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วชิาพฒันาการและการเลีย้งดูเดก็ปฐมวยั   
รหัสวชิา  ศษ ๐๑๐๓   

(ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาต)ิ 
โปรแกรมวชิา การศึกษาปฐมวยั รุ่นที ่๖ 

 

 

นางวฒันา  ผ่านเมือง 
 

ภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

วทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอดอนตาล 
อ าเภอดอนตาล จังหวดัมุกดาหาร 



  
 

 
รายละเอียดของรายวิชา 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลยัชมุชนมกุดาหาร 
วิทยาเขต/คณะ/
ภาควิชา 

สาขาวิชาการศกึษาปฐมวยั 

 
หมวดที่ ๒ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๒. รหัสและช่ือรายวิชา 
    ศษ ๐๑๐๓  พฒันาการและการเลีย้งดเูดก็ปฐมวยั 
๒. จ านวนหน่วยกิจ 
     ๓ หนว่ยกิจ  ๓(๓-๐-๖) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    ๓.๒ หลักสูตร 
         อนปุริญญาศกึษาศาสตร์ สาขาวิชาการศกึษาปฐมวยั 
    ๓.๒ ประเภทรายวิชา 
         หมวดวิชาเลือกเสรี ( วิชาเลือก) 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
   ๔.๒ อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา: นางวฒันา  ผา่นเมือง 
    ๔.๒ อาจารย์ผู้สอน : นางวฒันา  ผา่นเมือง 
๕.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน  
      ภาคการศกึษาท่ี ๒ ชัน้ปีท่ี ๑ 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) 
    ไมมี่ 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน ( co-requisites ) 
     ไมมี่ 
๘. สถานที่เรียน 
    หนว่ยจดัการศกึษา อ าเภอดอนตาล 
๙. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ท่ีล่าสุด 
    ๑๓ ตลุาคม ๒๕๕๕ 

 
 
 
 



  
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๒. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัและแนวคดิเก่ียวกบัพฒันาการและการอบรมเลีย้งดเูดก็ปฐมวยั 
๒. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัพฒันาการและการเตบิโตของเดก็ ๐-๕ ปี 
๓. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัและวิธีการอบรมเลีย้งดเูดก็ปฐมวยั 
๔. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัรูปแบบการอบรมเลีย้งดเูด็กปฐมวยั 

     ๕. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบับทบาทของพอ่แม ่ผู้ปกครอง และครูในการอบรมเลีย้งดู 
     ๖. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัแนวการจดักิจกรรมและการจดัสภาพแวดล้อมเพ่ือสง่เสริมพฒันาการเดก็ปฐมวยั 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
    - 

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

 
๒. ค าอธิบายรายวิชา 
              หลกัการ แนวคดิและขัน้ตอนของพฒันาการและการเติบโตของเดก็ ๐- ๕ ปี หลกัและวิธีการอบรมเลีย้งดเูดก็
ปฐมวยั รูปแบบการอบรมเลีย้งดเูด็กปฐมวยั บทบาทพ่อแม ่ผู้ปกครอง และครูในการอบรมเลีย้งด ูการจัดกิจกรรม
สง่เสริมพฒันาการการจดัสภาพแวดล้อม 
๒. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

๒๕ ชัว่โมง ไมมี่ ๑๐ ชัว่โมง ๑๐ ชัว่โมง 
๓. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล    
    ๑  ชัว่โมง / สปัดาห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
๒. คุณธรรม จริยธรรม 
    ๒.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          - มีวินยัตอ่การเรียน มีกิจนิสยัในการท างานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ซ่ือสตัย์ ขยนัและอดทน 
         -  รับฟังการแสดงความคดิเห็นของเพ่ือนในชัน้เรียน ทัง้ในกลุม่และนอกกลุม่ 
๒.๒ วิธีสอน 
     - ใช้การสอนแบบส่ือสารสองทาง เปิดโอกาสให้นกัศกึษามีการตัง้ค าถามหรือตอบค าถาม หรือแสดงความคดิเห็นท่ี
เก่ียวข้องกบัคณุธรรม จริยธรรม ในชัน้เรียนในโอกาสตา่งๆ 
     - ยกตวัอยา่งกรณีศกึษา ตวัอยา่งท่ีขาดความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีและการประพฤตท่ีิผิดในวิชาชีพจนเกิดความ
เสียหาย 
     - ปฏิบตังิานเป็นกลุม่ เพื่อฝึกความร่วมมือ ความรับผิดชอบ 
๒.๓ วิธีการประเมินผล 
     - ประเมินผลจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในชัน้เรียนและในโอกาสท่ีสาขาวิชาฯ/วิทยาลยัจดักิจกรรมตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง
ทางด้านคณุธรรมและจริยธรรม การมีสมัมาคารวะตอ่ผู้อาวโุสและอาจารย์ 
     - การตรวจสอบการมีวินยัตอ่การเรียน การตรงตอ่เวลาในการเข้าชัน้เรียนและการสง่รายงาน 
    - ประเมินการรับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน โดยนกัศกึษาอ่ืน ๆในรายวิชา 
     -  นกัศกึษาประเมินตนเอง 
๒. ความรู้ 
    ๒.๒ ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
          - มีความรู้ความเข้าใจทฤษฎี หลกัการพืน้ฐานเก่ียวกบัคณุธรรม จริยธรรมสากล 
          - มีความรู้เก่ียวกบัแนวทาง รูปแบบท่ีเหมาะสมในการปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรมส าหรับเด็กปฐมวยั 
    ๒.๒ วิธีการสอน 
          - ใช้การสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ได้แก่ การสอนบรรยายร่วมกบัการส่ือสารสองทาง โดยเน้นให้นกัศกึษา
หาทางค้นคว้าหาข้อมลูเพิ่มเตมิ การสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้(co-operative Leaming) การสอนแบบศกึษาด้วย
ตนเอง การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต ศกึษากรณีตวัอย่างและงานวิจยั เป็นต้น 
         - เพิ่มพนูประสบการณ์นอกห้องเรียน โดยการสงัเกตพฤติกรรมเด็ก การสงัเกตการณ์สอนของครู 
         - ใช้การสอนโดยเน้นการฝึกปฏิบตัิด้วยตนเอง เชน่ การท าโครงการ ท าแผนการจดัประสบการณ์และปฏิบตัิการ
พฒันาคณุธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวยั 
    ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
         - ท ารายงานรายบคุคล 
           - การสอบยอ่ย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 



  
 

 
๓. ทักษะทางปัญญา 
    ๓.๒ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
        - สามารถคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นตอ่ปัญหาทัง้ในและนอกชัน้เรียน 
        - สามารถประยกุต์ความรู้และทกัษะเพ่ือการแก้ไขปัญหาความบกพร่องด้านคณุธรรม จริยธรรมภายใต้
สถานการณ์จริง 
    ๓.๒ วิธีการสอน 
       - การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ( problem Based Leaming ; PBL) 
       - ฝึกตอบปัญหาในชัน้เรียนและการแสดงความคิดเห็นตอ่ปัญหา และระดมสมองในการแก้ไขปัญหาจาก
กรณีศกึษาตามประเดน็ปัญหาท่ีก าหนดไว้แล้ว โดยแบง่นกัศกึษาเป็นกลุม่ ภายในกลุ่มจะต้องก าหนดแนวทางไปสู่การ
แก้ปัญหา หรือเสนอแนวทางปฏิบตัท่ีิมีความนา่เช่ือถือและความเป็นไปได้ 

