แผนการสอนวิชา
วิชาโครงการทางการศึกษาปฐมวัย
รหัสวิชา ศษ ๐๑๒๒
(ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ)
โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวัย รุ่นที( ๕
นางวัฒนา ผ่านเมือง
ภาคเรียนที( ๓ ปี การศึกษา ๒๕๕๕
วิทยาลัยชุ มชนมุกดาหาร หน่ วยจัดการศึกษาอําเภอดอนตาล
อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

สารบัญ
รายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ ๐๓
แผนการจัดการเรี ยนรู ้
โครงการสอน

๑-๕
๖ – ๒๐
๒๑ - ๒๕

รายละเอียดของรายวิชา
ชื&อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หมวดที& ๑ ข้อมูลโดยทัว& ไป

๑. รหัสและชื&อรายวิชา
ศษ ๐๑๒๒ โครงการทางการศึกษาปฐมวัย
๒. จํานวนหน่วยกิจ
๓ หน่วยกิจ ๓(๑-๔-๔)
๓. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสู ตร
อนุปริ ญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๓.๒ ประเภทรายวิชา
หมวดวิชาเลือกเสรี กลุ่มเลือก ( วิชาเลือก)
๔. อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
๔.๑ อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชา: นางวัฒนา ผ่านเมือง
๔.๒ อาจารย์ผสู ้ อน : นางวัฒนา ผ่านเมือง
๕. ภาคการศึกษา / ชั>นปี ที&เรี ยน
ภาคการศึกษาที& ๓ ชั>นปี ที& ๒
๖. รายวิชาที&ตอ้ งเรี ยนมาก่อน (pre-requisite)
ไม่มี
๗. รายวิชาที&ตอ้ งเรี ยนพร้อมกัน ( co-requisites )
ไม่มี
๘. สถานที&เรี ยน
หน่วยจัดการศึกษา อําเภอดอนตาล
๙. วันที&จดั ทําหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั>งที&ล่าสุ ด
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

หมวดที& ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
๑. มีความรู ้ความเข้าใจเกี&ยวกับความหมายและความสําคัญของโครงการทางการศึกษาปฐมวัย
๒. มีความรู ้ความเข้าใจเกี&ยวกับการจัดทําโครงการทางการศึกษาปฐมวัย
๓. มีความรู ้และทักษะในการจัดทํา ประยุกต์ใช้ ดําเนิ นการและประเมินผลโครงการทางการศึกษา
ปฐมวัย
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุ งรายวิชา
หมวดที& ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิ บายรายวิชา
ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะของโครงการ การเขียนโครงการ การดําเนิ นงานตามโครงการ การ
ติดตามและประเมินผลโครงการ การประยุกต์ใช้โครงการในการจัดการศึกษาปฐมวัย
๒. จํานวนชัว& โมงที&ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริ ม

การฝึ กปฏิบตั ิ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
๑๕ ชัว& โมง
ไม่มี
๓๐ ชัว& โมง
๓๐ ชัว& โมง
๓. จํานวนชัว& โมงต่อสัปดาห์ที&อาจารย์ให้คาํ ปรึ กษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
๑ ชัว& โมง / สัปดาห์
หมวดที& ๔ การพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริ ยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริ ยธรรมที&ตอ้ งพัฒนา
- มีวนิ ยั ต่อการเรี ยน มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื& อสัตย์ ขยันและอดทน
- รับฟังการแสดงความคิดเห็นของเพื&อนในชั>นเรี ยน ทั>งในกลุ่มและนอกกลุ่ม

๑.๒ วิธีสอน
- ใช้การสอนแบบสื& อสารสองทาง เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษามีการตั>งคําถามหรื อตอบคําถาม หรื อแสดงความ
คิดเห็นที&เกี&ยวข้องกับคุณธรรม จริ ยธรรม ในชั>นเรี ยนในโอกาสต่างๆ
- ยกตัวอย่างกรณี ศึกษา ตัวอย่างที&ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที&และการประพฤติที&ผดิ จรรยาบรรณใน
วิชาชีพจนเกิดความเสี ยหาย
- อาจารย์ปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่าง ให้ความสําคัญต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวนิ ยั เรื& องเวลาการเปิ ดโอกาส
ให้นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา การเคารพและให้เกียรติแก่อาจารย์
อาวุโสเป็ นต้น
๑.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากพฤติกรรมที&แสดงออกในชั>นเรี ยนและในโอกาสที&สาขาวิชาฯ/วิทยาลัยจัดกิจกรรมต่างๆ
ที&เกี&ยวข้องทางด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม การมีสัมมาคารวะต่อผูอ้ าวุโสและอาจารย์
- การตรวจสอบการมีวนิ ยั ต่อการเรี ยน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั>นเรี ยนและการส่ งรายงาน
- ประเมินการรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื&น โดยนักศึกษาอื&น ๆในรายวิชา
- นักศึกษาประเมินตนเอง
๒. ความรู ้
๒.๑ ความรู ้ที&ตอ้ งได้รับ
๑. มีความรู ้ความเข้าใจเกี&ยวกับความหมายและความสําคัญของโครงการทางการศึกษาปฐมวัย
๒. มีความรู ้ความเข้าใจเกี&ยวกับการจัดทําโครงการทางการศึกษาปฐมวัย
๓. มีความรู ้และทักษะในการจัดทํา ประยุกต์ใช้ ดําเนิ นการและประเมินผลโครงการทางการศึกษา
ปฐมวัย
๒.๒ วิธีการสอน
- ใช้การสอนที&เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ได้แก่ การสอนบรรยายร่ วมกับการสื& อสารสองทาง โดยเน้นให้
นักศึกษาหาทางค้นคว้าหาข้อมูลเพิ&มเติม การสอนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้(co-operative Leaming) การสอน
แบบศึกษาด้วยตนเอง การค้นคว้าทางอินเตอร์ เน็ต ศึกษากรณี ตวั อย่างและงานวิจยั เป็ นต้น
- เพิ&มการสอนนอกห้องเรี ยน โดยศึกษาจากประสบการณ์จริ งในเรื& องที&เกี&ยวข้อง
- ใช้การสอนโดยเน้นการฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง เช่น การทําโครงการ ทําแผนการจัดประสบการณ์และ
เน้นปฏิบตั ิการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมเด็กปฐมวัย

