แผนการสอนวิชา
วิชาพัฒนาการและการเลีย้ งดูเด็กปฐมวัย
รหัสวิชา ศษ ๐๑๐๓
(ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ)
โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ ๖
นางวัฒนา ผ่ านเมือง
ภาคเรียนที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๕
วิทยาลัยชุ มชนมุกดาหาร หน่ วยจัดการศึกษาอาเภอดอนตาล
อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/
ภาควิชา

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

หมวดที่ ๒ ข้ อมูลโดยทั่วไป
๒. รหัสและชื่อรายวิชา
ศษ ๐๑๐๓ พัฒนาการและการเลี ้ยงดูเด็กปฐมวัย
๒. จานวนหน่ วยกิจ
๓ หน่วยกิจ ๓(๓-๐-๖)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๒ หลักสูตร
อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๓.๒ ประเภทรายวิชา
หมวดวิชาเลือกเสรี ( วิชาเลือก)
๔. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
๔.๒ อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชา: นางวัฒนา ผ่านเมือง
๔.๒ อาจารย์ผ้ สู อน : นางวัฒนา ผ่านเมือง
๕. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๒ ชันปี
้ ที่ ๑
๖. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่ อน (pre-requisite)
ไม่มี
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน ( co-requisites )
ไม่มี
๘. สถานที่เรียน
หน่วยจัดการศึกษา อาเภอดอนตาล
๙. วันที่จัดทาหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ที่ล่าสุด
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๒. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
๑. มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักและแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการและการอบรมเลี ้ยงดูเด็กปฐมวัย
๒. มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับพัฒนาการและการเติบโตของเด็ก ๐-๕ ปี
๓. มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักและวิธีการอบรมเลี ้ยงดูเด็กปฐมวัย
๔. มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับรูปแบบการอบรมเลี ้ยงดูเด็กปฐมวัย
๕. มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับบทบาทของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูในการอบรมเลี ้ยงดู
๖. มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับแนวการจัดกิจกรรมและการจัดสภาพแวดล้ อมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
๒. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนินการ
๒. คาอธิบายรายวิชา
หลักการ แนวคิดและขันตอนของพั
้
ฒนาการและการเติบโตของเด็ก ๐- ๕ ปี หลักและวิธีการอบรมเลี ้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย รูปแบบการอบรมเลี ้ยงดูเด็กปฐมวัย บทบาทพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูในการอบรมเลี ้ยงดู การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการการจัดสภาพแวดล้ อม
๒. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึ กปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
๒๕ ชัว่ โมง
ไม่มี
๑๐ ชัว่ โมง
๑๐ ชัว่ โมง
๓. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
๑ ชัว่ โมง / สัปดาห์

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
๒. คุณธรรม จริยธรรม
๒.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
- มีวินยั ต่อการเรี ยน มีกิจนิสยั ในการทางานด้ วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย์ ขยันและอดทน
- รับฟั งการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในชันเรี
้ ยน ทังในกลุ
้
ม่ และนอกกลุม่
๒.๒ วิธีสอน
- ใช้ การสอนแบบสื่อสารสองทาง เปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษามีการตังค
้ าถามหรื อตอบคาถาม หรื อแสดงความคิดเห็นที่
เกี่ยวข้ องกับคุณธรรม จริยธรรม ในชันเรี
้ ยนในโอกาสต่างๆ
- ยกตัวอย่างกรณีศกึ ษา ตัวอย่างที่ขาดความรับผิดชอบต่อหน้ าที่และการประพฤติที่ผิดในวิชาชีพจนเกิดความ
เสียหาย
- ปฏิบตั งิ านเป็ นกลุม่ เพื่อฝึ กความร่วมมือ ความรับผิดชอบ
๒.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชันเรี
้ ยนและในโอกาสที่สาขาวิชาฯ/วิทยาลัยจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้ อง
ทางด้ านคุณธรรมและจริยธรรม การมีสมั มาคารวะต่อผู้อาวุโสและอาจารย์
- การตรวจสอบการมีวินยั ต่อการเรี ยน การตรงต่อเวลาในการเข้ าชันเรี
้ ยนและการส่งรายงาน
- ประเมินการรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น โดยนักศึกษาอื่น ๆในรายวิชา
- นักศึกษาประเมินตนเอง
๒. ความรู้
๒.๒ ความรู้ ท่ ตี ้ องได้ รับ
- มีความรู้ความเข้ าใจทฤษฎี หลักการพื ้นฐานเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมสากล
- มีความรู้เกี่ยวกับแนวทาง รูปแบบที่เหมาะสมในการปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมสาหรับเด็กปฐมวัย
๒.๒ วิธีการสอน
- ใช้ การสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ได้ แก่ การสอนบรรยายร่วมกับการสื่อสารสองทาง โดยเน้ นให้ นกั ศึกษา
หาทางค้ นคว้ าหาข้ อมูลเพิ่มเติม การสอนแบบร่วมมือกันเรี ยนรู้(co-operative Leaming) การสอนแบบศึกษาด้ วย
ตนเอง การค้ นคว้ าทางอินเตอร์ เน็ต ศึกษากรณีตวั อย่างและงานวิจยั เป็ นต้ น
- เพิ่มพูนประสบการณ์นอกห้ องเรี ยน โดยการสังเกตพฤติกรรมเด็ก การสังเกตการณ์สอนของครู
- ใช้ การสอนโดยเน้ นการฝึ กปฏิบตั ิด้วยตนเอง เช่น การทาโครงการ ทาแผนการจัดประสบการณ์และปฏิบตั ิการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัย
๒.๓ วิธีการประเมินผล
- ทารายงานรายบุคคล
- การสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค

๓. ทักษะทางปั ญญา
๓.๒ ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
- สามารถคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นต่อปัญหาทังในและนอกชั
้
นเรี
้ ยน
- สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพื่อการแก้ ไขปั ญหาความบกพร่องด้ านคุณธรรม จริยธรรมภายใต้
สถานการณ์จริง
๓.๒ วิธีการสอน
- การสอนโดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน ( problem Based Leaming ; PBL)
- ฝึ กตอบปัญหาในชันเรี
้ ยนและการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหา และระดมสมองในการแก้ ไขปัญหาจาก
กรณีศกึ ษาตามประเด็นปั ญหาที่กาหนดไว้ แล้ ว โดยแบ่งนักศึกษาเป็ นกลุม่ ภายในกลุ่มจะต้ องกาหนดแนวทางไปสู่การ
แก้ ปัญหา หรื อเสนอแนวทางปฏิบตั ทิ ี่มีความน่าเชื่อถือและความเป็ นไปได้
- มอบหมายงานกลุม่ ให้ ฝึกปฏิบตั ดิ ้ วยตนเอง โดยแบ่งนักศึกษาเป็ นกลุม่ ภายในกลุม่ จะต้ องกาหนดแนวทางไปสู่
การแก้ ปัญหาตามหลักการที่เหมาะสมหรื อหลักการที่ประยุกต์ ผสมผสานจากหลายแนวคิด
๓.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการตอบปัญหาและการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชันเรี
้ ยน ทังรายบุ
้
คคลและกลุม่
- รายงานกลุม่
- การสอบย่อย การสอบข้ อเขียนกลางภาคและปลายภาค
๔. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๒ ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- สามารถสื่อสารและสนทนากับนักศึกษาอื่นๆ ทังภาษาไทยและภาษาเพื
้
่อนบ้ าน
- วางตัวและร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุม่ ได้ อย่างเหมาะสม
- มีความรับผิดชอบและสามารถปรับตัวในการทางานที่ได้ รับมอบหมายทังรายบุ
้
คคลและงานกลุม่
๔.๒ วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมเสริมในชันเรี
้ ยนและนอกชันเรี
้ ยนที่นกั ศึกษามีโอกาสปฏิสมั พันธ์กบั นักศึกษาอื่นและบุคคลภายนอก
- มอบหมายงานกลุม่ และมีการเปลี่ยนกลุม่ ทางานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อให้ นกั ศึกษาทางานร่วมกับผู้อื่น
โดยไม่ยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกล้ ชิด
- กาหนดบทบาทหน้ าที่ ความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนในการทางานกลุม่ อย่างชัดเจน
๔.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินการมีในส่วนร่วมในชันเรี
้ ยน ในกลุม่
- ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุม่ ของนักศึกษา
- ให้ นกั ศึกษาประเมินสมาชิกในกลุม่ ทังด้
้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและด้ านความรับผิดชอบ
- ให้ นกั ศึกษาประเมินนักศึกษาอื่นๆ ในรายวิชา ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

๕. ทักษะวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๒ ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี่สารสนเทศที่ต้องพัฒนา
- สามารถใช้ power point ในการนาเสนองานที่ได้ รับมอบหมาย
- สามารถใช้ ภาษาไทยในการนาเสนอด้ วยการเขียนและการพูดได้ อย่างเหมาะสม
- สามารถค้ นคว้ าหาข้ อมูล คัดเลือกแหล่งข้ อมูล และส่งงานทางอีเมล์
๕.๒ วิธีการสอน
- ใช้ powerpoint ที่นา่ สนใจ ชัดเจน เข้ าใจง่าย ประกอบการสอนในชันเรี
้ ยน
- การสอนโดยมีการนาเสนอข้ อมูลจากการค้ นคว้ าทางอินเทอร์ เน็ต เพื่อเป็ นตัวอย่างกระตุ้นให้ นกั ศึกษาเห็น
ประโยชน์จากการใช้ เทคโนโลยี่สารสนเทศในการนาเสนอและสืบค้ นข้ อมูล
- การแนะนาเทคนิคการสืบค้ นข้ อมูลและแหล่งข้ อมูล
- การมอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้ นข้ อมูลด้ วยเทคโนโลยี่สารสนเทศ
- การมอบหมายงานที่ต้องมีการนาเสนอทังในรู
้ ปเอกสารและด้ วยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี่
๕.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินทักษะการใช้ ภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน
- ประเมินทักษะการใช้ สื่อและการใช้ ภาษาพูดจากการนาเสนอรายงานหน้ าชันเรี
้ ยน
- ประเมินรายงานการสืบค้ นข้ อมูลด้ วยเทคโนโลยี่สารสนเทศ
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๕.๒ แผนการสอน
สัปดา
หัวข้ อ/รายละเอียด
ห์ ท่ ี
๑
หลักการ พัฒนาการและการเลีย้ งดูเด็ก
ปฐมวัย
ภาคบรรยาย
- หลักการพัฒนาการและการเลี ้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย
- ความหมายความสาคัญการพัฒนาและ
การเลี ้ยงดูเด็กปฐมวัย
- บริบทของสังคม ปัญหาสังคมใน
ปัจจุบนั
- วิกฤติด้านพัฒนากาและการเลี ้ยงเด็ก
ปฐมวัย
ภาคปฏิบัตกิ ารและศึกษาด้ วยตนเอง
ศึกษาและแสดงความคิดเห็นจากสังคมไทย
เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับปัญหาการเลี ้ยงดูเด็ก

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอน
ชั่วโมง
และสื่อที่ใช้
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
นางวัฒนา ผ่าน
ซักถาม
เมือง
- เครื่ องฉายโปรเจคเตอร์
- ใบงาน
- หนังสือพิมพ์

๒
๑

แผนการสอน ต่ อ
สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
๒
หลักการ พัฒนาการและการเลีย้ งดูเด็ก
ปฐมวัย
ภาคบรรยาย
- ค่านิยมของสังคมไทย
- ลักษณะสาคัญของการอบรมเลี ้ยงดูที่
กาลังเปลี่ยนแปลง
ภาคปฏิบัตกิ ารและศึกษาด้ วยตนเอง
อธิบายค่านิยมสาคัญที่สะท้ อนให้ เห็น
ลักษณะสังคมไทยในอดีต และได้ มีการ
ถ่ายทอดสูเ่ ด็กไทยนันมี
้ อะไรบ้ าง
แนวคิดและขัน้ ตอนของพัฒนาการและ
๓
การเติบโตของเด็ก 0-5 ปี
- ภาคบรรยายพฤติกรรมการเรี ยนรู้
- แนวคิดทางพุทธศาสนา
- แนวคิดทางวัฒนธรรม
- แนวคิดทางการศึกษาปฐมวัย
- แนวคิดด้ านความต้ องการพื ้นฐานและ
บริการสาหรับเด็ก
ภาคปฏิบัตกิ ารและศึกษาด้ วยตนเอง
สังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัย วิเคราะห์
ความสอดคล้ องของแนวคิด ของแต่ละด้ าน
แนวคิดและขัน้ ตอนของพัฒนาการและ
๔
การเติบโตของเด็ก 0-5 ปี
ภาคบรรยาย
- ความต้ องการของเด็กวัยก่อนเรี ยน
- การสนองความต้ องการ
- ความสนใจ
- ส่งเสริมความสนใจ
ภาคปฏิบัตกิ ารและศึกษาด้ วยตนเอง
ถ้ าท่านมีลกู ที่กาลังอยูใ่ นวัยเรี ยน ท่านมี
จุดมุงหมายอย่างไรบ้ างในการอบรมเลี ้ยงดู
เพื่อให้ เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
และสื่อที่ใช้
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
ซักถาม
- เครื่ องฉายโปรเจคเตอร์
- ใบงาน
๒
- (ทารายงานกลุม่ )
๑

- บรรยาย ซักถาม
- อภิปรายในชันเรี
้ ยน
- เครื่ องฉายโปรเจคเตอร์
- ใบงาน
๒
๑
- สืบค้ นข้ อมูลงานวิจยั จาก