      - มอบหมายงานกลุม่ให้ฝึกปฏิบตัด้ิวยตนเอง โดยแบง่นกัศกึษาเป็นกลุม่ ภายในกลุม่จะต้องก าหนดแนวทางไปสู่
การแก้ปัญหาตามหลกัการท่ีเหมาะสมหรือหลกัการท่ีประยกุต์ ผสมผสานจากหลายแนวคิด 
    ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
       - ประเมินจากการตอบปัญหาและการตอบปัญหาและการแสดงความคดิเห็นในชัน้เรียน ทัง้รายบคุคลและกลุม่ 
       - รายงานกลุม่ 
       - การสอบย่อย การสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    ๔.๒ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
       - สามารถส่ือสารและสนทนากบันกัศกึษาอ่ืนๆ ทัง้ภาษาไทยและภาษาเพ่ือนบ้าน 
         - วางตวัและร่วมแสดงความคดิเห็นในกลุม่ได้อยา่งเหมาะสม 
         - มีความรับผิดชอบและสามารถปรับตวัในการท างานท่ีได้รับมอบหมายทัง้รายบคุคลและงานกลุม่ 
    ๔.๒ วิธีการสอน 
        - จดักิจกรรมเสริมในชัน้เรียนและนอกชัน้เรียนท่ีนกัศกึษามีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กบันกัศกึษาอ่ืนและบคุคลภายนอก 
         - มอบหมายงานกลุม่และมีการเปล่ียนกลุม่ท างานตามกิจกรรมท่ีมอบหมาย เพ่ือให้นกัศกึษาท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
โดยไมย่ึดติดกบัเฉพาะเพ่ือนท่ีใกล้ชิด 
         - ก าหนดบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบของนกัศกึษาแตล่ะคนในการท างานกลุม่อยา่งชดัเจน 
     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
         - ประเมนิการมีในสว่นร่วมในชัน้เรียน ในกลุม่ 
       - ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุม่ของนกัศกึษา 
        - ให้นกัศกึษาประเมินสมาชิกในกลุม่ ทัง้ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและด้านความรับผิดชอบ 
        - ให้นกัศกึษาประเมินนกัศกึษาอื่นๆ ในรายวิชา ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล          

 
 



  
 

๕. ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ๕.๒ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลย่ีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
         - สามารถใช้ power point ในการน าเสนองานท่ีได้รับมอบหมาย 
           - สามารถใช้ภาษาไทยในการน าเสนอด้วยการเขียนและการพดูได้อย่างเหมาะสม 
           - สามารถค้นคว้าหาข้อมลู คดัเลือกแหลง่ข้อมลู และสง่งานทางอีเมล์ 
    ๕.๒ วิธีการสอน 
         - ใช้ powerpoint ท่ีนา่สนใจ ชดัเจน เข้าใจง่าย ประกอบการสอนในชัน้เรียน 
         - การสอนโดยมีการน าเสนอข้อมลูจากการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือเป็นตวัอยา่งกระตุ้นให้นกัศกึษาเห็น
ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลย่ีสารสนเทศในการน าเสนอและสืบค้นข้อมลู 
         - การแนะน าเทคนิคการสืบค้นข้อมลูและแหลง่ข้อมลู 
         - การมอบหมายงานท่ีต้องมีการสืบค้นข้อมลูด้วยเทคโนโลย่ีสารสนเทศ 
         - การมอบหมายงานท่ีต้องมีการน าเสนอทัง้ในรูปเอกสารและด้วยวาจาประกอบส่ือเทคโนโลย่ี 
      ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
        - ประเมินทกัษะการใช้ภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน 
         - ประเมินทกัษะการใช้ส่ือและการใช้ภาษาพดูจากการน าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 
         - ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมลูด้วยเทคโนโลย่ีสารสนเทศ 

 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๕.๒ แผนการสอน 
สัปดา
ห์ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

๑  หลักการ พัฒนาการและการเลีย้งดูเดก็
ปฐมวัย 
ภาคบรรยาย 
- หลกัการพฒันาการและการเลีย้งดเูด็ก

ปฐมวยั 
- ความหมายความส าคญัการพฒันาและ

การเลีย้งดเูดก็ปฐมวยั 
- บริบทของสงัคม ปัญหาสงัคมใน

ปัจจบุนั 
- วิกฤตด้ิานพฒันากาและการเลีย้งเดก็

ปฐมวยั 
   ภาคปฏิบัตกิารและศึกษาด้วยตนเอง 
ศกึษาและแสดงความคดิเห็นจากสงัคมไทย 
เหตกุารณ์ท่ีเก่ียวกบัปัญหาการเลีย้งดเูดก็ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
๒ 

 
 
๑ 

- บรรยาย ยกตวัอยา่ง 
ซกัถาม 
- เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ 
- ใบงาน   
- หนงัสือพิมพ์ 

นางวฒันา ผา่น
เมือง 

 



  
 

แผนการสอน ต่อ 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน

และส่ือที่ใช้ 
ผู้สอน 

๒ หลักการ พัฒนาการและการเลีย้งดูเดก็
ปฐมวัย 
ภาคบรรยาย 
- คา่นิยมของสงัคมไทย 
- ลกัษณะส าคญัของการอบรมเลีย้งดท่ีู

ก าลงัเปล่ียนแปลง 
ภาคปฏิบัตกิารและศึกษาด้วยตนเอง 
อธิบายคา่นิยมส าคญัท่ีสะท้อนให้เห็น
ลกัษณะสงัคมไทยในอดีต และได้มีการ
ถ่ายทอดสูเ่ดก็ไทยนัน้มีอะไรบ้าง 

 
 
 
๒ 

 
 
๑ 

- บรรยาย ยกตวัอยา่ง 
ซกัถาม 
- เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ 
- ใบงาน 
- (ท ารายงานกลุม่) 

 

๓ แนวคิดและขัน้ตอนของพัฒนาการและ
การเตบิโตของเดก็ 0-5 ปี 
- ภาคบรรยายพฤตกิรรมการเรียนรู้ 

- แนวคิดทางพทุธศาสนา 
- แนวคิดทางวฒันธรรม 
- แนวคิดทางการศกึษาปฐมวยั 
- แนวคิดด้านความต้องการพืน้ฐานและ

บริการส าหรับเดก็ 
ภาคปฏิบัตกิารและศึกษาด้วยตนเอง 
สงัเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวยั  วิเคราะห์

ความสอดคล้องของแนวคดิ ของแตล่ะด้าน 

 
 
 
 
 
๒ 
 

 
๑ 

- บรรยาย ซกัถาม 
- อภิปรายในชัน้เรียน 
- เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ 
- ใบงาน  

 

๔ แนวคิดและขัน้ตอนของพัฒนาการและ
การเตบิโตของเดก็ 0-5 ปี 
ภาคบรรยาย 

- ความต้องการของเดก็วยัก่อนเรียน 
- การสนองความต้องการ 
- ความสนใจ 
- สง่เสริมความสนใจ 

ภาคปฏิบัตกิารและศึกษาด้วยตนเอง 
ถ้าทา่นมีลกูท่ีก าลงัอยูใ่นวยัเรียน ทา่นมี

จดุมงุหมายอยา่งไรบ้างในการอบรมเลีย้งด ู
เพ่ือให้เดก็มีพฒันาการสมวยั 

 
 
 
 