๒.๓ วิธีการประเมินผล
- ทํารายงานบุคคล/กลุ่ม/เดี&ยว
- การสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
๓. ทักษะทางปั ญญา
๓.๑ ทักษะทางปั ญญาที&ตอ้ งพัฒนา
- สามารถคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นต่อปั ญหาทั>งในและนอกชั>นเรี ยน
- สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะเพื&อการแก้ไขปั ญหาความบกพร่ องทางด้านโภชนาการภายใต้
สถานการณ์จริ ง
๓.๒ วิธีการสอน
- การสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ( problem Based Leaming ; PBL)
- ฝึ กตอบปั ญหาในชั>นเรี ยนและการแสดงความคิดเห็นต่อปั ญหา และระดมสมองในการแก้ไขปั ญหาจาก
กรณี ศึกษาตามประเด็นปั ญหาที&กาํ หนดไว้แล้ว โดยแบ่งนักศึกษาเป็ นกลุ่ม ภายในกลุ่มจะต้องกําหนด
แนวทางไปสู่ การแก้ปัญหา หรื อเสนอแนวทางปฏิบตั ิที&มีความน่าเชื&อถือและความเป็ นไปได้
- มอบหมายงานกลุ่มให้ฝึกปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง โดยแบ่งนักศึกษาเป็ นกลุ่ม ภายในกลุ่มจะต้องกําหนด
แนวทางไปสู่ การแก้ปัญหาตามหลักการที&เหมาะสมหรื อหลักการที&ประยุกต์ ผสมผสานจากหลายแนวคิด
๓.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการตอบปั ญหาและการตอบปั ญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั>นเรี ยน ทั>งรายบุคคล
และกลุ่ม
- รายงานกลุ่ม
- การสอบย่อย การสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที&ตอ้ งพัฒนา
- มีความรับผิดชอบในการทํางานที&ได้รับมอบหมายทั>งรายบุคคลและงานกลุ่ม
- สามารถปรับตัวในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื&นได้ในทุกสถานภาพ
- วางตัวและร่ วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
๔.๒ วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมเสริ มในชั>นเรี ยนและนอกชั>นเรี ยนที&นกั ศึกษามีโอกาสปฏิสัมพันธ์กบั นักศึกษาอื&นและ
บุคคลภายนอก
- มอบหมายงานกลุ่มและมีการเปลี&ยนกลุ่มทํางานตามกิจกรรมที&มอบหมาย เพื&อให้นกั ศึกษาทํางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื&น โดยไม่ยดึ ติดกับเฉพาะเพื&อนที&ใกล้ชิด
- กําหนดบทบาทหน้าที& ความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนในการทํางานกลุ่มอย่างชัดเจน

๔.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินการมีส่วนร่ วมในชั>นเรี ยน ในกลุ่ม
- ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุ่ม/เดี&ยวของนักศึกษา
- ให้นกั ศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่ม ทั>งด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้านความ
รับผิดชอบ
- ให้นกั เรี ยนประเมินนักศึกษาอื&นๆ ในรายวิชา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
๕. ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื& อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื& อสาร และการใช้เทคโนโลยีส& ารสนเทศที&ตอ้ งพัฒนา
- สามารถใช้ power point ในการนําเสนองานที&ได้รับมอบหมาย
- สามารถใช้ภาษาไทยในการนําเสนอด้วยการเขียนและการพูดได้อย่างเหมาะสม
- สามารถค้นคว้าหาข้อมูล คัดเลือกแหล่งข้อมูล และส่ งงานทางอีเมล์
๕.๒ วิธีการสอน
- ใช้ powerpoint ที&น่าสนใจ ชัดเจน เข้าใจง่าย ประกอบการสอนในชั>นเรี ยน
- การสอนโดยมีการนําเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าทางอินเทอร์ เน็ต เพื&อเป็ นตัวอย่างกระตุน้ ให้นกั ศึกษา
เห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีส& ารสนเทศในการนําเสนอและสื บค้นข้อมูล
- การแนะนําเทคนิคการสื บค้นข้อมูลและแหล่งข้อมูล
- การมอบหมายงานที&ตอ้ งมีการสื บค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีส& ารสนเทศ
- การมอบหมายงานที&ตอ้ งมีการนําเสนอทั>งในรู ปเอกสารและด้วยวาจาประกอบสื& อเทคโนโลยี&
๕.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินทักษะการใช้ภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน
- ประเมินทักษะการใช้สื&อและการใช้ภาษาพูดจากการนําเสนอรายงานหน้าชั>นเรี ยน
- ประเมินรายงานการสื บค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีส& ารสนเทศ

หมวดที& ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์ที&

หัวข้อ/รายละเอียด

๑–๒

หน่วยที& ๑ ความหมายและความสําคัญ
ของการเขียนโครงการ
- ความหมายของโครงการ
- ความสําคัญของการเขียนโครงการ
- ประโยชน์ของการเขียนโครงการ
- การเขียนโครงการ
- ปั ญหาในการเขียนโครงการ
- ส่ วนประกอบของการเขียนโครงการ
- ประเภทของการเขียนโครงการ

จํานวน
ชัว& โมง
บรรยาย
๒

จํานวน
กิจกรรมการเรี ยนการ
ชัว& โมง สอนและสื& อที&ใช้(ถ้ามี)
ปฏิบตั ิการ
๘
๑. นักศึกษาศึกษา
ความหมายและ
ความสําคัญของการ
เขียนโครงการ
๒. ครู และนักศึกษา
ร่ วมกันอภิปราย สรุ ป
ความหมายและ
ความสําคัญของการ
เขียนโครงการ
พร้อมยกตัวอย่าง
๓. ครู และนักศึกษา
ร่ วมอภิปรายประโยชน์
ของการเขียนโครงการ
๔. นักศึกษาศึกษาและ
ประเภทของโครงการ
๕. ครู และนักศึกษา
ศึกษาเกี&ยวกับ
ส่ วนประกอบของการ
เขียนโครงการ
๖. ครู และนักศึกษา
ร่ วมกันสรุ ปเกี&ยวกับ
ประเภทของการเขียน
การเขียนโครงการ

ผูส้ อน

๑. แผนการสอน
สัปดาห์ที&
๓-๔

หัวข้อ/รายละเอียด
หน่วยที& ๒ ลักษณะของโครงการ
- ลักษณะสําคัญของโครงการ
- โครงการที&ดีความมีลกั ษณะ
อย่างไร

จํานวน
ชัว& โมง
บรรยาย
๒

จํานวน กิจกรรมการเรี ยนการ
ชัว& โมง
สอนและสื& อที&ใช้
(ถ้ามี)
ปฏิบตั ิการ
๘
๑. ให้นกั ศึกษาศึกษา
เกี&ยวกับ ลักษณะของ
โครงการ
๒. ครู อธิ บายและ
ซักถามเกี&ยวกับ
ลักษณะของโครงการ
๓. ให้นกั ศึกษา ศึกษา
ว่าโครงการที&ดีควรมี
ลักษณะอย่างไร
๔. ให้นกั ศึกษา
นําเสนอและ
แลกเปลี&ยนความ
คิดเห็นเกี&ยวกับ
โครงการที&ดีควรมี
ลักษณะอย่างไร
๕. ครู และนักศึกษา
รวมกันสรุ ป
สาระสําคัญ
๗. ภาคปฏิบตั ิ

ผูส้ อน

๑. แผนการสอน
สัปดาห์ที&

หัวข้อ/รายละเอียด

๕

หน่วยที& ๓ การวางแผนและการเขียน
โครงการ
- ความสําคัญของการวางแผน
- ความหมายของโครงการ
- ประโยชน์ของการวางแผน
- ประเภทของแผน
- องค์ประกอบพื>นฐานในโครงการ
แต่ละโครงการ

จํานวน
ชัว& โมง
บรรยาย
๑

จํานวน กิจกรรมการเรี ยนการ
ชัว& โมง สอนและสื& อที&ใช้(ถ้า
ปฏิบตั ิการ
มี)
๔
๑. นักศึกษาศึกษาการ
วางแผนและการเขียน
โครงการ
๒. ครู และนักศึกษา
ร่ วมกันอภิปราย สรุ ป
ความสําคัญของการ
วางแผนและ
ความหมายของ
โครงการ
๓. ให้นกั ศึกษา บอก
ประโยชน์ของการ
วางแผนและประเภท
ของแผน
๔. ครู และนักศึกษา
ร่ วมกันอภิปรายสรุ ป
ประโยชน์ของการ
วางแผนและประเภท
ของแผน
๕. ครู อธิ บาย
องค์ประกอบพื>นฐาน
ในโครงการแต่ละ
โครงการ
๖. สรุ ปท้ายบทเรี ยน
และแบบฝึ กปฏิบตั ิ