๒
๑

อินเทอร์ เน็ต ฐานข้ อมูล
วิทยานิพนธ์
- อภิปรายในชันเรี
้ ยน
- สอบย่อยครัง้ ที่ ๒

ผู้สอน

แผนการสอน ต่ อ
สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
หลักและวิธีการอบรมเลีย้ งดูเด็กปฐมวัย
- ภาคบรรยายพฤติกรรมการเรี ยนรู้
- การส่งเสริมความเจริญเติบโตและ
พัฒนาการทางร่างกาย
- การส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา
๕-๖ ของเด็กวัยก่อนเรี ยน
ภาคปฏิบัตกิ ารและศึกษาด้ วยตนเอง
ถ้ าท่านต้ องการให้ เด็กวัยก่อนเรี ยนมี
ร่างกายแข็งแรง เจริญเติบโตดี ท่านจะ
ส่งเสริมได้ อย่างไรบ้ าง
๗-๘

๙

รู ปแบบการอบรมเลีย้ งดูเด็กปฐมวัย
ภาคบรรยาย
- รูปแบบการอบรมเลี ้ยงดูเด็กปฐมวัย ตาม
วิถีชีวิตไทยโดยครอบครัวเป็ นรูปแบบที่มงุ่
พัฒนาเด็กวัย ๐-๕ ปี
- ผลการทดลองนาร่องการใช้ รูปแบบการ
อบรมเลี ้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทย
ภาคปฏิบัตกิ ารและศึกษาด้ วยตนเอง
- อภิปรายจากกรณีตวั อย่างที่ได้ สืบค้ นมา
(รายกลุม่ )
สอบกลางภาค

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
และสื่อที่ใช้
๕
- บรรยาย ซักถาม
- อภิปรายในชันเรี
้ ยน
- เครื่ องฉายโปรเจคเตอร์
- ตัวอย่างการเขียนแผนการ
สอน
- ใบงาน
๑
- สืบค้ นข้ อมูลงานวิจยั จาก

๕
๑

๒

อินเทอร์ เน็ต ฐานข้ อมูล
วิทยานิพนธ์
- อภิปรายในชันเรี
้ ยน

ผู้สอน

แผนการสอน ต่ อ
สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
๑๐-๑๑ บทบาทพ่ อแม่ ผู้ปกครองและครู ในการ
อบรมเลีย้ งดู
ภาคบรรยาย
- ความสาคัญของพ่อแม่ตอ่ การอบรม
เลี ้ยงดูเด็ก
- วิธีการเลี ้ยงดูของพ่อแม่
- การป้องกันและแก้ ไขปัญหาร่วมกัน
ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ภาคปฏิบัตกิ ารและศึกษาด้ วยตนเอง
จงกล่าวถึงความสาคัญของพ่อแม่ตอ่ การ
อบรมเลี ้ยงดูเด็กวัยก่อนเรี ยน
๑๒-๑๓ การจัดกิจกรรมส่ งเสริมพัฒนาการการ
จัดสภาพแวดล้ อม
ภาคบรรยาย
- เน้ นกระบวนการเท่าๆกับผลผลิต
- เป็ นการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ
ภาคปฏิบัตกิ ารและศึกษาด้ วยตนเอง
- อภิปรายจากกรณีตวั อย่างที่ได้ สืบค้ นมา
(รายกลุม่ )
๑๔ การจัดกิจกรรมส่ งเสริมพัฒนาการการ
จัดสภาพแวดล้ อม
ภาคบรรยาย
- เน้ นกระบวนการเท่าๆกับผลผลิต
- เป็ นการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ
ภาคปฏิบัตกิ ารและศึกษาด้ วยตนเอง
- อภิปรายจากกรณีตวั อย่างที่ได้ สืบค้ นมา
(รายกลุม่ )ต่อ
๑๕ สอบปลายภาคเรียน

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
และสื่อที่ใช้
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
ซักถาม
- เครื่ องฉายโปรเจคเตอร์
- ใบงาน (มอบหมายงาน
กลุม่ )
๕
๑

๕
๑

๒
๑
๒

- บรรยาย ยกตัวอย่าง
ซักถาม
- เครื่ องฉายโปรเจคเตอร์
- ใบงาน (มอบหมายงาน
กลุม่ )

- บรรยาย ยกตัวอย่าง
ซักถาม
- เครื่ องฉายโปรเจคเตอร์
- ใบงาน (มอบหมายงาน
กลุม่ )

ผู้สอน

๒. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรม
ผลการเรี ยนรู้
ที่
๒.๒ คุณธรรม จริยธรรม
๒.๒ (ความรู้)

๓.๒ (ทักษะทางปัญญา)

วิธีการประเมิน
- การทารายงานกลุม่
- การทดสอบย่อย
- การทดสอบกลางภาค
- การสอบปลายภาค
- การทดสอบย่อย
- การจัดทารายงานเดี่ยว
- การจัดทารายงานกลุม่

๔.๒ (ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล)
๕.๒ (ทักษะการวิเคราะห์ - การนาเสนอรายงาน
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ - การอภิปรายกลุม่
การใช้ เทคโนโลยี่)
- ผลงาน

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน
สัปดาห์ที่ ๒ - ๑๔
สัปดาห์ที่ ๒ – ๑๔
สัปดาห์ที่ ๘
สัปดาห์ที่ ๑๕
สัปดาห์ที่ ๒ – ๑๒

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
๒๐ %
๒๐ %

สัปดาห์ที่ ๒ - ๑๔

๑๐ %

สัปดาห์ที่ ๒ - ๑๔

๒๐ %

๓๐ %

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรการประกอบการเรียนการสอน
๒. เอกสารและตาราหลัก
กรมวิชาการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์ครุ ุสภาลาดพร้ าว ๒๕๔๖
................คูม่ ือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ (สาหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี )
กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์ครุ ุสภาลาดพร้ าว ๒๕๔๗
รัชนี ลาสโรจน์ เอกสารการสอนชุดวิชา พัฒนาการเด็กและการเลี ้ยงดูดก็ ปฐมวัย. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช หน่วยที่ 1 – 7
ศิริจันทร์ ศรี นวลนัด.ผลของการจัดประสบการณ์เล่านิทานโดยใช้ กิจกรรมศิลปะและการเล่านิทานโดยใช้
ภาพประกอบที่มีตอ่ ความสร้ างสรรค์และความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย.วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๔๙
๒. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
สิริวรรณ ฤทธิสาร การเปรี ยบเทียบความคิดสร้ างสรรค์และความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยที่ใช้ วิธีการสอย
แบบการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบภาพและวิธีการสอนแบบปกติ.วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรี อยุธยา. ๒๕๕๒
๓. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จาก http;//www.colture.go.th/knowledge/story
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จาก http://academic.obec.go.th