 
๒ 
 
 
๑ 

- สืบค้นข้อมลูงานวิจยัจาก
อินเทอร์เน็ต ฐานข้อมลู
วิทยานิพนธ์ 
- อภิปรายในชัน้เรียน 
- สอบย่อยครัง้ท่ี ๒ 
 

 

 
 
 
 
 



  
 

แผนการสอน ต่อ 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน

และส่ือที่ใช้ 
ผู้สอน 

๕-๖ 

หลักและวิธีการอบรมเลีย้งดูเดก็ปฐมวัย 
- ภาคบรรยายพฤตกิรรมการเรียนรู้ 
-  การสง่เสริมความเจริญเติบโตและ
พฒันาการทางร่างกาย 
- การสง่เสริมพฒันาการทางสตปัิญญา 
ของเดก็วยัก่อนเรียน 
ภาคปฏิบัตกิารและศึกษาด้วยตนเอง 
ถ้าทา่นต้องการให้เดก็วยัก่อนเรียนมี
ร่างกายแข็งแรง เจริญเตบิโตดี ทา่นจะ
สง่เสริมได้อยา่งไรบ้าง 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 
๑ 

- บรรยาย ซกัถาม 
- อภิปรายในชัน้เรียน 
- เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ 
- ตวัอยา่งการเขียนแผนการ
สอน 
- ใบงาน 

 

๗-๘ รูปแบบการอบรมเลีย้งดูเดก็ปฐมวัย 
ภาคบรรยาย 
- รูปแบบการอบรมเลีย้งดเูด็กปฐมวยั ตาม
วิถีชีวิตไทยโดยครอบครัวเป็นรูปแบบท่ีมุง่
พฒันาเดก็วยั ๐-๕ ปี 
- ผลการทดลองน าร่องการใช้รูปแบบการ
อบรมเลีย้งดเูดก็ปฐมวยัตามวิถีชีวิตไทย 
ภาคปฏิบัตกิารและศึกษาด้วยตนเอง 

- อภิปรายจากกรณีตวัอยา่งท่ีได้สืบค้นมา 
(รายกลุม่) 

 

 
 
 
 
๕ 

 
 
๑ 

- สืบค้นข้อมลูงานวิจยัจาก
อินเทอร์เน็ต ฐานข้อมลู
วิทยานิพนธ์ 
- อภิปรายในชัน้เรียน 
 

 

๙ สอบกลางภาค ๒   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
แผนการสอน ต่อ 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน

และส่ือที่ใช้ 
ผู้สอน 

๑๐-๑๑ บทบาทพ่อแม่ ผู้ปกครองและครูในการ
อบรมเลีย้งดู 
ภาคบรรยาย 
- ความส าคญัของพอ่แมต่อ่การอบรม 
เลีย้งดเูดก็ 
- วิธีการเลีย้งดขูองพอ่แม่ 
- การปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาร่วมกนั
ระหวา่งสถานศกึษากบัผู้ปกครอง 
- ระบบดแูลชว่ยเหลือนกัเรียน 
ภาคปฏิบัตกิารและศึกษาด้วยตนเอง 
จงกลา่วถึงความส าคญัของพอ่แมต่อ่การ
อบรมเลีย้งดเูดก็วยัก่อนเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
๕ 
 

 
๑ 

- บรรยาย ยกตวัอยา่ง 
ซกัถาม 
- เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ 
- ใบงาน (มอบหมายงาน
กลุม่) 

 

๑๒-๑๓ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการการ
จัดสภาพแวดล้อม 
ภาคบรรยาย 
- เน้นกระบวนการเทา่ๆกบัผลผลิต 
- เป็นการเรียนรู้แบบบรูณาการ 
ภาคปฏิบัตกิารและศึกษาด้วยตนเอง 
- อภิปรายจากกรณีตวัอยา่งท่ีได้สืบค้นมา 
(รายกลุม่) 

 
 
 
 
๕ 
 

 
๑ 

- บรรยาย ยกตวัอยา่ง 
ซกัถาม 
- เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ 
- ใบงาน (มอบหมายงาน
กลุม่) 

 

๑๔ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการการ
จัดสภาพแวดล้อม 
ภาคบรรยาย 
- เน้นกระบวนการเทา่ๆกบัผลผลิต 
- เป็นการเรียนรู้แบบบรูณาการ 
ภาคปฏิบัตกิารและศึกษาด้วยตนเอง 
- อภิปรายจากกรณีตวัอยา่งท่ีได้สืบค้นมา 
(รายกลุม่)ตอ่ 

 
 
 
 
๒ 
 

 
๑ 

- บรรยาย ยกตวัอยา่ง 
ซกัถาม 
- เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ 
- ใบงาน (มอบหมายงาน
กลุม่) 

 

๑๕ สอบปลายภาคเรียน ๒   
 
 
 
 
 
 



  
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ที่ 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ 

ประเมิน 
สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 ๒.๒ คณุธรรม จริยธรรม - การท ารายงานกลุม่ สปัดาห์ท่ี ๒ - ๑๔ ๒๐ % 
 ๒.๒ (ความรู้) - การทดสอบย่อย 

- การทดสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 

สปัดาห์ท่ี ๒ – ๑๔ 
สปัดาห์ท่ี ๘ 
สปัดาห์ท่ี ๑๕ 

๒๐ % 

 ๓.๒ (ทกัษะทางปัญญา) - การทดสอบย่อย 
- การจดัท ารายงานเด่ียว 

สปัดาห์ท่ี ๒ – ๑๒ ๓๐ % 

 ๔.๒ (ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคล) 

- การจดัท ารายงานกลุม่ สปัดาห์ท่ี ๒ - ๑๔ ๑๐ % 

 ๕.๒ (ทกัษะการวิเคราะห์
เชิงตวัเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลย่ี) 

- การน าเสนอรายงาน 
- การอภิปรายกลุม่ 
- ผลงาน 

สปัดาห์ท่ี ๒ - ๑๔ ๒๐ % 

 
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรการประกอบการเรียนการสอน 

๒. เอกสารและต าราหลัก 
กรมวิชาการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว ๒๕๔๖ 
................คูมื่อหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พทุธศกัราช ๒๕๔๖ (ส าหรับเดก็อาย ุ๓-๕ ปี) 
                กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว ๒๕๔๗ 
รัชนี  ลาสโรจน์ เอกสารการสอนชดุวิชา พฒันาการเดก็และการเลีย้งดดูก็ปฐมวยั. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมมาธิราช หนว่ยท่ี 1 – 7  
ศิริจันทร์ ศรีนวลนัด.ผลของการจดัประสบการณ์เลา่นิทานโดยใช้กิจกรรมศลิปะและการเลา่นิทานโดยใช้  
                ภาพประกอบท่ีมีตอ่ความสร้างสรรค์และความพงึพอใจของเดก็ปฐมวยั.วิทยานิพนธ์ปริญญา 
                ศกึษาศาสตรมหาบณัฑิตมหาวิทยาลยัศลิปากร ๒๕๔๙ 
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
สิริวรรณ  ฤทธิสาร การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์และความฉลาดทางอารมณ์ของเดก็ปฐมวยัท่ีใช้วิธีการสอย 
                แบบการจดักิจกรรมเลา่นิทานประกอบภาพและวิธีการสอนแบบปกต.ิวิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต       
                มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา. ๒๕๕๒  
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาต ิจาก http;//www.colture.go.th/knowledge/story 
ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา จาก http://academic.obec.go.th 

 
 