ผูส้ อน

๑. แผนการสอน
สัปดาห์ที&

หัวข้อ/รายละเอียด

๖

หน่วยที& ๔ การเขียนโครงการ
- ความสําคัญของการเขียนโครงการ
- หลักการเขียนโครงการ
- คุณลักษณะสําคัญของโครงการ
- โครงการที&ดีควรมีลกั ษณะอย่างไร
- ประโยชน์ของการเขียนโครงการ
- ปั ญหาของการเขียนโครงการ
- หลักการเขียนวัตถุประสงค์
- ภาคปฏิบตั ิ

จํานวน
ชัว& โมง
บรรยาย
๑

จํานวน กิจกรรมการเรี ยนการ
ชัว& โมง สอนและสื& อที&ใช้(ถ้า
ปฏิบตั ิการ
มี)
๔
๑. นักศึกษาศึกษา
ความสําคัญของการ
เขียนโครงการและ
หลักการเขียนโครง
๒. ครู และนักศึกษา
ร่ วมกันอภิปราย สรุ ป
ความสําคัญของการ
เขียนโครงการและ
หลักการเขียนโครง
พร้อมยกตัวอย่าง
๓. นักศึกษาศึกษา
คุณลักษณะสําคัญของ
โครงการและ
ประโยชน์ที&ได้จาก
การเขียนโครงการ
๔. นักศึกษาศึกษา
วิเคราะห์ปัญหาของ
การเขียนโครงการ
๕. ครู และนักศึกษา
ร่ วมกันอภิปราย
ปั ญหาที&เกิดขึ>นกับ
โครงการพร้อมทั>ง
ยกตัวอย่าง
๖. ครู และนักศึกษา
ร่ วมกันสรุ ปเกี&ยวกับ
หลักการเขียน
วัตถุประสงค์

ผูส้ อน

๑. แผนการสอน
สัปดาห์ที&

หัวข้อ/รายละเอียด

๗

หน่วยที& ๕ การประยุกต์ใช้โครงงาน
การศึกษาปฐมวัย
1. ลักษณะของงานโครงการ
2. ความสําคัญของการเขียนโครงการ
3. ประโยชน์ของการเขียนโครงการ
4. ประเภทของโครงการ
5. รู ปแบบของการเขียนโครงการ
6. การสรุ ปผลโครงงาน
- ภาคปฏิบตั ิ

จํานวน
ชัว& โมง
บรรยาย
๑

จํานวน กิจกรรมการเรี ยนการ
ชัว& โมง สอนและสื& อที&ใช้(ถ้า
ปฏิบตั ิการ
มี)
๔
๑. ให้นกั ศึกษา
แบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้า
และนําเสนอเรื& องการ
ประยุกต์ใช้โครงงาน
การศึกษาปฐมวัย
๒. ครู และนักศึกษา
ร่ วมกันอภิปรายสรุ ป
ถึงเรื& องการ
ประยุกต์ใช้โครงงาน
การศึกษาปฐมวัย
๓. ให้นกั ศึกษา ศึกษา
สํารวจ และบอก
ประโยชน์.ประเภท
ของการเขียน
โครงการ
๔. ครู และนักศึกษา
ร่ วมกันอภิปรายสรุ ป
ถึงประโยชน์,ประเภท
ของการเขียน
โครงการ
๕. สรุ ปท้ายบทเรี ยน
และทําแบบฝึ กหัด

ผูส้ อน

๑. แผนการสอน
สัปดาห์ที&

หัวข้อ/รายละเอียด

๘
๙-๑๐

ทดสอบระหว่างภาคเรี ยน (กลางภาค)
หน่วยที& ๕ การประยุกต์ใช้โครงงาน
การศึกษาปฐมวัย
- แนวทางการจัดประสบการณ์
สําหรับเด็กปฐมวัย
- การผลิตสื& อที&ใช้ประกอบการ
สอน เช่นหนังสื อนิทานพื>นบ้าน
นิทานสุ ภาษิต นิทานคติสอนใจเชิง
ธรรมะ นิทานอีสป คําสอนของผูเ้ ฒ่า
ผูแ้ ก่ ภาษาถิ&น วัฒนธรรมในชุมชน
- รู ปแบบการเรี ยนการสอนของเด็ก
ปฐมวัย
- ภาคปฏิบตั ิ

จํานวนชัว& โมง
บรรยาย

๒

จํานวน กิจกรรมการเรี ยนการ
ชัว& โมง
สอนและสื& อที&ใช้
(ถ้ามี)
ปฏิบตั ิการ
๘

๑. ชมวีดีทศั น์ แนว
ทางการจัด
ประสบการณ์สาํ หรับ
เด็กปฐมวัยและการ
ผลิตสื& อที&ใช้
ประกอบการสอน
เช่นหนังสื อนิทาน
พื>นบ้าน นิทาน
สุ ภาษิต นิทานคติ
สอนใจเชิงธรรมะ
นิทานอีสป คําสอน
ของผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ ภาษา
ถิ&น วัฒนธรรมใน
ชุมชน
๒. ครู และนักศึกษา
ร่ วมกันอภิปราย
ความรู ้ที&ได้จากการชม
วีดีทศั น์พร้อมทั>ง
ยกตัวอย่าง
๓. สรุ ปสาระสําคัญ
๔. ภาคปฏิบตั ิ

ผูส้ อน

๑. แผนการสอน
สัปดาห์ที&

หัวข้อ/รายละเอียด

๑๑

หน่วยที& ๕ การประยุกต์ใช้โครงงาน
การศึกษาปฐมวัย
- กิจกรรมการให้ความรู ้แก่ผปู ้ กครอง
เช่น การให้ความรู ้ดา้ นการมีวนิ ยั
สําหรับเด็ก การปฏิบตั ิตนเป็ นคนดี
การรับประทานอาหาร รู ้จกั หน้าที&
ของตนเอง การประหยัด
- ภาคปฏิบตั ิ

จํานวน
ชัว& โมง
บรรยาย
๑

จํานวน กิจกรรมการเรี ยนการ
ชัว& โมง
สอนและสื& อที&ใช้
ปฏิบตั ิการ
(ถ้ามี)
๔
๑. ให้นกั ศึกษาศึกษา
วีดีทศั น์/ภาพเกี&ยวกับ
กิจกรรมการให้
ความรู ้แก่ผปู ้ กครอง
เช่น การให้ความรู ้
ด้านการมีวินยั ,ด้าน
การมีคุณธรรม
สําหรับเด็ก การ
ปฏิบตั ิตนเป็ นคนดี
การรับประทาน
อาหาร รู ้จกั หน้าที&
ของตนเอง การ
ประหยัด
๒. ครู อธิ บายและ
ซักถามเกี&ยวกับวีดี
ทัศน์/ภาพตามข้อ ๑
๓. ครู และนักศึกษา
ร่ วมกันสรุ ปจากวีดี
ทัศน์และสื& อตามที&
นักศึกษาได้ศึกษา
ค้นคว้า
๔. ภาคปฏิบตั ิ

ผูส้ อน

๑. แผนการสอน
สัปดาห์ที&

หัวข้อ/รายละเอียด

๑๒

หน่วยที& ๕ การประยุกต์ใช้โครงงาน
การศึกษาปฐมวัย
- เขียนแผนงานโครงงานกิจกรรม
พัฒนากระบวนการพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย
- ภาคปฏิบตั ิ