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุ งการ

ดาเนินการของรายวิชา

๒. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให้ นกั ศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึง่ รวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้ องเรี ยน สิ่ง
สนับสนุนการเรี ยนการสอน ซึง่ มีผลกระทบต่อการเรี ยนรู้ และผลการเรี ยนรู้ที่ได้ รับและเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
รายวิชา ด้ วยการประเมินการจัดการเรี ยนการสอนประจาภาคเรี ยน และการประเมินผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ของ
วิทยาลัยชุมชน
๒. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตังโดยสาขาวิ
้
ชา จากการสังเกตขณะสอนและการ
สัมภาษณ์ตวั แทนนักศึกษา
๓. การปรับปรุงการสอน
สาขาวิชากาหนดให้ อาจารย์ผ้ สู อนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของ
รายวิชา แล้ วจัดทารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ. กาหนดทุกภาคการศึกษาภาควิชากาหนดให้ อาจารย์
ผู้สอนเข้ ารับการฝึ กอบรมกลยุทธ์การสอน/การวิจยั ในชันเรี
้ ยน และมอบหมายให้ อาจารย์ผ้ สู อนรายวิชาที่มีปัญหา ทา
วิจยั ในชันเรี
้ ยนอย่างน้ อยภาคการศึกษาละ ๒ รายวิชามีการประชุมอาจารย์ทงสาขาวิ
ั้
ชาเพื่อหารื อปัญหาการเรี ยนรู้ของ
นักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแกไข
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
สาขาวิชามีคณะกรรมการการประเมินการสอนทาหน้ าที่ทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยการสุม่
ประเมินข้ อสอบและความเหมาะสมของการให้ คะแนน ทังคะแนนดิ
้
บและระดับคะแนน ของรายวิชาจานวน ๖๐ % ของ
รายวิชาทังหมดในความรั
้
บผิดชอบของสาขาวิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร
๕. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการ
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผ้ สู อน หลังการทบทวน
ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผ้ สู อนรับผิดชอบในการทบทวนเนื ้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนาเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดาเนินการของรายวิชาเสนอต่อหัวหน้ าสาขาวิชา เพื่อนาเข้ าที่
ประชุมอาจารย์ประจาสาขาวิชาพิจารณาให้ ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ ในปี การศึกษา
ถัดไป

๖. ชื่อหน่วยเวลา
หน่วยที่ ๑ หลักการ พัฒนาการ
และการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
( เวลา ๙ ชัว่ โมง )

๗. ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้
เมื่อจบหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ีผเู ้ รี ยน
สามารถ
๑ อธิ บายหลักการ พัฒนาการ

และการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
๒ รู ้และเข้าใจความหมาย
ความสาคัญการพัฒนาและการ
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
๓ รู ้และเข้าใจบริ บทของสังคม
ปัญหาสังคมในปัจจุบนั
๔ อธิ บายถึงวิกฤติดา้ นพัฒนาการ
และการเลี้ยงเด็กปฐมวัย
๕.รู ้และเข้าใจค่านิยมของ
สังคมไทย
๖. รู ้และเข้าใจลักษณะสาคัญของ
การอบรมเลี้ยงดูที่กาลัง
เปลี่ยนแปลง

แผนการจัดการเรี ยนรู ้
๘. สาระ

๙. กระบวนการ
๘.๑ ความคิดรวบยอด
๑ นักศึกษาศึกษาหลักการ
หลักการ พัฒนาการและการ พัฒนาการและการเลี้ยงดูเด็ก
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เป็ นเสมือน
ปฐมวัย
หนึ่งแนวทางให้ครู หรื อ
๒. ครู และนักศึกษาร่ วมอภิปราย
ผูเ้ กี่ยวข้องเข้าใจเด็ก
หลักการ พัฒนาการและการ
๘. ๒ สาระ
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยพร้อม
๑.หลักการพัฒนาการและการ ยกตัวอย่าง
เลี ้ยงดูเด็กปฐมวัย
๓. ครู และนักศึกษาร่ วมอภิปราย
๒. ความหมายความสาคัญการ บริ บทของสังคม ปัญหาสังคมใน
พัฒนาและการเลี ้ยงดูเด็ก
ปัจจุบนั
ปฐมวัย
๓.บริบทของสังคม ปัญหาสังคม ๔. นักศึกษา ศึกษาและนาเสนอ
บริ บทของสังคม ปั ญหาสังคมใน
ในปัจจุบนั
๔.วิกฤติด้านพัฒนากาและการ ปัจจุบนั
เลี ้ยงเด็กปฐมวัย
๕.ค่านิยมของสังคมไทย

๑๐. การประเมิน
๑ ตรวจแบบฝึ กหัดจากการศึกษา

หลักการ พัฒนาการและการเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัย
เกณฑ์ : ความถูกต้ อง
๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมใน
การจัดกิจกรรม
เกณฑ์ : การให้ ความสนใจความ
ร่ วมมือ
๓. ตรวจบทปฏิบตั ิการและการ
นาเสนองาน
เกณฑ์ : ความถูกต้ องและวิธีการ
นาเสนอ
๔. ตรวจความถูกต้องของฐานข้อมูล
พื้นฐานในท้องถิ่นของนักศึกษา
เกณฑ์ : ความถูกต้ อง

๖. ชื่อหน่วยเวลา
หน่วยที่ ๒ แนวคิดและ
ขั้นตอนของพัฒนาการและ
การเติบโตของเด็ก 0-5 ปี
( เวลา ๙ ชัว่ โมง )

๗. ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้
เมื่อจบหน่วยการเรี ยนรู ้น้ ีผเู ้ รี ยน
สามารถ
๑ รู ้และเข้าใจแนวคิดทางพุทธศาสนา
๒ รู ้และเข้าใจแนวคิดทางวัฒนธรรม
๓ รู ้และเข้าใจทางการศึกษาปฐมวัย
๔ รู ้และเข้าใจแนวคิดด้านความ
ต้องการพื้นฐานและบริ การสาหรับเด็ก
๕. รู ้และเข้าใจความต้องการของเด็กวัย
ก่อนเรี ยน
๖. รู ้และเข้าใจการสนองความต้องการ

แผนการจัดการเรี ยนรู ้
๘. สาระ
๘.๑ ความคิดรวบยอด
แนวคิดและขั้นตอนของ
พัฒนาการและการเติบโตของเด็ก
0-5 ปี
๘. ๒ สาระ