  
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการ ด าเนินการของรายวิชา 

 
๒. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    ให้นกัศกึษาทกุคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึง่รวมถึง วิธีการสอน การจดักิจกรรมในและนอกห้องเรียน  สิ่ง
สนบัสนนุการเรียนการสอน ซึง่มีผลกระทบตอ่การเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ท่ีได้รับและเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
รายวิชา ด้วยการประเมินการจดัการเรียนการสอนประจ าภาคเรียน และการประเมินผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของ
วิทยาลยัชมุชน 
 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
   การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนท่ีแตง่ตัง้โดยสาขาวิชา จากการสงัเกตขณะสอนและการ
สมัภาษณ์ตวัแทนนกัศกึษา 
 
๓. การปรับปรุงการสอน 
    สาขาวิชาก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยทุธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของ
รายวิชา แล้วจดัท ารายงานรายวิชาตามรายละเอียดท่ี สกอ. ก าหนดทกุภาคการศกึษาภาควิชาก าหนดให้อาจารย์
ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยทุธ์การสอน/การวิจยัในชัน้เรียน และมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาท่ีมีปัญหา ท า
วิจยัในชัน้เรียนอย่างน้อยภาคการศกึษาละ ๒ รายวิชามีการประชมุอาจารย์ทัง้สาขาวิชาเพ่ือหารือปัญหาการเรียนรู้ของ
นกัศกึษาและร่วมกนัหาแนวทางแกไข 
 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
    สาขาวิชามีคณะกรรมการการประเมินการสอนท าหน้าท่ีทบทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาในรายวิชาโดยการสุม่
ประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทัง้คะแนนดิบและระดบัคะแนน ของรายวิชาจ านวน ๖๐ % ของ
รายวิชาทัง้หมดในความรับผิดชอบของสาขาวิชา ภายในรอบเวลาหลกัสตูร 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
   สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนกัศกึษา ผลการ
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลงัการทบทวน
ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนือ้หาท่ีสอนและกลยทุธ์การสอนท่ีใช้ และน าเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงและพฒันาในรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาเสนอตอ่หวัหน้าสาขาวิชา เพ่ือน าเข้าท่ี
ประชมุอาจารย์ประจ าสาขาวิชาพิจารณาให้ความคดิเห็นและสรุปวางแผนพฒันาปรับปรุงส าหรับใช้ในปีการศกึษา
ถดัไป 

 
 
 
 



  
 

 
 
 



  
 

แผนการจดัการเรียนรู้ 
๖. ช่ือหน่วยเวลา ๗. ผลลพัธ์การเรียนรู้ ๘. สาระ ๙. กระบวนการ ๑๐. การประเมิน 

หน่วยท่ี ๑ หลกัการ พฒันาการ
และการเล้ียงดูเด็กปฐมวยั 

( เวลา ๙ ชัว่โมง ) 

เม่ือจบหน่วยการเรียนรู้น้ีผูเ้รียน
สามารถ 
๑ อธิบายหลกัการ พฒันาการ
และการเล้ียงดูเด็กปฐมวยั 
๒ รู้และเขา้ใจความหมาย
ความส าคญัการพฒันาและการ
เล้ียงดูเดก็ปฐมวยั 
๓ รู้และเขา้ใจบริบทของสงัคม 
ปัญหาสงัคมในปัจจุบนั 
๔ อธิบายถึงวิกฤติดา้นพฒันาการ
และการเล้ียงเดก็ปฐมวยั 
๕.รู้และเขา้ใจค่านิยมของ
สงัคมไทย 
๖. รู้และเขา้ใจลกัษณะส าคญัของ
การอบรมเล้ียงดูท่ีก าลงั
เปล่ียนแปลง 

 

๘.๑ ความคิดรวบยอด 
       หลกัการ พฒันาการและการ
เล้ียงดูเด็กปฐมวยั เป็นเสมือน
หน่ึงแนวทางให้ครูหรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้ใจเด็ก 
๘. ๒ สาระ 
๑.หลกัการพฒันาการและการ
เลีย้งดเูดก็ปฐมวยั 
๒. ความหมายความส าคญัการ
พฒันาและการเลีย้งดเูดก็
ปฐมวยั 
๓.บริบทของสงัคม ปัญหาสงัคม
ในปัจจบุนั 
๔.วิกฤตด้ิานพฒันากาและการ
เลีย้งเดก็ปฐมวยั 
๕.คา่นิยมของสงัคมไทย 
  
 
 

๑ นกัศึกษาศึกษาหลกัการ 
พฒันาการและการเล้ียงดูเด็ก
ปฐมวยั 
๒. ครูและนกัศึกษาร่วมอภิปราย
หลกัการ พฒันาการและการ
เล้ียงดูเด็กปฐมวยัพร้อม
ยกตวัอยา่ง 
๓. ครูและนกัศึกษาร่วมอภิปราย
บริบทของสงัคม ปัญหาสงัคมใน
ปัจจุบนั 
๔. นกัศึกษา ศึกษาและน าเสนอ
บริบทของสงัคม ปัญหาสงัคมใน
ปัจจุบนั 
 

๑ ตรวจแบบฝึกหดัจากการศึกษา
หลกัการ พฒันาการและการเล้ียงดู
เด็กปฐมวยั  
เกณฑ์ : ความถูกต้อง 
๒. สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
การจดักิจกรรม 
เกณฑ์ : การให้ความสนใจความ
ร่วมมือ 
๓. ตรวจบทปฏิบติัการและการ
น าเสนองาน 
เกณฑ์ : ความถูกต้องและวธีิการ
น าเสนอ 
๔. ตรวจความถูกตอ้งของฐานขอ้มูล
พ้ืนฐานในทอ้งถ่ินของนกัศึกษา 
เกณฑ์ : ความถูกต้อง 

 
 



  

 
                              แผนการจดัการเรียนรู้ 

๖. ช่ือหน่วยเวลา ๗. ผลลพัธ์การเรียนรู้ ๘. สาระ ๙. กระบวนการ ๑๐. การประเมิน 
หน่วยท่ี ๒ แนวคิดและ
ขั้นตอนของพฒันาการและ
การเติบโตของเดก็ 0-5 ปี 
 

( เวลา ๙ ชัว่โมง ) 

เม่ือจบหน่วยการเรียนรู้น้ีผูเ้รียน
สามารถ 
๑ รู้และเขา้ใจแนวคิดทางพุทธศาสนา 
๒ รู้และเขา้ใจแนวคิดทางวฒันธรรม 
๓ รู้และเขา้ใจทางการศึกษาปฐมวยั 
๔ รู้และเขา้ใจแนวคิดดา้นความ
ตอ้งการพ้ืนฐานและบริการส าหรับเดก็ 
๕. รู้และเขา้ใจความตอ้งการของเดก็วยั
ก่อนเรียน 
๖. รู้และเขา้ใจการสนองความตอ้งการ 

๘.๑ ความคิดรวบยอด 
       แนวคิดและขั้นตอนของ
พฒันาการและการเติบโตของเดก็ 
0-5 ปี 
๘. ๒ สาระ   
๑.แนวคิดทางพทุธศาสนา 
๒.แนวคิดทางวฒันธรรม 
๓.แนวคิดทางการศกึษาปฐมวยั 
๔.แนวคิดด้านความต้องการ
พืน้ฐานและบริการส าหรับเด็ก 
๕.ความต้องการของเด็กวยัก่อน
เรียน 
๖.การสนองความต้องการ 
 
 
     