จํานวน
ชัว& โมง
บรรยาย
๑

จํานวน กิจกรรมการเรี ยนการ
ชัว& โมง
สอนและสื& อที&ใช้
ปฏิบตั ิการ
(ถ้ามี)
๔
๑.ให้นกั ศึกษา
แบ่งกลุ่มศึกษา
ค้นคว้าและนําเสนอ
เรื& อง การเขียน
แผนงานโครงงาน
กิจกรรมพัฒนา
กระบวนการ
พัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยในแต่ละด้าน
ทั>ง ๔ ด้าน
๒. ครู และนักศึกษา
ร่ วมกันอภิปรายสรุ ป
ในห้องเรี ยนจากการที&
นักศึกษาได้ศึกษา
ค้นคว้าและพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัยในแต่
ละด้าน
๓ ภาคปฏิบตั ิ

ผูส้ อน

๑. แผนการสอน
สัปดาห์ที&

หัวข้อ/รายละเอียด

สัปดาห์ที& หน่วยที& ๖ การติดตามและประเมินผล
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โครงการ
- ความหมายของการประเมินผล
โครงการ
- ประโยชน์ของการประเมินผล
โครงการ
- ประเภทของการประเมินผล
โครงการ
- การกําหนดวิธีการประเมิน
- หลักการประเมินผลโครงการ
- การสรุ ปผลและติดตามผลของ
โครงการ
- ขั>นตอนการประเมินผลโครงการ

จํานวน
ชัว& โมง
บรรยาย
๑

จํานวน กิจกรรมการเรี ยนการ
ชัว& โมง
สอนและสื& อที&ใช้
ปฏิบตั ิการ
(ถ้ามี)
๔
๑.ให้นกั ศึกษา
แบ่งกลุ่มศึกษา
ค้นคว้าและนําเสนอ
เรื& อง การติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
เช่น - ความหมายของ
การประเมินผล
โครงการ
- ประโยชน์ของ
การประเมินผล
โครงการ
- ประเภทของการ
ประเมินผลโครงการ
- การกําหนดวิธีการ
ประเมิน
- หลักการ
ประเมินผลโครงการ
- การสรุ ปผลและ
ติดตามผลของ
โครงการ
- ขั>นตอนการ
ประเมินผลโครงการ
๒. ครู และนักศึกษา
ร่ วมกันอภิปรายสรุ ป
ในห้องเรี ยนจาก
การศึกษาค้นคว้าใน
ข้อ ๑

ผูส้ อน

๑. แผนการสอน
สัปดาห์ที&

หัวข้อ/รายละเอียด

สัปดาห์ที&
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สรุ ปผลการดําเนินโครงการ/โครงงาน

สั ปดาห์ ที(
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สอบปลายภาคเรี ยน

๒. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู ้
ผลการเรี ยนรู ้
กิจกรรม
ที&
๑.๑ คุณธรรม จริ ยธรรม
๒.๑ (ความรู ้)

๓.๑ (ทักษะทางปั ญญา)

จํานวน
ชัว& โมง
บรรยาย
๑

วิธีการประเมิน
- การทํารายงานกลุ่ม
- การทดสอบย่อย
- การทดสอบกลางภาค
- การสอบปลายภาค
- การทดสอบย่อย
- การจัดทํารายงานเดี&ยว
- การจัดทํารายงานกลุ่ม

๔.๑ (ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล)
๕.๑ (ทักษะการวิเคราะห์ - การนําเสนอรายงาน
เชิงตัวเลข การสื& อสาร และ - การอภิปรายกลุ่ม
การใช้เทคโนโลยี)
- ผลงาน

จํานวน กิจกรรมการเรี ยนการ
ชัว& โมง
สอนและสื& อที&ใช้
ปฏิบตั ิการ
(ถ้ามี)
๔
๑.ครู และนักศึกษา
ร่ วมกันสรุ ปผลการ
ดําเนินการตาม
โครงการหรื อ
โครงงานที&ได้ลงมือ
ฝึ กปฏิบตั ิ

ผูส้ อน

สัปดาห์ที&
ประเมิน
สัปดาห์ที& ๑ - ๑๕
สัปดาห์ที& ๑ – ๑๓
สัปดาห์ที& ๘
สัปดาห์ที& ๑๕
สัปดาห์ที& ๑ – ๑๓
สัปดาห์ที& ๑ – ๑๓
สัปดาห์ที& ๑ - ๑๕

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
๒๕ %
๒๕ %

สัปดาห์ที& ๑ - ๑๕

๑๐ %

๓๐ %
๑๐ %

หมวดที& ๖ ทรัพยากรการประกอบการเรี ยนการสอน
๑. เอกสารและตําราหลัก
- เอกสารประกอบการบรรยายวิชาโครงการทางการศึกษาปฐมวัย
๒. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
นภเนตร ธรรมบวร. การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย. พิมพ์ครั>งที& 4. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จาก http;//www.colture.go.th/knowledge/story
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จาก http://academic.obec.go.th
มิเรี ยม สต๊อปเพิร์ด.ทดสอบพัฒนาการลูกน้ อย.กรุ งเทพฯ : ซี เอ็ดยูเคชัน& จํากัด,2536.
หรรษา นิลวิเชียร.ปฐมวัยศึกษา หลักสู ตรและแนวปฏิบัติ. พิมพ์ครั>งที& 1.กรุ งเทพฯ : โอ เอส
พริ> นติ>ง เฮ้าส์,2535.
เอกสารประกอบการสอนชุ ดวิชา พัฒนาการเด็กและการเลีย; งดู. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช. หน่วยที& 8-15, นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช,2526.
พัชรี เจตน์เจริ ญรักษ์.การให้ การศึกษาแก่ พ่อแม่ เด็กปฐมวัย.โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุ ศาสตร์
สถาบันราชภัฎเทพสตรี : ลพบุรี, ศูนย์ตาํ ราและเอกสารทางวิชาการ.2542
อารี สัณหฉวี และคนอื&น ๆ .เลีย; งลูกด้ วยรักและเข้ าใจ.กรุ งเทพมหานคร : ภาพพิมพ์,2534.
อรุ ณี หรดาล. “ผู้ปกครองกับการจัดการศึกษาปฐมวัยศึกษา” ใน ประมวลสาระชุดวิชา หลักการและแนวคิด
ทางการปฐมวัยศึกษา หน่วยที& 13, หน้า 6,41-43. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช.2536.
อรวดี ศรี ประเวศ.โครงการสํ าหรับเด็กปฐมวัย.กรุ งเทพฯ : เอ ยู เอ การพิมพ์ จํากัด,2538.
อิสรา ปานแก้ว.กระบวนการจัดทําโครงงาน.เอกสารประกอบการสอน.มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร.กรุ งเทพฯ
: ประภาพันธ์การพิมพ์ จํากัด.2548