๙. กระบวนการ

๑ ให้นกั ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทาง
พุทธศาสนา,วัฒนาธรรม,การศึกษา
ปฐมวัยและแนวคิดความต้องการ
พื้นฐานด้านความต้องการ
๒. ครู และนักศึกษาร่ วมอภิปราย
๑.แนวคิดทางพุทธศาสนา
แนวคิดทางพุทธศาสนา,วัฒนา
๒.แนวคิดทางวัฒนธรรม
ธรรม,การศึกษาปฐมวัยและ
๓.แนวคิดทางการศึกษาปฐมวัย แนวคิดความต้องการพื้นฐานด้าน
๔.แนวคิดด้ านความต้ องการ
พื ้นฐานและบริการสาหรับเด็ก ความต้องการ
๕.ความต้ องการของเด็กวัยก่อน ๓. ครู และนักศึกษาร่ วมสรุ ป
แนวคิดทั้ง 4 ด้าน
เรี ยน
๖.การสนองความต้ องการ
๔. ให้นกั ศึกษาแบ่งกลุ่มทา
แบบฝึ กหัด

๑๐. การประเมิน
๑ ครู สงั เกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วม
ในการจัดกิจกรรม
เกณฑ์ : ความสนใจในการวิเคราะห์
๒. ตรวจแบบฝึ กหัดจากการวิเคราะห์
แนวคิดทั้ง 4 ด้าน
เกณฑ์ : ความถูกต้ องและชัดเจนของ
เนื้อหา
๓. ประเมินผลการนาเสนอแนวคิด
และขั้นตอนของพัฒนาการและการ
เติบโตของเด็ก 0-5 ปี
เกณฑ์ : วิธีนาเสนอและชัดเจน
๔. แบบฝึ กหัดแนวคิดและขั้นตอน
ของพัฒนาการและการเติบโตของเด็ก
0-5 ปี
เกณฑ์ : ความถูกต้ อง

๖. ชื่อหน่วยเวลา
หน่ วยที่ ๓ หลักและวิธีการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

( เวลา ๙ ชัว่ โมง )

๗. ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้
เมื่อจบหน่ วยการเรียนรู้ นผี้ ้ เู รียน
สามารถ
๑ รู ้และเข้าใจการส่ งเสริ มความ
เจริ ญเติบโตและพัฒนาการทางร่ างกาย
๒ รู ้และเข้าใจการส่ งเสริ มพัฒนาการ
ทางสติปัญญาของเด็กวัยก่อนเรี ยน

แผนการจัดการเรี ยนรู ้
๘. สาระ

๙. กระบวนการ

๑๐. การประเมิน

๑ ตรวจความถูกต้องของรายงาน
หลักและวิธีการอบรมเลี้ยงดู หลักและวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็ก เกณฑ์ : ความถูกต้ อง
๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมใน
ปฐมวัย
เด็กปฐมวัย
๒. ครู และนักศึกษาร่ วมอภิปราย กิจกรรม
๘. ๒ สาระ
๑. การส่ งเสริ มความเจริ ญเติบโต การส่ งเสริ มความเจริ ญเติบโต เกณฑ์ : ความสนใจในการเรียนรู้
และพัฒนาการทางร่ างกายของ ๓. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมใน
และพัฒนาการทางร่ างกาย
การจัดกิจกรรมการอภิปรายสรุ ปแนว
๒. การส่ งเสริ มพัฒนาการทาง เด็กวันก่อนเรี ยน
สติปัญญาของเด็กวัยก่อนเรี ยน ๓. ให้นกั ศึกษาแบ่งกลุ่มทารายงาน ทางการวิเคราะห์หลักและวิธีการ
๘.๑ ความคิดรวบยอด

๑ ให้นกั ศึกษาศึกษาและวิเคราะห์

หลักและวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็ก อบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
เกณฑ์ : การร่ วมกิจกรรมครบถ้ วน
ปฐมวัย
๔. ให้นกั ศึกษา ส่ งตัวแทน
นาเสนอหลักและวิธีการอบรม
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยพร้อมทั้ง
ยกตัวอย่าง

๔. ตรวจความถูกต้องของฐานข้อมูล
พื้นฐานในแต่ละท้องถิ่นของนักศึกษา
เกณฑ์ : ความถูกต้ องสมบูรณ์

๖. ชื่อหน่วยเวลา
หน่ วยที่ ๔ รู ปแบบการอบรม
เลี้ยงเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
( เวลา ๙ ชัว่ โมง )

๗. ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้
เมื่อจบหน่ วยการเรียนรู้ นผี้ ้ เู รียน
สามารถ
๑ รู ้และเข้าใจรู ปแบบการอบรม

แผนการจัดการเรี ยนรู ้
๘. สาระ
๘.๑ ความคิดรวบยอด

หลักการและรู ปแบบการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิต
ไทยเป็ นองค์ความรู ้ที่พฒั นาขึ้น

เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ตามวิถีชีวิต
ไทยโดยครอบครัวเป็ นรู ปแบบที่ ๘. ๒ สาระ
มุ่งพัฒนาเด็กวัย ๐-๕ ปี
๑. รู ปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
๒ รู ้และเข้าใจผลการทดลองนา
ปฐมวัยตามวิถีชีวติ ไทยโดย
ร่ องการใช้รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู ครอบครัวเป็ นรู ปแบบที่มุ่ง
เด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทย
พัฒนาเด็กวัย ๐-๕ ปี
๒. ผลการทดลองนาร่ องการใช้
รู ปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัยตามวิถีชีวติ ไทย

๙. กระบวนการ

๑๐. การประเมิน

๑ ให้นกั ศึกษาศึกษาวีดีทศั น์

๑ แบบสังเกตและความสนใจในกาชม
รู ปแบบการอบรมเลี้ยงเลี้ยงดูเด็ก วีดีทศั น์ภาพของนักศึกษาแต่ละคน
จากแบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้
ปฐมวัย
๒. ครู อธิ บายและซักถามเกี่ยวกับ เกณฑ์ : การมีส่วนร่ วมและความ
สนใจ
รู ปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
๒. ตรวจผลการทารายงานเรื่ อง
ปฐมวัย ตามวิถีชีวติ ไทยโดย

ครอบครัวเป็ นรู ปแบบที่มุ่ง
พัฒนาเด็กวัย ๐-๕ ปี
๓. ให้นกั ศึกษา ศึกษาค้นคว้าและ
ทารายงานเกี่ยวกับรู ปแบบการ
อบรมเลี้ยงเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
๔. ให้นกั ศึกษา นาเสนอและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน

รู ปแบบการอบรมเลี้ยงเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย

เกณฑ์ : ความถูกต้ องและชัดเจนของ
เนื้อหา
๓. ประเมินผลการนาเสนอรายงาน
เกี่ยวกับรู ปแบบการอบรมเลี้ยงเลี้ยง

ดูเด็กปฐมวัย

รู ปแบบการอบรมเลี้ยงเลี้ยงดูเด็ก เกณฑ์ : วิธีการนาเสนอและชัดเจน
๔. แบบฝึ กหัด
ปฐมวัย
๕. ครู และนักศึกษาร่ วมอภิปราย
สรุ ปและทาแบบฝึ กหัดท้ายบท