๑ ใหน้กัศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทาง
พุทธศาสนา,วฒันาธรรม,การศึกษา
ปฐมวยัและแนวคิดความตอ้งการ
พ้ืนฐานดา้นความตอ้งการ 
๒. ครูและนกัศึกษาร่วมอภิปราย
แนวคิดทางพุทธศาสนา,วฒันา
ธรรม,การศึกษาปฐมวยัและ
แนวคิดความตอ้งการพ้ืนฐานดา้น
ความตอ้งการ 
๓. ครูและนกัศึกษาร่วมสรุป
แนวคิดทั้ง 4 ดา้น 
๔. ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่มท า
แบบฝึกหดั 

 

๑ ครูสงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ในการจดักิจกรรม 
เกณฑ์ : ความสนใจในการวเิคราะห์ 
๒. ตรวจแบบฝึกหดัจากการวิเคราะห์
แนวคิดทั้ง 4 ดา้น 
เกณฑ์ : ความถูกต้องและชัดเจนของ
เน้ือหา 
๓. ประเมินผลการน าเสนอแนวคิด
และขั้นตอนของพฒันาการและการ
เติบโตของเดก็ 0-5 ปี 
เกณฑ์ : วธีิน าเสนอและชัดเจน 
๔. แบบฝึกหดัแนวคิดและขั้นตอน
ของพฒันาการและการเติบโตของเดก็ 
0-5 ปี 
เกณฑ์ : ความถูกต้อง 

 
 
 
 
 



  

 
แผนการจดัการเรียนรู้ 

๖. ช่ือหน่วยเวลา ๗. ผลลพัธ์การเรียนรู้ ๘. สาระ ๙. กระบวนการ ๑๐. การประเมิน 
หน่วยที่ ๓ หลกัและวธีิการ
อบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั 
 
 

( เวลา ๙ ชัว่โมง ) 

เม่ือจบหน่วยการเรียนรู้นีผู้้เรียน
สามารถ 
๑ รู้และเขา้ใจการส่งเสริมความ
เจริญเติบโตและพฒันาการทางร่างกาย 
๒ รู้และเขา้ใจการส่งเสริมพฒันาการ
ทางสติปัญญาของเด็กวยัก่อนเรียน 
 

๘.๑ ความคิดรวบยอด 

       หลกัและวธีิการอบรมเล้ียงดู
เด็กปฐมวยั 
๘. ๒ สาระ 

๑. การส่งเสริมความเจริญเติบโต
และพฒันาการทางร่างกาย 
๒. การส่งเสริมพฒันาการทาง
สติปัญญาของเด็กวยัก่อนเรียน 

๑ ใหน้กัศึกษาศึกษาและวิเคราะห์
หลกัและวธีิการอบรมเล้ียงดูเด็ก
ปฐมวยั 
๒. ครูและนกัศึกษาร่วมอภิปราย
การส่งเสริมความเจริญเติบโต
และพฒันาการทางร่างกายของ
เดก็วนัก่อนเรียน 
๓. ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่มท ารายงาน
หลกัและวธีิการอบรมเล้ียงดูเด็ก
ปฐมวยั 
๔. ใหน้กัศึกษา ส่งตวัแทน
น าเสนอหลกัและวธีิการอบรม
เล้ียงดูเด็กปฐมวยัพร้อมทั้ง
ยกตวัอยา่ง 

 

๑ ตรวจความถูกตอ้งของรายงาน 
เกณฑ์ : ความถูกต้อง 
๒. สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 
เกณฑ์ : ความสนใจในการเรียนรู้ 
๓. สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
การจดักิจกรรมการอภิปรายสรุปแนว
ทางการวิเคราะหห์ลกัและวธีิการ
อบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั 
เกณฑ์ : การร่วมกจิกรรมครบถ้วน 
๔. ตรวจความถูกตอ้งของฐานขอ้มูล
พ้ืนฐานในแต่ละทอ้งถ่ินของนกัศึกษา 
เกณฑ์ : ความถูกต้องสมบูรณ์ 

 
 
 
 



  

 
แผนการจดัการเรียนรู้ 

๖. ช่ือหน่วยเวลา ๗. ผลลพัธ์การเรียนรู้ ๘. สาระ ๙. กระบวนการ ๑๐. การประเมิน 
หน่วยที่  ๔ รูปแบบการอบรม
เล้ียงเล้ียงดูเด็กปฐมวยั 
 

( เวลา ๙ ชัว่โมง ) 

เม่ือจบหน่วยการเรียนรู้นีผู้้เรียน
สามารถ 

๑ รู้และเขา้ใจรูปแบบการอบรม
เล้ียงดูเด็กปฐมวยั ตามวถีิชีวิต
ไทยโดยครอบครัวเป็นรูปแบบท่ี
มุ่งพฒันาเด็กวยั ๐-๕ ปี 
๒ รู้และเขา้ใจผลการทดลองน า
ร่องการใชรู้ปแบบการอบรมเล้ียงดู
เดก็ปฐมวยัตามวิถีชีวิตไทย 
 

๘.๑ ความคิดรวบยอด 

       หลกัการและรูปแบบการ
พฒันาเด็กปฐมวยัตามวถีิชีวิต
ไทยเป็นองคค์วามรู้ท่ีพฒันาข้ึน 
๘. ๒ สาระ 

๑. รูปแบบการอบรมเล้ียงดูเด็ก
ปฐมวยัตามวถีิชีวติไทยโดย
ครอบครัวเป็นรูปแบบท่ีมุ่ง
พฒันาเด็กวยั ๐-๕ ปี 
๒. ผลการทดลองน าร่องการใช้
รูปแบบการอบรมเล้ียงดูเด็ก
ปฐมวยัตามวถีิชีวติไทย 

๑ ใหน้กัศึกษาศึกษาวีดีทศัน์
รูปแบบการอบรมเล้ียงเล้ียงดูเด็ก
ปฐมวยั 
๒. ครูอธิบายและซกัถามเก่ียวกบั
รูปแบบการอบรมเล้ียงดูเด็ก
ปฐมวยั ตามวถีิชีวติไทยโดย
ครอบครัวเป็นรูปแบบท่ีมุ่ง
พฒันาเด็กวยั ๐-๕ ปี 
๓. ใหน้กัศึกษา ศึกษาคน้ควา้และ
ท ารายงานเก่ียวกบัรูปแบบการ
อบรมเล้ียงเล้ียงดูเด็กปฐมวยั 
๔. ใหน้กัศึกษา น าเสนอและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นใน
รูปแบบการอบรมเล้ียงเล้ียงดูเด็ก
ปฐมวยั 
๕. ครูและนกัศึกษาร่วมอภิปราย
สรุปและท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

๑ แบบสงัเกตและความสนใจในกาชม
วีดีทศันภ์าพของนกัศึกษาแต่ละคน
จากแบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
เกณฑ์ : การมส่ีวนร่วมและความ
สนใจ 
๒. ตรวจผลการท ารายงานเร่ือง
รูปแบบการอบรมเล้ียงเล้ียงดูเด็ก
ปฐมวยั 
เกณฑ์ : ความถูกต้องและชัดเจนของ
เน้ือหา 
๓. ประเมินผลการน าเสนอรายงาน
เก่ียวกบัรูปแบบการอบรมเล้ียงเล้ียง
ดูเด็กปฐมวยั 
เกณฑ์ : วธีิการน าเสนอและชัดเจน 
๔. แบบฝึกหดั 
เกณฑ ์: ความถูกตอ้ง 