หมวดที& ๗ การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิ ทธิ ผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให้นกั ศึกษาทุกคนประเมินประสิ ทธิ ผลของรายวิชา ซึ& งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรี ยน
สิ& งสนับสนุนการเรี ยนการสอน ซึ& งมีผลกระทบต่อการเรี ยนรู ้ และผลการเรี ยนรู ้ที&ได้รับและเสนอแนะเพื&อการปรับปรุ ง
รายวิชา ด้วยการประเมินการจัดการเรี ยนการสอนประจําภาคเรี ยน และการประเมินผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ของวิทยาลัย
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที&แต่งตั>งโดยสาขาวิชา จากการสังเกตขณะสอนและ
การสัมภาษณ์ตวั แทนนักศึกษา
๓. การปรับปรุ งการสอน
สาขาวิชากําหนดให้อาจารย์ผสู ้ อนทบทวนและปรับปรุ งกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิ ทธิ ผล
ของรายวิชา แล้วจัดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที& สกอ. กําหนดทุกภาคการศึกษาภาควิชากําหนดให้อาจารย์ผูส้ อน
เข้ารับการฝึ กอบรมกลยุทธ์การสอน/การวิจยั ในชั>นเรี ยน และมอบหมายให้อาจารย์ผสู ้ อนรายวิชาที&มีปัญหา ทําวิจยั ในชั>น
เรี ยนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ รายวิชามีการประชุมอาจารย์ท> งั สาขาวิชาเพื&อหารื อปั ญหาการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาและ
ร่ วมกันหาแนวทางแก้ไข
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ}ของนักศึกษาในรายวิชา
สาขาวิชามีคณะกรรมการการประเมินการสอนทําหน้าที&ทบทวนสอบผลสัมฤทธิ}ของนักศึกษาในรายวิชาโดยการ
สุ่ มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั>งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของรายวิชาจํานวน ๖๐ %
ของรายวิชาทั>งหมดในความรับผิดชอบของสาขาวิชา ภายในรอบเวลาหลักสู ตร
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิ ผลของรายวิชา
สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิ ทธิ ผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผล
การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผสู ้ อน หลังการทบทวน
ประสิ ทธิ ผลของรายวิชา อาจารย์ผสู ้ อนรับผิดชอบในการทบทวนเนื> อหาที&สอนและกลยุทธ์การสอนที&ใช้ และนําเสนอ
แนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาในรายงานผลการดําเนิ นการของรายวิชาเสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชา เพื&อนําเข้าที&
ประชุมอาจารย์ประจําสาขาวิชาพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุ ปวางแผนพัฒนาปรับปรุ งสําหรับใช้ในปี การศึกษาถัดไป

๖. ชื&อหน่วยเวลา
หน่วยที& ๑ ความหมายและ
ความสําคัญของการเขียน
โครงการ

๗. ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้

แผนการจัดการเรี ยนรู ้
๘. สาระ

เมื&อจบหน่วยการเรี ยนรู ้น> ีผเู ้ รี ยน
๘.๑ ความคิดรวบยอด
สามารถ
การวางแผนล่วงหน้าที&จดั ทํา
๑ อธิ บายความหมายและความของ ขึ>นอย่างมีระบบ
การเขียนโครงการ
๘. ๒ สาระ
๒ รู ้และเข้าใจเกี&ยวกับประโยชน์
๑. ความหมายของโครงการ
ของการเขียนโครงการ
๒. ความสําคัญของการเขียน
๓ รู ้และเข้าใจเกี&ยวกับปั ญหาใน โครงการ
การเขียนโครงการ
๓. ประโยชน์ของการเขียน
๔ อธิ บายถึงส่ วนประกอบของ
โครงการ
การเขียนโครงการ
๔. การเขียนโครงการ
๕. สามารถบอกประเภทของการ
๕. ปั ญหาในการเขียน
เขียนโครงการ
โครงการ
๖ ส่ วนประกอบของการเขียน

โครงการ
๗ประเภทของการเขียน
โครงการ

๙. กระบวนการ
๑ นักศึกษาศึกษาความหมายและ
ความสําคัญของการเขียนโครงการ
๒. ครู และนักศึกษาร่ วมอภิปราย
สรุ ปความหมาย ความสําคัญ
เกี&ยวกับการเขียนโครงการ พร้อม
ยกตัวอย่าง
๓. ครู และนักศึกษาร่ วมอภิปราย
เกี&ยวกับประโยชน์ของการเขียน

๑๐. การประเมิน
๑ ตรวจแบบฝึ กหัดจากการศึกษา

โครงการ

เกณฑ์ : ความถูกต้ อง
๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมอภิปรายความหมาย
ความสําคัญของโครงการ
เกณฑ์ : การให้ ความสนใจความ
ร่ วมมือ
โครงการ
๓. ตรวจบทปฏิบตั ิการและการ
๔. นักศึกษา ศึกษาและนําเสนอผล นําเสนอวิเคราะห์ปัญหาที&เกิดจากการ
จากการวิเคราะห์ปัญหาที&เกิดจาก เขียนโครงการ
การเขียนโครงการ
เกณฑ์ : ความถูกต้ องและวิธีการ
๕ ครู อธิ บายถึงส่ วนประกอบและ นําเสนอ
ประเภทของโครงการ
๔. ตรวจความถูกต้องของกิจกรรมที&
๖ ครู และนักศึกษาร่ วมอภิปราย
มอบหมาย
สรุ ปถึงส่ วนประกอบและประเภท เกณฑ์ : ความถูกต้ อง
ของโครงการ

๖. ชื&อหน่วยเวลา
๗. ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้
หน่วยที& ๒ ลักษณะของโครงการ เมื&อจบหน่วยการเรี ยนรู ้น> ีผเู ้ รี ยน

แผนการจัดการเรี ยนรู ้
๘. สาระ

๙. กระบวนการ
๘.๑ ความคิดรวบยอด
๑. ให้นกั ศึกษาศึกษาเกี&ยวกับ
สามารถ
โครงการเป็ นการจัดกิจกรรมที& ลักษณะของโครงการ
๑ รู ้และเข้าใจลักษณะสําคัญของ เป็ นระบบเพื&อการปฏิบตั ิหน้าที&ใน ๒. ครู อธิ บายและซักถาม
องค์การให้บรรลุถึงเป้าหมาย
โครงการ
เกี&ยวกับลักษณะของโครงการ
๒ รู ้และเข้าใจเกี&ยวกับโครงการที& ๘. ๒ สาระ
๓. ให้นกั ศึกษา ศึกษาว่า
๒.๑ ลักษณะสําคัญของ
ดีความมีลกั ษณะอย่างไร
โครงการที&ดีควรมีลกั ษณะ
โครงการ
อย่างไร
๒.๒ โครงการที&ดีความมี
๔. ให้นกั ศึกษานําเสนอและ
ลักษณะอย่างไร
แลกเปลี&ยนความคิดเห็นเกี&ยวกับ
โครงการที&ดีควรมีลกั ษณะ
อย่างไร
๕. ครู และนักศึกษารวมกันสรุ ป
สาระสําคัญ
๗. ภาคปฏิบตั ิ

๑๐. การประเมิน
๑ ครู สงั เกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรม
เกณฑ์ : ความสนใจในการวิเคราะห์
๒. ตรวจแบบฝึ กหัด
เกณฑ์ : ความถูกต้ องและชัดเจนของ
เนื;อหา
๓. ประเมินผลการนําเสนอโครงการ

ที&ดีควรมีลกั ษณะอย่างไร
เกณฑ์ : วิธีนําเสนอและชัดเจน
๔. แบบฝึ กหัดเกี&ยวโครงการที&ดีมี
ลักษณะอย่างไร
เกณฑ์ : ความถูกต้ อง