เกณฑ์ : ความถูกต้อง

๖. ชื่อหน่วยเวลา
๗. ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้
หน่ วยที่ ๕ บทบาทพ่อ เมื่อจบหน่ วยการเรียนรู้ นผี้ ้ เู รียน
แม่ ผูป้ กครองและครู ใน สามารถ
๑ รู ้และเข้าใจความสาคัญของพ่อ
การอบรมเลี้ยงดู
แม่ต่อการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
๒ รู ้และเข้าใจวิธีการเลี้ยงดูของ
( เวลา ๙ ชัว่ โมง )
พ่อแม่
๓ รู ้และเข้าใจในการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาร่ วมกันระหว่าง
สถานศึกษากับผูป้ กครอง
๔ สามารถอธิ บายระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน

แผนการจัดการเรี ยนรู ้
๘. สาระ
๘.๑ ความคิดรวบยอด

๙. กระบวนการ
๑ ให้นกั ศึกษาศึกษา/ชมวีดีทศั น์
เกี่ยวกับบทบาทพ่อแม่

พ่อแม่ ผูป้ กครองนอกจากจะเลี้ยงดู
เด็กให้มีร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ผูป้ กครองและครู ในการอบรม
แล้วยังจะต้องมีการพัฒนาทางจิตใจ และ เลี้ยงดู
๒. ครู และนักศึกษาร่ วมกัน
ทางสังคมในเชิงจิตวิทยาให้กบั เด็กด้วย
อภิปรายบทบาทพ่อแม่
๘. ๒ สาระ
๑. ความสาคัญของพ่อแม่ตอ่ การอบรม ผูป้ กครองและครู ในการอบรม
เลี ้ยงดูเด็ก
เลี้ยงดู
๒. วิธีการเลี ้ยงดูของพ่อแม่
๓. ให้นกั ศึกษา ทาใบงานใบ
๓. การป้องกันและแก้ ไขปัญหาร่วมกัน
กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและ
ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง
แก้ไขปัญหาร่ วมกันระหว่าง
๔. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
สถานศึกษากับผูป้ กครอง
๔. ให้นกั ศึกษา ระดมสมองเพื่อ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
๕. ครู และนักศึกษาร่ วมกันสรุ ป
และทาแบบฝึ กหัดท้ายบท

๑๐. การประเมิน
๑ แบบสังเกตและความสนใจของ
นักศึกษาในการชมวีดีทศั น์สื่อต่างๆ
เกณฑ์ : การมีส่วนร่ วมและสนใจ
๒. ประเมินจากการมีส่วนร่ วมของ
นักศึกษาในการอภิปรายถึงบทบาท

พ่อแม่ ผูป้ กครองและครู ในการ
อบรมเลี้ยงดู
เกณฑ์ : การร่ วมกิจกรรมครบถ้ วน
๓. ตรวจใบงาน/ใบกิจกรรมท้ายบท
เกณฑ์ : ขั้นตอนปฏิบัติจริงและแก้ ไข
ได้
๔. แบบประเมินผลความรู ้ความเข้าใจ
ในขั้นตอนการประเมินผล
เกณฑ์ : ขั้นตอนการประเมินผล
กระทบถูกต้ อง

๖. ชื่อหน่วยเวลา
หน่ วยที่ ๖ การจัด
กิจกรรมส่ งเสริ ม
พัฒนาการการจัด
สภาพแวดล้อม

( เวลา ๙ ชัว่ โมง )

๗. ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้

แผนการจัดการเรี ยนรู ้
๘. สาระ

เมื่อจบหน่ วยการเรียนรู้ นผี้ ้ เู รียน
สามารถ
๑ รู ้และเข้าใจสภาพแวดล้อม

๘.๑ ความคิดรวบยอด
การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรี ยนอย่าง
เหมาะสมตามความต้องการของเด็ก จึงมี
ความสาคัญที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของการ
ภายในห้องเรี ยน
๒ รู ้และเข้าใจสภาพแวดล้อมนอก เรี ยนรู ้ของเด็ก
๘. ๒ สาระ
ห้องเรี ยน

๑. สภาพแวดล้อมภายในห้องเรี ยน
๒. สภาพแวดล้อมนอกห้องเรี ยน

๙. กระบวนการ
๑ ให้นกั ศึกษาศึกษา/ชมวีดีทศั น์
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
พัฒนาการการจัดสภาพแวดล้อม
๒. ครู และนักศึกษาร่ วมกัน
อภิปรายการจัดสภาพแวดล้อม

๑๐. การประเมิน

๑ แบบสังเกตและความสนใจของ
นักศึกษาในการชมวีดีทศั น์สื่อต่างๆ
เกณฑ์ : การมีส่วนร่ วมและสนใจ
๒. ประเมินจากการมีส่วนร่ วมของ
นักศึกษาในการอภิปรายการ
ภายในห้องเรี ยน สภาพแวดล้อม พัฒนาการของแต่ละด้าน
เกณฑ์ : การร่ วมกิจกรรมครบถ้ วน
นอกห้องเรี ยน
๓. ตรวจใบงาน/ใบกิจกรรมเกี่ยวกับ
๓. ให้นกั ศึกษา ทาใบงานใบ
กิจกรรมเกี่ยวกับ แผนผังห้องเรี ยน แผนผังห้องเรี ยนระดับวัยก่อนเรี ยน
เกณฑ์ : ขั้นตอนปฏิบัติจริงและแก้ ไข
ระดับวัยก่อนเรี ยน
ได้
๔. ให้นกั ศึกษา ระดมสมองเพื่อ
๔. แบบประเมินผลความรู ้ความเข้าใจ
วางแผนผังเกี่ยวกับมุมต่าง ๆ ใน
ในขั้นตอนการประเมินผล
ห้องเรี ยน
๕. ครู และนักศึกษาร่ วมอภิปราย เกณฑ์ : ขั้นตอนการประเมินผล
กระทบถูกต้ อง
สรุ ปการจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
พัฒนาการการจัดสภาพแวดล้อม

สังเขปรายพัฒนาการและการเลีย้ งดูเด็กปฐมวัย
รหัสวิชา ศษ ๐๑๐๓ หมวดวิชาเลือกเสรี กลุ่มวิชาเลือก ๓ (๓-๐-๖)
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ชื่อวิชา พัฒนาการและการเลี ้ยงดูเด็กปฐมวัย
วัตถุประสงค์
๑. มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักและแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการและการอบรมเลี ้ยงดูเด็กปฐมวัย
๒. มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับพัฒนาการและการเติบโตของเด็ก ๐-๕ ปี
๓. มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักและวิธีการอบรมเลี ้ยงดูเด็กปฐมวัย
๔. มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับรูปแบบการอบรมเลี ้ยงดูเด็กปฐมวัย
๕. มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับบทบาทของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูในการอบรมเลี ้ยงดู
๖. มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับแนวการจัดกิจกรรมและการจัดสภาพแวดล้ อมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย

คาอธิบายรายวิชา
หลักการ แนวคิดและขันตอนของพั
้
ฒนาการและการเติบโตของเด็ก ๐- ๕ ปี หลักและวิธีการอบรมเลี ้ยงดู
เด็กปฐมวัย รูปแบบการอบรมเลี ้ยงดูเด็กปฐมวัย บทบาทพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูในการอบรมเลี ้ยงดู การจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการการจัดสภาพแวดล้ อม

หัวข้ อเนือ้ หาวิชา
สัปดาห์
ที่
๑

๒

๓

หัวข้ อ/รายละเอียด
หลักการ พัฒนาการและการเลีย้ งดูเด็กปฐมวัย
ภาคบรรยาย
- หลักการพัฒนาการและการเลี ้ยงดูเด็กปฐมวัย
- ความหมายความสาคัญการพัฒนาและการเลี ้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย
- บริบทของสังคม ปัญหาสังคมในปัจจุบนั
- วิกฤติด้านพัฒนากาและการเลี ้ยงเด็กปฐมวัย
ภาคปฏิบัตกิ ารและศึกษาด้ วยตนเอง
ศึกษาและแสดงความคิดเห็นจากสังคมไทย เหตุการณ์ที่
เกี่ยวกับปัญหาการเลี ้ยงดูเด็ก
หลักการ พัฒนาการและการเลีย้ งดูเด็กปฐมวัย
ภาคบรรยาย
- ค่านิยมของสังคมไทย
- ลักษณะสาคัญของการอบรมเลี ้ยงดูที่กาลัง
เปลี่ยนแปลง
ภาคปฏิบัตกิ ารและศึกษาด้ วยตนเอง
อธิบายค่านิยมสาคัญที่สะท้ อนให้ เห็นลักษณะสังคมไทย
ในอดีต และได้ มีการถ่ายทอดสูเ่ ด็กไทยนันมี
้ อะไรบ้ าง
แนวคิดและขัน้ ตอนของพัฒนาการและการเติบโต
ของเด็ก 0-5 ปี
ภาคบรรยายพฤติกรรมการเรี ยนรู้
- แนวคิดทางพุทธศาสนา
- แนวคิดทางวัฒนธรรม
- แนวคิดทางการศึกษาปฐมวัย
- แนวคิดด้ านความต้ องการพื ้นฐานและบริการสาหรับเด็ก
ภาคปฏิบัตกิ ารและศึกษาด้ วยตนเอง
สังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัย วิเคราะห์ความสอดคล้ อง
ของแนวคิด ของแต่ละด้ าน

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรม
การเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช้
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
ซักถาม
- เครื่ องฉายโปรเจคเตอร์
- ใบงาน
- หนังสือพิมพ์

๒
๑

๒

- บรรยาย ยกตัวอย่าง
ซักถาม
- เครื่ องฉายโปรเจคเตอร์
- ใบงาน

๑
- บรรยาย ซักถาม
- อภิปรายในชันเรี
้ ยน
- เครื่ องฉายโปรเจคเตอร์
- ใบงาน
๒
๖

สัปดาห์
ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

๔

แนวคิดและขัน้ ตอนของพัฒนาการและการ
เติบโตของเด็ก 0-5 ปี
ภาคบรรยาย
- ความต้ องการของเด็กวัยก่อนเรี ยน
- การสนองความต้ องการ
- ความสนใจ
- ส่งเสริมความสนใจ
ภาคปฏิบัตกิ ารและศึกษาด้ วยตนเอง
ถ้ าท่านมีลกู ที่กาลังอยูใ่ นวัยเรี ยน ท่านมีจดุ มุง
หมายอย่างไรบ้ างในการอบรมเลี ้ยงดู เพื่อให้ เด็กมี
พัฒนาการสมวัย
หลักและวิธีการอบรมเลีย้ งดูเด็กปฐมวัย
ภาคบรรยายพฤติกรรมการเรี ยนรู้
- การส่งเสริมความเจริญเติบโตและพัฒนาการทาง
ร่างกาย
๕-๖ - - การส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา
ของเด็กวัยก่อนเรี ยน
ภาคปฏิบัตกิ ารและศึกษาด้ วยตนเอง
ถ้ าท่านต้ องการให้ เด็กวัยก่อนเรี ยนมีร่างกายแข็งแรง
เจริญเติบโตดี ท่านจะส่งเสริมได้ อย่างไรบ้ าง
๗-๘ รู ปแบบการอบรมเลีย้ งดูเด็กปฐมวัย
ภาคบรรยาย
- รูปแบบการอบรมเลี ้ยงดูเด็กปฐมวัย ตามวิถีชีวิต
ไทยโดยครอบครัวเป็ นรูปแบบที่มงุ่ พัฒนาเด็กวัย ๐๕ ปี
- ผลการทดลองนาร่องการใช้ รูปแบบการอบรมเลี ้ยง
ดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทย
ภาคปฏิบัตกิ ารและศึกษาด้ วยตนเอง
- อภิปรายจากกรณีตวั อย่างที่ได้ สืบค้ นมา (ราย
กลุม่ )
๙

สอบกลางภาค

๒

กิจกรรม
การเรียนการสอนและสื่อที่
ใช้
- สืบค้ นข้ อมูลงานวิจยั จาก
อินเทอร์ เน็ต ฐานข้ อมูล
วิทยานิพนธ์
- อภิปรายในชันเรี
้ ยน
- สอบย่อยครัง้ ที่ ๒

๑

๕

๑

- บรรยาย ซักถาม
- อภิปรายในชันเรี
้ ยน
- เครื่ องฉายโปรเจคเตอร์
- ตัวอย่างการเขียนแผนการ
สอน
- ใบงาน
- บรรยาย ยกตัวอย่าง ซักถาม
- เครื่ องฉายโปรเจคเตอร์
- ใบงาน
- หนังสือพิมพ์

๕
๑

๒

สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
๑๐-๑๑ บทบาทพ่ อแม่ ผู้ปกครองและครู ในการอบรม
เลีย้ งดู
ภาคบรรยาย
- ความสาคัญของพ่อแม่ตอ่ การอบรม
เลี ้ยงดูเด็ก
- วิธีการเลี ้ยงดูของพ่อแม่
- การป้องกันและแก้ ไขปัญหาร่วมกันระหว่าง
สถานศึกษากับผู้ปกครอง
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ภาคปฏิบัตกิ ารและศึกษาด้ วยตนเอง
จงกล่าวถึงความสาคัญของพ่อแม่ตอ่ การอบรมเลี ้ยงดู
เด็กวัยก่อนเรี ยน
๑๒-๑๓ การจัดกิจกรรมส่ งเสริมพัฒนาการการจัด
สภาพแวดล้ อม
ภาคบรรยาย
- เน้ นกระบวนการเท่าๆกับผลผลิต
- เป็ นการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ
ภาคปฏิบัตกิ ารและศึกษาด้ วยตนเอง
- อภิปรายจากกรณีตวั อย่างที่ได้ สืบค้ นมา (รายกลุม่ )
๑๔ การจัดกิจกรรมส่ งเสริมพัฒนาการการจัด
สภาพแวดล้ อม
ภาคบรรยาย
- เน้ นกระบวนการเท่าๆกับผลผลิต
- เป็ นการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ
ภาคปฏิบัตกิ ารและศึกษาด้ วยตนเอง
- อภิปรายจากกรณีตวั อย่างที่ได้ สืบค้ นมา (รายกลุม่ )
ต่อ
๑๕ สอบปลายภาคเรียน