 
 



  

 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ 
๖. ช่ือหน่วยเวลา ๗. ผลลพัธ์การเรียนรู้ ๘. สาระ ๙. กระบวนการ ๑๐. การประเมิน 

หน่วยที่  ๕ บทบาทพอ่
แม่ ผูป้กครองและครูใน
การอบรมเล้ียงดู 
 
 

( เวลา ๙ ชัว่โมง ) 

เม่ือจบหน่วยการเรียนรู้นีผู้้เรียน
สามารถ 

๑ รู้และเขา้ใจความส าคญัของพอ่
แม่ต่อการอบรมเล้ียงดูเด็ก 
 ๒ รู้และเขา้ใจวธีิการเล้ียงดูของ
พอ่แม่ 
๓ รู้และเขา้ใจในการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาร่วมกนัระหวา่ง
สถานศึกษากบัผูป้กครอง 
 ๔ สามารถอธิบายระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 
 

๘.๑ ความคิดรวบยอด 

       พอ่แม่   ผูป้กครองนอกจากจะเล้ียงดู
เด็กใหมี้ร่างกายแขง็แรง  ไม่เจบ็ไขไ้ดป่้วย
แลว้ยงัจะตอ้งมีการพฒันาทางจิตใจ   และ
ทางสังคมในเชิงจิตวทิยาใหก้บัเด็กดว้ย   
๘. ๒ สาระ 
๑. ความส าคญัของพอ่แมต่อ่การอบรม 
เลีย้งดเูดก็ 
๒. วิธีการเลีย้งดขูองพอ่แม่ 
๓. การปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาร่วมกนั
ระหวา่งสถานศกึษากบัผู้ปกครอง 
๔. ระบบดแูลชว่ยเหลือนกัเรียน 
 

 

 

๑ ใหน้กัศึกษาศึกษา/ชมวีดีทศัน์
เก่ียวกบับทบาทพ่อแม่ 
ผูป้กครองและครูในการอบรม
เล้ียงดู 
๒. ครูและนกัศึกษาร่วมกนั
อภิปรายบทบาทพอ่แม่ 
ผูป้กครองและครูในการอบรม
เล้ียงดู 
๓. ใหน้กัศึกษา ท าใบงานใบ
กิจกรรมเก่ียวกบัการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาร่วมกนัระหวา่ง
สถานศึกษากบัผูป้กครอง  
๔. ใหน้กัศึกษา ระดมสมองเพ่ือ
จดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
๕. ครูและนกัศึกษาร่วมกนัสรุป
และท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
 

๑ แบบสงัเกตและความสนใจของ
นกัศึกษาในการชมวีดีทศันส่ื์อต่างๆ 
เกณฑ์ : การมส่ีวนร่วมและสนใจ 
๒. ประเมินจากการมีส่วนร่วมของ
นกัศึกษาในการอภิปรายถึงบทบาท
พอ่แม่ ผูป้กครองและครูในการ
อบรมเล้ียงดู 
เกณฑ์ : การร่วมกจิกรรมครบถ้วน 
๓. ตรวจใบงาน/ใบกิจกรรมทา้ยบท 
เกณฑ์ : ขั้นตอนปฏิบัติจริงและแก้ไข
ได้ 
๔. แบบประเมินผลความรู้ความเขา้ใจ
ในขั้นตอนการประเมินผล 
เกณฑ์ : ขั้นตอนการประเมนิผล
กระทบถูกต้อง 

 
 



  

 
แผนการจดัการเรียนรู้ 

๖. ช่ือหน่วยเวลา ๗. ผลลพัธ์การเรียนรู้ ๘. สาระ ๙. กระบวนการ ๑๐. การประเมิน 
หน่วยที่  ๖ การจดั
กิจกรรมส่งเสริม
พฒันาการการจดั
สภาพแวดลอ้ม 
 
 

( เวลา ๙ ชัว่โมง ) 

เม่ือจบหน่วยการเรียนรู้นีผู้้เรียน
สามารถ 

๑ รู้และเขา้ใจสภาพแวดลอ้ม
ภายในหอ้งเรียน 
 ๒ รู้และเขา้ใจสภาพแวดลอ้มนอก
หอ้งเรียน 
 
 

๘.๑ ความคิดรวบยอด 
       การจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนอยา่ง
เหมาะสมตามความตอ้งการของเดก็ จึงมี
ความส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของการ
เรียนรู้ของเดก็ 
๘. ๒ สาระ 

๑. สภาพแวดลอ้มภายในห้องเรียน 
๒. สภาพแวดลอ้มนอกห้องเรียน 

๑ ใหน้กัศึกษาศึกษา/ชมวีดีทศัน์
เก่ียวกบัการจดักิจกรรมส่งเสริม
พฒันาการการจดัสภาพแวดลอ้ม 
๒. ครูและนกัศึกษาร่วมกนั
อภิปรายการจดัสภาพแวดลอ้ม
ภายในหอ้งเรียน สภาพแวดลอ้ม
นอกหอ้งเรียน 
๓. ใหน้กัศึกษา ท าใบงานใบ
กิจกรรมเก่ียวกบั แผนผงัหอ้งเรียน
ระดบัวยัก่อนเรียน 
๔. ใหน้กัศึกษา ระดมสมองเพ่ือ
วางแผนผงัเก่ียวกบัมุมต่าง ๆ ใน
หอ้งเรียน 
 ๕. ครูและนกัศึกษาร่วมอภิปราย
สรุปการจดักิจกรรมส่งเสริม
พฒันาการการจดัสภาพแวดลอ้ม 
 

๑ แบบสงัเกตและความสนใจของ
นกัศึกษาในการชมวีดีทศันส่ื์อต่างๆ 
เกณฑ์ : การมส่ีวนร่วมและสนใจ 
๒. ประเมินจากการมีส่วนร่วมของ
นกัศึกษาในการอภิปรายการ
พฒันาการของแต่ละดา้น 
เกณฑ์ : การร่วมกจิกรรมครบถ้วน 
๓. ตรวจใบงาน/ใบกิจกรรมเก่ียวกบั
แผนผงัหอ้งเรียนระดบัวยัก่อนเรียน 
เกณฑ์ : ขั้นตอนปฏิบัติจริงและแก้ไข
ได้ 
๔. แบบประเมินผลความรู้ความเขา้ใจ
ในขั้นตอนการประเมินผล 
เกณฑ์ : ขั้นตอนการประเมนิผล
กระทบถูกต้อง 

 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

 
สังเขปรายพัฒนาการและการเลีย้งดูเดก็ปฐมวัย 

รหสัวิชา ศษ ๐๑๐๓     หมวดวิชาเลือกเสรี  กลุ่มวิชาเลือก    ๓ (๓-๐-๖)  
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร   

 
ช่ือวิชา  พฒันาการและการเลีย้งดเูดก็ปฐมวยั 
 
วัตถุประสงค์  

๑. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัและแนวคดิเก่ียวกบัพฒันาการและการอบรมเลีย้งดเูดก็ปฐมวยั 
๒. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัพฒันาการและการเตบิโตของเดก็ ๐-๕ ปี 
๓. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัและวิธีการอบรมเลีย้งดเูดก็ปฐมวยั 
๔. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัรูปแบบการอบรมเลีย้งดเูด็กปฐมวยั 