๖. ชื&อหน่วยเวลา
หน่ วยที( ๓ การวางแผนและ
การเขียนโครงการ

๗. ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้

แผนการจัดการเรี ยนรู ้
๘. สาระ

๙. กระบวนการ

๑๐. การประเมิน

๘.๑ ความคิดรวบยอด
ความสามารถในการจัดทํา
โครงการจึงเป็ นทักษะที&สาํ คัญ
ที&สุดประการหนึ&งที&นกั วางแผน
วางแผน
๒ รู ้และเข้าใจเกี&ยวกับความหมายของ ต้องมี
๘. ๒ สาระ
โครงการ

๑ ให้นกั ศึกษาศึกษาและวิเคราะห์
วิธีการวางแผนและการเขียน
โครงการ
๒. ครู และนักศึกษาร่ วมอภิปราย
สรุ ปแนวทางการวิเคราะห์วิธีการ
วางแผนและการเขียนโครงการ

๒.๒ ความหมายของโครงการ
๒.๓ ประโยชน์ของการวางแผน
๒.๔ ประเภทของแผน
๕. รู ้และเข้าใจการ
๒.๕ องค์ประกอบพื>นฐานใน
๖. อธิ บายเทคนิควิธีสอน
องค์ประกอบพื>นฐานในโครงการแต่ โครงการแต่ละโครงการ
ละโครงการ

ของการวางแผนและประเภท
๔. ครู และนักศึกษาร่ วมกัน
อภิปรายสรุ ปประโยชน์ของการ
วางแผนและประเภทของแผน
๕. ครู อธิ บายองค์ประกอบ
พื>นฐานในโครงการแต่ละ
โครงการ
๖. สรุ ปท้ายบทเรี ยนและแบบฝึ ก
ปฏิบตั ิ

๑ ตรวจความถูกต้องของชิ>นงาน
เกณฑ์ : ความถูกต้ อง
๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรม
เกณฑ์ : ความสนใจในการเรียนรู้
๓. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมการอภิปรายสรุ ปแนวทางการ
วิเคราะห์วิธีการวางแผนและการเขียน
โครงการ
เกณฑ์ : การร่ วมกิจกรรมครบถ้ วน
๔. ตรวจความถูกต้องของฐานข้อมูล
พื>นฐานในแต่ละท้องถิ&นของนักศึกษา
เกณฑ์ : ความถูกต้ องสมบูรณ์

เมื(อจบหน่ วยการเรียนรู้ นีผ; ้ ูเรียน
สามารถ
๑ รู ้และเข้าใจความสําคัญของการ

๓ รู ้และเข้าใจเกี&ยวกับประโยชน์ของ ๒.๑ความสําคัญของการวางแผน ๓. ให้นกั ศึกษา บอกประโยชน์

การวางแผน
๔ อธิ บายถึงการประเภทของแผน

๖. ชื&อหน่วยเวลา
หน่ วยที( ๔ การเขียนโครงการ

๗. ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้
เมื(อจบหน่ วยการเรียนรู้นีผ; ู้เรียน
สามารถ
๑ รู ้และเข้าใจวัสดุที&ใช้กบั งานศิลปะ
๒ รู ้และเข้าใจสีที&ตอ้ งผสมนํ>าหรื อ
เป็ นนํ>า
๓ รู ้และเข้าใจอุปกรณ์ที&ใช้กบั งาน
ศิลปะ

แผนการจัดการเรี ยนรู ้
๘. สาระ

๙. กระบวนการ

๑๐. การประเมิน

๘.๑ ความคิดรวบยอด
โครงการเปรี ยบเสมือนพาหนะที&
นําแผนปฏิบตั ิการไปสู่การ
ดําเนินงานให้เกิดผลตามที&ตอ้ งการ
๘. ๒ สาระความสําคัญของการเขียน
โครงการ
๒.๑ หลักการเขียนโครงการ
๒.๒ คุณลักษณะสําคัญของ
โครงการ
๒.๓ โครงการที&ดีควรมีลกั ษณะ
อย่างไร
๒.๔ ประโยชน์ของการเขียน
โครงการ
๒.๕ ปั ญหาของการเขียน
โครงการ
๒.๖ หลักการเขียนวัตถุประสงค์
๒.๗ ภาคปฏิบตั ิ

๑. นักศึกษาศึกษาความสําคัญของ
การเขียนโครงการและหลักการเขียน
โครง
๒. ครู และนักศึกษาร่ วมกันอภิปราย
สรุ ปความสําคัญของการเขียน
โครงการและหลักการเขียนโครง
พร้อมยกตัวอย่าง
๓. นักศึกษาศึกษาคุณลักษณะสําคัญ
ของโครงการและประโยชน์ที&ได้จาก
การเขียนโครงการ
๔. นักศึกษาศึกษาวิเคราะห์ปัญหา
ของการเขียนโครงการ
๕. ครู และนักศึกษาร่ วมกันอภิปราย
ปั ญหาที&เกิดขึ>นกับโครงการพร้อม
ทั>งยกตัวอย่าง
๖. ครู และนักศึกษาร่ วมกันสรุ ป
เกี&ยวกับ หลักการเขียนวัตถุประสงค์

๑ แบบสังเกตและความสนใจในการทํา
กิจกรรมร่ วมกัน
เกณฑ์ : การมีส่วนร่ วมและความสนใจ
๒. ตรวจผลการทํางานแบบมีส่วนร่ วม
เกณฑ์ : ความถูกต้องและชัดเจนของ
เนื;อหา
๓. ประเมินผลจากการมีส่วนร่ วม
อภิปราย
เกณฑ์ : วิธีการนําเสนอและชัดเจน
๔. ฝึ กปฏิบตั ิจาการเขียนโครงการ
เกณฑ์ : ความถูกต้อง

๖. ชื&อหน่วยเวลา
หน่ วยที( ๕ การ
ประยุกต์ใช้โครงงาน
การศึกษาปฐมวัย

๗. ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้

แผนการจัดการเรี ยนรู ้
๘. สาระ

๙. กระบวนการ
เมื(อจบหน่ วยการเรียนรู้ นีผ; ้ ูเรียน
๘.๑ ความคิดรวบยอด
๑. ให้นกั ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษา
การสอนแบบโครงงานได้รับความสนใจ ค้นคว้าและนําเสนอเรื& องการ
สามารถ
๑ รู ้และเข้าใจการลักษณะของงาน จากครู ปฐมวัยอย่างต่อเนื&องและมีการ
ประยุกต์ใช้โครงงานการศึกษา
กล่าวขวัญกันอย่างมากในแวดวงการศึกษา
โครงการ
ปฐมวัย
๒ รู ้และเข้าใจความสําคัญของการ ปฐมวัยของไทย
๒. ครู และนักศึกษาร่ วมกัน
๘. ๒ สาระ
เขียนโครงการ
อภิปรายสรุ ปถึงเรื& องการ
๒.๑
ลั
ก
ษณะของงานโครงการ
๓ รู ้และเข้าใจประโยชน์ของการ
ประยุกต์ใช้โครงงานการศึกษา
๒.๒ ความสําคัญของการเขียนโครงการ ปฐมวัย
เขียนโครงการ
๒.๓ ประโยชน์ของการเขียนโครงการ
๔ อธิ บายประเภทของโครงการ
๓. ให้นกั ศึกษา ศึกษาสํารวจ
๒.๔ ประเภทของโครงการ
๕. รู ้และเข้าใจรู ปแบบของการ
และบอกประโยชน์.ประเภทของ
๒.๕ รู ปแบบของการเขียนโครงการ
เขียนโครงการ
การเขียนโครงการ
๒.๖
การสรุ
ป
ผลโครงงาน
๖. รู ้และเข้าใจวิเคราะห์สรุ ปผล
๔. ครู และนักศึกษาร่ วมกัน
๒.๗ ภาคปฏิบตั ิ
โครงงาน
อภิปรายสรุ ปถึงประโยชน์,
ประเภทของการเขียนโครงการ
๕. สรุ ปท้ายบทเรี ยนและทํา
แบบฝึ กหัด