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรม
การเรียนการสอนและสื่อที่ใช้
- สืบค้ นข้ อมูลงานวิจยั จาก
อินเทอร์ เน็ต ฐานข้ อมูล
วิทยานิพนธ์
- อภิปรายในชันเรี
้ ยน

๕
๑

๕

- บรรยาย ยกตัวอย่าง ซักถาม
- เครื่ องฉายโปรเจคเตอร์
- ใบงาน (มอบหมายงานกลุ่ม)

๑
- บรรยาย ยกตัวอย่าง ซักถาม
- เครื่ องฉายโปรเจคเตอร์
- ใบงาน (มอบหมายงานกลุ่ม)
๒
๑
๒

การประเมินผล
-ปฏิบตั ิการพัฒนานวัตกรรมกลุม่ และงานเดี่ยว
-นาเสนอผลการปฏิบตั ิกิจกรรมหน้ าชันเรี
้ ยน
-คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
และค่านิยมรายวิชา
-ทดสอบกลางภาค
-ทดสอบปลายภาค
รวม

๑๐
๑๐
๑๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน

๓๐
๔๐
๑๐๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน

อาจารย์ ประจาวิชา
นางวัฒนา ผ่ านเมือง ศึกษาศาสตรบัณฑิต(การศึกษาปฐมวัย)มหาวิทยาลัยราชภัฎสกนคร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทัว่ ไป) มหาวิทยาลัยราชภัฎสกนคร
หมายเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อ ๐๘๙-๖๑๗๔๔๔๐
E – mail wattana_pan@hotmail.com
เอกสารอ้ างอิงเพื่อการค้ นคว้ า
กรมวิชาการ.หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ครุ ุสภาลาดพร้ าว,๒๕๔๖.
_________.คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ (สาหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี ).
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ครุ ุสภาลาดพร้ าว,๒๕๔๗.
ศรี ออน เนียมนาค. การพัฒนาการจัดกิจกรรมเล่ านิทานส่ งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมด้ าน
การช่ วยเหลือและแบ่ งปั นผู้อ่ ืนของเด็กปฐมวัย. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร , ๒๕๔๗.
รัชนี ลาชโรจน์ เอกสารการสอนชุดวิชาพัฒนาการเด็กและการเลีย้ งดู หน่ วยที่ ๑-๗ สาขาวิชาคหกรรม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สิริวรรณ ฤทธิสาร. การเปรี ยบเทียบความคิดสร้ างสรรค์ และความฉลาดทางอารมณ์ ของ
เด็กปฐมวัยที่ใช้ วิธีการสอนแบบการจัดกิจกรรมเล่ านิทานประกอบภาพและ
วิธีการสอนแบบปกติ.วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อยุธยา,๒๕๕๒.

ข้ อมูลนักศึกษารายวิชาการพัฒนาการอบรมเด็กปฐมวัย
๒. ชื่อ – สกุล…………………………………………………………….ชื่อเล่ น……………..….........................
๒. วัน / เดือน / ปี เกิด…………………………………………………..อายุ……………………………………..
๓. โปรแกรมวิชา……………………………………………………………………………………………………..
๔. ที่อยู่ท่ สี ามารถติดต่ อได้ ทางไปรษณีย์ / โทรศัพท์ / Fax
๔.๒ ที่อยู่……………………………………………………………………………………………………...
๔.๒ โทรศัพท์ (บ้ าน และมือถือ)……………………………………………………………………………
๔.๓ Fax (ถ้ ามี)……………………………………………………………………………………………….
๔.๔ E-mail…………………………………………………………………………………………………...
๕. วุฒกิ ารศึกษา
๕.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย………………………………………………………………………….
๕.๒ สูงกว่ าระดับมัธยมศึกษา (ถ้ ามี)………………………………………………………………………
๖. อาชีพ………………………………………………………………………………………………………………
๗. สถานที่ทางาน…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
๘. ความสามารถพิเศษ
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
๙. ท่ านมีพนื ้ ฐานความรู้ ด้านการพัฒนาอบรมเลีย้ งดูเด็กปฐมวัยหรือไม่
O มี
O ไม่ มี
อธิบาย....................................................................................................................

ทดสอบก่ อนเรี ยน
คาชีแ้ จง
นักศึกษาจงให้ คาอธิบายในหัวข้ อต่ อไปนี ้
๒. ในความคิดเห็นของท่ าน คุณธรรม จริยธรรมมีความหมายว่ าอย่ างไร โปรดเขียนอธิบายด้ วยสานวน
ภาษาของท่ านเอง
คุณธรรม………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
จริยธรรม………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
๒. หลักคุณธรรมพืน้ ฐาน ๘ ประการมีอะไรบ้ าง
๒……………………………………………………………………………………………
๒…………………………………………………………………………………………….
๓……………………………………………………………………………………………
๔……………………………………………………………………………………………
๕……………………………………………………………………………………………
๖…………………………………………………………………………………………….
๗…………………………………………………………………………………………….
๘……………………………………………………………………………………………..
ขอให้ โชคคืนะจ๊ ะ

รายวิชาการปลูกฝั งคุณธรรม จริยธรรมสาหรั บเด็กปฐมวัย
รหัสวิชา ศษ ๐๒๒๒ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ผู้สอน นางวัฒนา ผ่ านเมือง
ใบงานที่ ๒
รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม
๒…………………………………………….
๒…………………………………………….
๓…………………………………………….
๔…………………………………………….
๕…………………………………………….
ภาระงาน
ให้ นกั ศึกษาค้ นคว้ าจากเอกสารหรื ออินเทอร์ เน็ตเรื่ องทฤษฎีพัฒนาการด้ านสติปัญญาของ Piaget
(เพียเจต์ ) และทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ Kohlberg (โคห์ ลเบิร์ก) ให้ แต่ละกลุม่ นาเสนอการ
เปรี ยบเทียบข้ อมูลว่าแนวคิดของนักจิตวิทยาสองท่านนี ้ มีความสอดคล้ องหรื อขัดแย้ งกันหรื อไม่ อย่างไร ทาตาราง
ลงในกระดาษที่(ขนาดกว้ าง ยาวพอจะนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยนได้ ) ส่งตัวแทนนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยนและส่งเป็ นเอกสาร
แบบไม่ต้องเข้ าเล่มในวันเสาร์ ถดั ไป