     ๕. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบับทบาทของพอ่แม ่ผู้ปกครอง และครูในการอบรมเลีย้งดู 
     ๖. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัแนวการจดักิจกรรมและการจดัสภาพแวดล้อมเพ่ือสง่เสริมพฒันาการเดก็
ปฐมวยั 

 
 
ค าอธิบายรายวิชา  
               หลกัการ แนวคิดและขัน้ตอนของพฒันาการและการเติบโตของเดก็ ๐- ๕ ปี หลกัและวิธีการอบรมเลีย้งดู
เดก็ปฐมวยั รูปแบบการอบรมเลีย้งดเูดก็ปฐมวยั บทบาทพอ่แม ่ผู้ปกครอง และครูในการอบรมเลีย้งด ูการจดั
กิจกรรมสง่เสริมพฒันาการการจดัสภาพแวดล้อม 
 
 
 
 



  
 
 
 
หัวข้อเนือ้หาวิชา 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอนและ

ส่ือที่ใช้ 
๑  หลักการ พัฒนาการและการเลีย้งดูเดก็ปฐมวัย 

ภาคบรรยาย 
- หลกัการพฒันาการและการเลีย้งดเูด็กปฐมวยั 

- ความหมายความส าคญัการพฒันาและการเลีย้งดเูดก็
ปฐมวยั 
- บริบทของสงัคม ปัญหาสงัคมในปัจจบุนั 
- วิกฤติด้านพฒันากาและการเลีย้งเดก็ปฐมวยั 
   ภาคปฏิบัตกิารและศึกษาด้วยตนเอง 
ศกึษาและแสดงความคดิเห็นจากสงัคมไทย เหตกุารณ์ท่ี
เก่ียวกบัปัญหาการเลีย้งดเูด็ก 

 
 
 

 
 
 
๒ 

 
 
๑ 

- บรรยาย ยกตวัอยา่ง 
ซกัถาม 
- เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ 
- ใบงาน   
- หนงัสือพิมพ์ 

๒ หลักการ พัฒนาการและการเลีย้งดูเดก็ปฐมวัย 
ภาคบรรยาย 
- คา่นิยมของสงัคมไทย 
- ลกัษณะส าคญัของการอบรมเลีย้งดท่ีูก าลงั

เปล่ียนแปลง 
ภาคปฏิบัตกิารและศึกษาด้วยตนเอง 
อธิบายคา่นิยมส าคญัท่ีสะท้อนให้เห็นลกัษณะสงัคมไทย
ในอดีต และได้มีการถ่ายทอดสูเ่ดก็ไทยนัน้มีอะไรบ้าง 

 
 
 
๒ 

 
 
๑ 

- บรรยาย ยกตวัอยา่ง 
ซกัถาม 
- เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ 
- ใบงาน  

๓ แนวคิดและขัน้ตอนของพัฒนาการและการเตบิโต
ของเดก็ 0-5 ปี 
ภาคบรรยายพฤตกิรรมการเรียนรู้ 

- แนวคดิทางพทุธศาสนา 
- แนวคดิทางวฒันธรรม 
- แนวคดิทางการศกึษาปฐมวยั 
- แนวคดิด้านความต้องการพืน้ฐานและบริการส าหรับเด็ก 
ภาคปฏิบัตกิารและศึกษาด้วยตนเอง 
สงัเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวยั  วิเคราะห์ความสอดคล้อง

ของแนวคดิ ของแตล่ะด้าน 

 
 
 
 
 
๒ 
 

 
๖ 

- บรรยาย ซกัถาม 
- อภิปรายในชัน้เรียน 
- เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ 
- ใบงาน  

 
 
 
 
 



  
 
 
 

สัปดาห์ 
ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอนและส่ือที่

ใช้ 
๔ แนวคิดและขัน้ตอนของพัฒนาการและการ

เตบิโตของเดก็ 0-5 ปี 
ภาคบรรยาย 
- ความต้องการของเดก็วยัก่อนเรียน 
- การสนองความต้องการ 
- ความสนใจ 
- สง่เสริมความสนใจ 
ภาคปฏิบัตกิารและศึกษาด้วยตนเอง 
ถ้าทา่นมีลกูท่ีก าลงัอยูใ่นวยัเรียน ทา่นมีจดุมุง

หมายอยา่งไรบ้างในการอบรมเลีย้งด ูเพ่ือให้เดก็มี
พฒันาการสมวยั 

 
 
 
 

 
๒ 
 
 
๑ 

- สืบค้นข้อมลูงานวิจยัจาก
อินเทอร์เน็ต ฐานข้อมลู
วิทยานิพนธ์ 
- อภิปรายในชัน้เรียน 
- สอบย่อยครัง้ท่ี ๒ 
 

๕-๖ 

หลักและวิธีการอบรมเลีย้งดูเดก็ปฐมวัย 
ภาคบรรยายพฤตกิรรมการเรียนรู้ 
-  การสง่เสริมความเจริญเติบโตและพฒันาการทาง
ร่างกาย 

-   - การสง่เสริมพฒันาการทางสตปัิญญา 
ของเดก็วยัก่อนเรียน 
ภาคปฏิบัตกิารและศึกษาด้วยตนเอง 
ถ้าทา่นต้องการให้เดก็วยัก่อนเรียนมีร่างกายแข็งแรง 
เจริญเตบิโตดี ทา่นจะสง่เสริมได้อยา่งไรบ้าง 

๕ 
 
 
 
 
๑ 

- บรรยาย ซกัถาม 
- อภิปรายในชัน้เรียน 
- เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ 
- ตวัอยา่งการเขียนแผนการ
สอน 
- ใบงาน 

๗-๘ รูปแบบการอบรมเลีย้งดูเดก็ปฐมวัย 
ภาคบรรยาย 
- รูปแบบการอบรมเลีย้งดเูด็กปฐมวยั ตามวิถีชีวิต
ไทยโดยครอบครัวเป็นรูปแบบท่ีมุง่พฒันาเดก็วยั ๐-
๕ ปี 
- ผลการทดลองน าร่องการใช้รูปแบบการอบรมเลีย้ง
ดเูดก็ปฐมวยัตามวิถีชีวิตไทย 
ภาคปฏิบัตกิารและศึกษาด้วยตนเอง 

- อภิปรายจากกรณีตวัอยา่งท่ีได้สืบค้นมา (ราย
กลุม่) 

 

 
 
 
 
๕ 

 
 
๑ 

- บรรยาย ยกตวัอยา่ง ซกัถาม 
- เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ 
- ใบงาน   
- หนงัสือพิมพ์ 

๙ สอบกลางภาค ๒  

 



  
 
 
 
สัปดาห์ 

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ 

๑๐-๑๑ บทบาทพ่อแม่ ผู้ปกครองและครูในการอบรม
เลีย้งดู 
ภาคบรรยาย 
- ความส าคญัของพอ่แม่ตอ่การอบรม 
เลีย้งดเูดก็ 
- วิธีการเลีย้งดขูองพอ่แม่ 
- การปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาร่วมกนัระหวา่ง
สถานศกึษากบัผู้ปกครอง 
- ระบบดแูลชว่ยเหลือนกัเรียน 
ภาคปฏิบัตกิารและศึกษาด้วยตนเอง 
จงกลา่วถึงความส าคญัของพอ่แมต่อ่การอบรมเลีย้งดู
เดก็วยัก่อนเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
๕ 
 

 
๑ 

- สืบค้นข้อมลูงานวิจยัจาก
อินเทอร์เน็ต ฐานข้อมลู
วิทยานิพนธ์ 
- อภิปรายในชัน้เรียน 
 