๑๐. การประเมิน
๑ แบบสังเกตและความสนใจของ
นักศึกษาในการนําเสนองาน
เกณฑ์ : การมีส่วนร่ วมและสนใจ
๒. ประเมินจากการมีส่วนร่ วมของ
นักศึกษาในการอภิปรายถึง

ประยุกต์ใช้โครงงานการศึกษา
ปฐมวัย
เกณฑ์ : การร่ วมกิจกรรมครบถ้ วน
๓. ตรวจใบงาน/ใบกิจกรรมเกี&ยวกับ

การประยุกต์ใช้โครงงานการศึกษา
ปฐมวัย
เกณฑ์ : ขั;นตอนปฏิบัติจริงและแก้ ไข
ได้
๔. แบบประเมินผลความรู ้ความเข้าใจ
ในขั>นตอนของโครงการ
เกณฑ์ : ขั;นตอนการประเมินผล
กระทบถูกต้ อง

๖. ชื&อหน่วยเวลา
หน่ วยที( ๖ การติดตาม
และประเมินผล
โครงการ

๗. ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้
เมื(อจบหน่ วยการเรียนรู้ นีผ; ้ ูเรียน
สามารถ
๑ รู ้และเข้าใจความหมายของการ

ประเมินผลโครงการ
๒ รู ้และเข้าใจประโยชน์ของการ
ประเมินผลโครงการ
๓ รู ้และเข้าใจประเภทของการ
ประเมินผลโครงการ
๔สามารถบอกวิธีการกําหนดการ
ประเมิน
๕. รู ้และเข้าใจหลักการประเมินผล
โครงการ
๖. สามารถอธิ บายการสรุ ปผล
และติดตามผลของโครงการ
๗. รู ้และเข้าใจขั>นตอนการ
ประเมินผลโครงการ

แผนการจัดการเรี ยนรู ้
๘. สาระ
๘.๑ ความคิดรวบยอด
เป็ นการแสดงรายละเอียดว่าจะมีวิธีการ
ควบคุมติดตามและประเมินผลโครงการ
อย่างไรใช้เครื& องมืออะไรในการประเมินผล
๘. ๒ สาระ

๒.๑ ความหมายของการประเมินผล
โครงการ
๒.๒ ประโยชน์ของการประเมินผล
โครงการ
๒.๓ ประเภทของการประเมินผล
โครงการ
๒.๔ การกําหนดวิธีการประเมิน
๒.๕ หลักการประเมินผลโครงการ
๒.๖การสรุ ปผลและติดตามผลของ
โครงการ
๒.๗ ขั>นตอนการประเมินผลโครงการ

๙. กระบวนการ

๑๐. การประเมิน

๑.ให้นกั ศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษา
ค้นคว้าและนําเสนอเรื& อง การ
ติดตามและประเมินผลโครงการ
เช่น - ความหมายของการ
ประเมินผลโครงการ
- ประโยชน์ของการประเมินผล
โครงการ
- ประเภทของการประเมินผล
โครงการ
- การกําหนดวิธีการประเมิน
- หลักการประเมินผลโครงการ
- การสรุ ปผลและติดตามผลของ
โครงการ
- ขั>นตอนการประเมินผล
โครงการ
๒. ครู และนักศึกษาร่ วมกัน
อภิปรายสรุ ปในห้องเรี ยนจาก
การศึกษาค้นคว้าในข้อ ๑

๑ แบบสังเกตและความสนใจของ
นักศึกษาในการทํางานเป็ นกลุ่ม
เกณฑ์ : การมีส่วนร่ วมและสนใจ
๒. ประเมินจากการมีส่วนร่ วมของ
นักศึกษาในการนําเสนอ
เกณฑ์ : การร่ วมกิจกรรมครบถ้ วน
๓. ตรวจใบงาน/ใบกิจกรรมเกี&ยวกับ
การติดตามและประเมินผลโครงการ
เกณฑ์ : ขั;นตอนปฎิบัตจิ ริงและแก้ ไข
ได้
๔. แบบประเมินผลความรู ้ความเข้าใจ
ในขั>นตอนการประเมินผล
เกณฑ์ : ขั;นตอนการประเมินผล
กระทบถูกต้ อง

โครงการสอน (Course Syllabus)
วิชาโครงการทางการศึกษาปฐมวัย

ชื( อวิชา
ผู้สอน
สาขาวิชา
ภาคเรียนที(

โครงการทางการศึกษาปฐมวัย รหัสวิชา ศษ ๐๑๒๒ ๓(๑-๔-๔)
อาจารย์วฒั นา ผ่านเมือง
การศึกษาปฐมวัย รุ่ น ๕
๓/๒๕๕๕

๑. คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะของโครงการ การเขียนโครงการ การดําเนินงานตาม
โครงการ การติดตามและประเมินผลโครงการ การประยุกต์ใช้โครงการในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
๒. วัตถุประสงค์ รายวิชา
๑. มีความรู ้ความเข้าใจเกี&ยวกับความหมายและความสําคัญของโครงการทางการศึกษา
ปฐมวัย
๒. มีความรู ้ความเข้าใจเกี&ยวกับการจัดทําโครงการทางการศึกษาปฐมวัย
๓. มีความรู ้และทักษะในการจัดทํา ประยุกต์ใช้ ดําเนิ นการและประเมินผลโครงการทาง
การศึกษาปฐมวัย

๓. เนื;อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื( อการเรี ยนการสอน
สั ปดาห์
เนื;อหา
กิจกรรมการสอน
๑
หน่วยที& ๑ ความหมายและความสําคัญ - ทดสอบก่อนเรี ยน
ของการเขียนโครงการ
- บรรยาย
- ความหมายของโครงการ
PowerPoint
- ความสําคัญของการเขียนโครงการ
- อภิปราย ซักถาม
- ประโยชน์ของการเขียนโครงการ
- ปฏิบตั ิจากใบงาน
- การเขียนโครงการ
- ปฏิบตั ิกิจกรรม
- ปั ญหาในการเขียนโครงการ
- สรุ ปบทเรี ยน
- ส่ วนประกอบของการเขียนโครงการ
- ประเภทของการเขียนโครงการ
๒-๓ หน่วยที& ๒ ลักษณะของโครงการ
๑. บรรยาย ถาม-ตอบ
- ลักษณะสําคัญของโครงการ
แลกเปลี&ยนเรี ยนรู ้กนั
- โครงการที&ดีความมีลกั ษณะ
๒. ศึกษาเอกสาร
อย่างไร
ประกอบการสอน
๓. สรุ ปอภิปรายผล
ร่ วมกัน
๔บรรยาย PowerPoint

๔-๕

หน่วยที& ๓ การวางแผนและการเขียน
โครงการ
- ความสําคัญของการวางแผน
- ความหมายของโครงการ
- ประโยชน์ของการวางแผน
- ประเภทของแผน
- องค์ประกอบพื>นฐานในโครงการ
แต่ละโครงการ

