปฐมวยั 

- บรรยาย อภิปราย แนวคิด
ต่าง ๆ  
- แบ่งกลุ่มศึกษาผลงานวจิยัท่ี
ส าคญั ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
- แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน 

- สรุปแนวคิด 

- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
- น าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

๑๔ 

๕ ก.ย.๕๒ 
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบติัจริงในการให้
การศึกษาแก่พอ่แม่ ผูป้กครอง ตามท่ี
เขียนโครงการไว ้
สรุปผล 

- ฝึกปฏิบติัการใหก้ารศึกษา
แก่พอ่แม่ ผูป้กครองเด็ก
ปฐมวยั 
- ฝึกประเมินโครงการ 
- สรุปบทเรียน 

- ฝึกปฏิบติัจริง 
- สรุปผลการจดัโครงการ 

๑๕ 

๑๒ ก.ย.๕๒ 
***สอบปลายภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๒*** 
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๔.  การวดัและประเมินผล 
 ๑. สังเกตการณ์ร่วมกิจกรรมและความสนใจของนกัศึกษา 
 ๒.  ประเมินผลจากการท ากิจกรรม ฝึกปฏิบติัจริง  

 ๓. ประเมินผลการท าแบบฝึกหดั  

 ๔. ประเมินผลการทดสอบกลางภาค  

 ๕.  สอบปลายภาค 
 การวดัผลแบ่งเป็น ๒ ช่วง  

 การวดัผลระหวา่งภาค      ๗๐  คะแนน 
  -  ฝึกพดู อภิปราย  เสนอแนวคิด    ๑๐  คะแนน 

  -  โครงการใหก้ารศึกษา/ฝึกปฏิบติัการใหก้ารศึกษา ๑๐  คะแนน  

  -  ท าจุลสารใหค้วามรู้แก่พอ่แม่ ผูป้กครอง  ๑๐  คะแนน  

  -  รายงาน/(เด่ียว/กลุ่ม)    ๑๐   คะแนน 
  -  สอบกลางภาคเรียน    ๒๐   คะแนน  

 การสอนปลายภาคเรียน     ๓๐   คะแนน 
    รวม              ๑๐๐    คะแนน  

****  หมายเหตุ   ตอ้งมีเวลาเรียนไม่ต ่ากวา่  ๘๐  % 
๕.  การประเมินผล 
 คะแนนร้อยละ ๙๐-๑๐๐  ระดบัผลการเรียน A 

คะแนนร้อยละ ๘๐-๘๙   ระดบัผลการเรียน B+ 
คะแนนร้อยละ ๗๐-๗๙  ระดบัผลการเรียน B 
คะแนนร้อยละ ๖๕-๖๙  ระดบัผลการเรียน C+ 
คะแนนร้อยละ ๖๐-๖๔  ระดบัผลการเรียน C 
คะแนนร้อยละ ๕๕-๕๙  ระดบัผลการเรียน D+ 
คะแนนร้อยละ ๕๐-๕๔  ระดบัผลการเรียน D 
คะแนนร้อยละ ๐-๔๙  ระดบัผลการเรียน F 
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๖.  เอกสารทีใ่ช้ประกอบการเรียนการสอน 
 นภเนตร  ธรรมบวร.หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั.กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั,๒๕๔๙. 
 มิเรียม  สตอ๊ปเพิร์ด. ทดสอบพฒันาการลูกน้อย.กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชัน่ จ  ากดั,๒๕๓๖. 
 หรรษา  นิลวเิชียร. ปฐมวยัศึกษา หลกัสูตรและแนวปฏิบัติ. พิมพค์ร้ังท่ี ๑.กรุงเทพฯ : โอ เอส  
พร้ินต้ิง เฮา้ส์,๒๕๓๕. 
 เอกสารประกอบการสอนชุดวชิา พฒันาการเด็กและการเลีย้งดู. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. หน่วยท่ี ๘-๑๕, นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,๒๕๒๖. 
 พชัรี  เจตน์เจริญรักษ.์ การให้การศึกษาแก่พ่อแม่เด็กปฐมวยั.โปรแกรมวชิาการศึกษาปฐมวยั คณะครุ
ศาสตร์ สถาบนัราชภฎัเทพสตรี : ลพบุรี, ศูนยต์  าราและเอกสารทางวชิาการ.๒๕๔๒ 
 อารี  สัณหฉว ีและคนอ่ืน ๆ . เลีย้งลูกด้วยรักและเข้าใจ.กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ,์๒๕๓๔. 
 อรุณี  หรดาล. “ผู้ปกครองกบัการจัดการศึกษาปฐมวยัศึกษา” ใน ประมวลสาระชุดวชิา หลกัการ
และแนวคิดทางการปฐมวยัศึกษา หน่วยท่ี ๑๓, หนา้ ๖,๔๑-๔๓. นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.
๒๕๓๖. 
 
 

 
 
 