๑๒-๑๓ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการการจัด
สภาพแวดล้อม 
ภาคบรรยาย 
- เน้นกระบวนการเทา่ๆกบัผลผลิต 
- เป็นการเรียนรู้แบบบรูณาการ 
ภาคปฏิบัตกิารและศึกษาด้วยตนเอง 
- อภิปรายจากกรณีตวัอยา่งท่ีได้สืบค้นมา (รายกลุม่) 

 
 
๕ 
 

 
๑ 

- บรรยาย ยกตวัอยา่ง ซกัถาม 
- เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ 
- ใบงาน (มอบหมายงานกลุ่ม) 

๑๔ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการการจัด
สภาพแวดล้อม 
ภาคบรรยาย 
- เน้นกระบวนการเทา่ๆกบัผลผลิต 
- เป็นการเรียนรู้แบบบรูณาการ 
ภาคปฏิบัตกิารและศึกษาด้วยตนเอง 
- อภิปรายจากกรณีตวัอยา่งท่ีได้สืบค้นมา (รายกลุม่)
ตอ่ 

 
 
 
๒ 
 

 
๑ 

- บรรยาย ยกตวัอยา่ง ซกัถาม 
- เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ 
- ใบงาน (มอบหมายงานกลุ่ม) 

๑๕ สอบปลายภาคเรียน ๒  

 
 
 
 



  
 
 
การประเมินผล   
 -ปฏิบตัิการพฒันานวตักรรมกลุม่และงานเด่ียว                ๑๐    คะแนน 
 -น าเสนอผลการปฏิบตัิกิจกรรมหน้าชัน้เรียน          ๑๐    คะแนน  
 -คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ด้านคณุธรรมจริยธรรม          ๑๐     คะแนน 

และคา่นิยมรายวิชา 
-ทดสอบกลางภาค                         ๓๐     คะแนน  
-ทดสอบปลายภาค                         ๔๐     คะแนน 
                       รวม            ๑๐๐           คะแนน 

 
อาจารย์ประจ าวิชา 
นางวัฒนา  ผ่านเมือง ศกึษาศาสตรบณัฑิต(การศกึษาปฐมวยั)มหาวิทยาลยัราชภฎัสกนคร 
ศลิปศาสตรบณัฑิต (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฎัสกนคร  
              หมายเลขโทรศพัท์ตดิตอ่ ๐๘๙-๖๑๗๔๔๔๐   
              E – mail      wattana_pan@hotmail.com 
 
เอกสารอ้างอิงเพื่อการค้นคว้า 
กรมวิชาการ.หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย.  กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว,๒๕๔๖. 
_________.คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ (ส าหรับเดก็อายุ ๓-๕ ปี). 
               กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว,๒๕๔๗. 
ศรีออน  เนียมนาค.  การพัฒนาการจัดกิจกรรมเล่านิทานส่งเสริมพฤตกิรรมจริยธรรมด้าน 

            การช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อ่ืนของเดก็ปฐมวัย. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต       
               มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร , ๒๕๔๗.  
รัชนี ลาชโรจน์  เอกสารการสอนชุดวิชาพัฒนาการเด็กและการเลีย้งดู หน่วยท่ี ๑-๗ สาขาวิชาคหกรรม  
           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สิริวรรณ  ฤทธิสาร. การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์และความฉลาดทางอารมณ์ของ 
           เดก็ปฐมวัยท่ีใช้วิธีการสอนแบบการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบภาพและ 
           วิธีการสอนแบบปกต.ิวิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏั 
              พระนครศรีอยธุยา,๒๕๕๒. 
 
 
 



  

 
ข้อมูลนักศึกษารายวิชาการพัฒนาการอบรมเดก็ปฐมวัย 
 
๒. ช่ือ – สกุล…………………………………………………………….ช่ือเล่น……………..…......................... 
 

๒. วัน / เดือน / ปี เกิด…………………………………………………..อายุ…………………………………….. 
 
๓. โปรแกรมวิชา…………………………………………………………………………………………………….. 
 
๔. ท่ีอยู่ท่ีสามารถตดิต่อได้ทางไปรษณีย์ / โทรศัพท์ / Fax 
 ๔.๒ ท่ีอยู่……………………………………………………………………………………………………... 
 ๔.๒ โทรศัพท์ (บ้าน และมือถือ)…………………………………………………………………………… 
 ๔.๓ Fax (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………………. 
          ๔.๔  E-mail…………………………………………………………………………………………………... 
 
๕. วุฒกิารศึกษา 
 ๕.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย…………………………………………………………………………. 
 ๕.๒ สูงกว่าระดับมัธยมศึกษา (ถ้ามี)……………………………………………………………………… 
 
๖. อาชีพ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
๗. สถานที่ท างาน……………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๘. ความสามารถพเิศษ 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๙. ท่านมีพืน้ฐานความรู้ด้านการพัฒนาอบรมเลีย้งดูเดก็ปฐมวัยหรือไม่ 
 O  มี          O  ไม่มี 
    อธิบาย.................................................................................................................... 

 



  
ทดสอบก่อนเรียน 

ค าชีแ้จง 
            นักศกึษาจงให้ค าอธิบายในหัวข้อต่อไปนี ้
๒. ในความคิดเห็นของท่าน คุณธรรม จริยธรรมมีความหมายว่าอย่างไร โปรดเขียนอธิบายด้วยส านวน
ภาษาของท่านเอง 
คุณธรรม………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
จริยธรรม………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
๒. หลักคุณธรรมพืน้ฐาน ๘ ประการมีอะไรบ้าง 
 ๒…………………………………………………………………………………………… 
 ๒……………………………………………………………………………………………. 
 ๓…………………………………………………………………………………………… 
 ๔…………………………………………………………………………………………… 
 ๕…………………………………………………………………………………………… 
 ๖……………………………………………………………………………………………. 
 ๗……………………………………………………………………………………………. 
 ๘…………………………………………………………………………………………….. 
 

ขอให้โชคคืนะจ๊ะ 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

รายวิชาการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมส าหรับเดก็ปฐมวัย  
รหัสวิชา ศษ ๐๒๒๒     วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร    

ผู้สอน นางวัฒนา  ผ่านเมือง 
 

ใบงานท่ี ๒ 
รายช่ือสมาชิกในกลุ่ม 
              ๒……………………………………………. 
                 ๒……………………………………………. 
                 ๓……………………………………………. 
                 ๔……………………………………………. 
                 ๕……………………………………………. 
 
ภาระงาน 
               ให้นกัศกึษาค้นคว้าจากเอกสารหรืออินเทอร์เน็ตเร่ืองทฤษฎีพัฒนาการด้านสตปัิญญาของ  Piaget 

(เพียเจต์) และทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ Kohlberg (โคห์ลเบิร์ก) ให้แตล่ะกลุม่น าเสนอการ
เปรียบเทียบข้อมลูวา่แนวคดิของนกัจิตวิทยาสองทา่นนี ้มีความสอดคล้องหรือขดัแย้งกนัหรือไม ่อยา่งไร  ท าตาราง
ลงในกระดาษท่ี(ขนาดกว้าง ยาวพอจะน าเสนอหน้าชัน้เรียนได้) สง่ตวัแทนน าเสนอหน้าชัน้เรียนและสง่เป็นเอกสาร
แบบไมต้่องเข้าเลม่ในวนัเสาร์ถดัไป 