- บรรยายประกอบ
PowerPoint
- ศึกษาค้นคว้า ทํา
รายงานเดี&ยว
- เสนอผลงาน
- อภิปราย ซักถาม
- สรุ ปบทเรี ยน
ร่ วมกัน
- ปฏิบตั ิงานจากใบ
งาน

-

สื( อการสอน
แผนจัดการเรี ยนรู ้
เครื& องฉายภาพข้าม
ศรี ษะ
ใบงาน
เอกสารประกอบการ
สอน

๑. เอกสาร
ประกอบการสอนหน่วย
๒. ใบความรู ้/ใบงาน

- เครื& องฉายภาพข้าม
ศรี ษะ
- เอกสารการสอน
- คอมพิวเตอร์
,อินเตอร์ เน็ต
- ใบงาน

สั ปดาห์
เนื;อหา
๖-๗ หน่วยที& ๔ การเขียนโครงการ
- ความสําคัญของการเขียนโครงการ
- หลักการเขียนโครงการ
- คุณลักษณะสําคัญของโครงการ
- โครงการที&ดีควรมีลกั ษณะอย่างไร
- ประโยชน์ของการเขียนโครงการ
- ปั ญหาของการเขียนโครงการ
- หลักการเขียนวัตถุประสงค์
- ภาคปฏิบตั ิ
๘
๙-๑๐

ทดสอบระหว่างภาคเรี ยน (กลางภาค)
หน่วยที& ๕ การประยุกต์ใช้โครงงาน
การศึกษาปฐมวัย
1. ลักษณะของงานโครงการ
2. ความสําคัญของการเขียนโครงการ
3. ประโยชน์ของการเขียนโครงการ
4. ประเภทของโครงการ
5. รู ปแบบของการเขียนโครงการ
6. การสรุ ปผลโครงงาน
- ภาคปฏิบตั ิ

-

กิจกรรมการสอน
สื( อการสอน
บรรยายประกอบ - เอกสาร ใบงาน ตํารา
PowerPoint
- เครื& องฉายภาพข้าม
ฝึ กปฏิบตั ิจริ งทั>ง
ศรี ษะ
แบบกลุ่ม/แบบเดี&ยว - เอกสารประกอบการ
สรุ ปผลการ
สอน
ปฏิบตั ิงาน
สรุ ปบทเรี ยน

๑บรรยายประกอบ
PowerPoint
๒ ฝึ กปฏิบตั ิภาคสนาม
๓. บรรยาย ถาม-ตอบ
แลกเปลี&ยนเรี ยนรู ้กนั
๔. ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน
๕. สรุ ปอภิปรายผล
ร่ วมกัน

๑. เทปบันทึกเสี ยง
๒.สมุดบันทึกกิจกรรม

สั ปดาห์
เนื;อหา
๑๑ หน่วยที& ๕ การประยุกต์ใช้โครงงาน
การศึกษาปฐมวัย
- แนวทางการจัดประสบการณ์
สําหรับเด็กปฐมวัย
- การผลิตสื& อที&ใช้ประกอบการสอน
เช่นหนังสื อนิทานพื>นบ้าน นิ ทานสุ ภาษิต
นิทานคติสอนใจเชิงธรรมะ นิทานอีสป
คําสอนของผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ ภาษาถิ&น
วัฒนธรรมในชุมชน - รู ปแบบการ
เรี ยนการสอนของเด็กปฐมวัย
- ภาคปฏิบตั ิ
๑๒

หน่วยที& ๕ การประยุกต์ใช้โครงงาน
การศึกษาปฐมวัย
- กิจกรรมการให้ความรู ้แก่ผปู ้ กครอง
เช่น การให้ความรู ้ดา้ นการมีวนิ ยั
สําหรับเด็ก การปฏิบตั ิตนเป็ นคนดี
การรับประทานอาหาร รู ้จกั หน้าที&
ของตนเอง การประหยัด
- ภาคปฏิบตั ิ
-

-

กิจกรรมการสอน
บรรยายประกอบ
PowerPoint
อภิปราย ซักถาม
ปฏิบตั ิงานจริ ง
มอบหมายงานกลุ่ม
สรุ ปบทเรี ยน

-

๑ บรรยายประกอบ
PowerPoint
๒. บรรยาย ถาม-ตอบ
แลกเปลี&ยนเรี ยนรู ้กนั
๓. ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน
๔. สรุ ปอภิปรายผล
ร่ วมกัน

สื( อการสอน
เอกสาร ตํารา
ตัวอย่างสื& อและแบบ
ประเมิน
เครื& องฉายภาพข้าม
ศรี ษะ
เอกสารประกอบการ
สอน
ใบงาน

๑. เอกสาร
ประกอบการสอนหน่วย
๒. ใบความรู ้/ใบงาน

สั ปดาห์
เนื;อหา
๑๓ หน่ วยที( ๖ การติดตามและประเมินผล
โครงการ
- ความหมายของการประเมินผล
โครงการ
- ประโยชน์ของการประเมินผล
โครงการ
- ประเภทของการประเมินผลโครงการ
- การกําหนดวิธีการประเมิน
- หลักการประเมินผลโครงการ
- การสรุ ปผลและติดตามผลของ
โครงการ
- ขั>นตอนการประเมินผลโครงการ
๑๔ สรุ ปผลการดําเนินโครงการ/โครงงาน

๑๕

ทดสอบปลายภาค

-

กิจกรรมการสอน
บรรยายประกอบ
PowerPoint
ศึกษาจากแหล่ง
เรี ยนรู ้
อภิปราย ซักถาม
ฝึ กปฎิบตั ิจริ ง
ปฏิบตั ิงานกลุ่ม
สรุ ปบทเรี ยน

- บรรยายประกอบ
PowerPoint
- อภิปราย ซักถาม
- จากแบบฝึ กปฏิบตั ิ
จริ งทั>งงานกลุ่มและ
งานเดี&ยว
- สรุ ปบทเรี ยน

-

สื( อการสอน
เครื& องฉายภาพข้าม
ศรี ษะ
แหล่งเรี ยนรู ้
เอกสาร ตํารา
ใบงาน
เอกสารประกอบการ
สอน
วีดีทศั น์

- เครื& องฉายภาพข้าม
ศรี ษะ
- แหล่งเรี ยนรู ้
- เอกสาร ตํารา
- ใบงาน
- เอกสารประกอบการ
สอน

การวัดผลประเมินผล (ระหว่ างภาค : ปลายภาค ๗๐ : ๓๐)
๑. คุณลักษณะ การเข้าร่ วมกิจกรรม เข้าเรี ยน
๑๐
๒. รายจุดประสงค์
๑๐
๓. ปฏิบตั ิงานเดี&ยว
๑๕
๔. งานกลุ่ม(งานมอบหมาย)
๑๕
๕. ทดสอบกลางภาค
๒๐
๖. ทดสอบปลายภาคเรี ยน
๓๐
รวม
๑๐๐
หมายเหตุ
ต้องมีเวลาเรี ยนไม่ต&าํ กว่า ๘๐ %

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

การประเมินผล
คะแนนร้อยละ
คะแนนร้อยละ
คะแนนร้อยละ
คะแนนร้อยละ
คะแนนร้อยละ
คะแนนร้อยละ
คะแนนร้อยละ
คะแนนร้อยละ

๙๐ – ๑๐๐
๘๐ – ๘๙
๗๐ – ๗๙
๖๕ – ๖๙
๖๐ – ๖๔
๕๕ –๕๙
๕๐ – ๕๔
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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