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คํานํา 

 

การจัดทํา มคอ. 3 รายละเอียดวชิา การศกึษาปฐมวัย ( Early Childhood Education ) 

รหัสวิชา 1071103  เปนการจัดทํารายละเอียดประกอบ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย ในหมวดวิชาเฉพาะดาน โดยมุงเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจใน เรื ่อง

ความหมาย ความสําคัญ นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎี ปรัชญาการปฐมวัย

ของนักการศึกษาที่มีอิทธิพลตอการจัดการศึกษาปฐมวัย ประวัติความเปนมาของการศึกษา

ปฐมวัยของประเทศไทยและตางประเทศ เปรียบเทียบรูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษา

ปฐมวัยของหนวยงานตางๆ อธิบายนวัตกรรม วิเคราะหปญหาและแนวโนมการจัดการศึกษา

ปฐมวัยของไทย รวมทั้งเขาใจความตองการ เห็นคุณคาและความสําคัญของเด็กปฐมวัย  

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับนี้ใชประกอบในรายวิชา 

การศึกษาปฐมวัย  (รห ัสว ิชา  1071103) จะทําใหการจัดการเรียนรูรายวิชา ดําเนินไปตาม

วัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว และเปนแนวทางที่สามารถปรับปรุง รูปแบบวิธีการเรียนรูใหสอดคลอง

กับผูเรยีนไดเปนอยางด ี
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รายละเอียดของรายวิชา 

  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

คณะ   คณะครุศาสตร หลักสตูรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย 

  

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อรายวชิา 

             1071103  การศกึษาปฐมวัย  (Early Childhood Education)  

 2. จํานวนหนวยกติ 

     3 หนวยกติ    3(3-0-6)  

3. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา 

     หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย ประเภทรายวชิากลุมวิชาบังคับ 

4. อาจารยผูรับผดิชอบรายวชิาและอาจารยผูสอน  

4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวชิา   อาจารยนงเยาว  นุชนารถ 

  4.2 อาจารยผูสอน  ตอนเรยีน A1, B1 อาจารยนงเยาว  นุชนารถ 

         ตอนเรยีน UA, UB อาจารยกรณศิ    ทองสอาด 

ตอนเรยีน NA, NB อาจารยชนมธดิา ยาแกว 

ตอนเรยีน LA  อาจารยชนิสรา   ใจชัยภูมิ  

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรยีน 

     ภาคการศกึษาที่ 1/2558 / ช้ันปที่ 1 

6. รายวชิาที่ตองเรยีนมากอน (Pre-requisite) (ถาม)ี 

     ไมมี 

7. รายวชิาท่ีตองเรยีนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

     ไมมี  

8. สถานท่ีเรยีน 

     ตอนเรยีน A1,B1  คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ  

 ตอนเรยีน UA,UB ศูนยการศกึษานอกที่ตัง้ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 ตอนเรยีน NA,NB ศูนยการศึกษานอกที่ตัง้ จังหวัดนครนายก 

 ตอนเรยีน LA  ศูนยการศกึษานอกที่ตัง้ จังหวัดลําปาง 
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มคอ. 3 

 9. วันท่ีจัดทําหรอืปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังลาสุด 

     วันที่จัดทํา   3 พฤษภาคม 2555 

 วันที่ปรับปรุงครัง้ลาสุด 1 กรกฎาคม 2558 

 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวชิา 

 1. อธบิายความหมาย ความสําคัญ และนโยบายการจัดการศกึษาปฐมวัย 

 2. อธบิายแนวคดิ ทฤษฎ ีและปรัชญาการศกึษาปฐมวัยของนักการศกึษา ที่มอีทิธพิลตอการ

จัดการศกึษาปฐมวัย 

 3. รูและเขาใจประวัตคิวามเปนมาของการศกึษาปฐมวัยของไทยและตางประเทศ 

 4. วเิคราะห วจิารณ เปรยีบเทยีบรูปแบบและแนวการจัดการศกึษาปฐมวัยของหนวยงาน

ตางๆ 

 5. อธบิายลักษณะนวัตกรรมทางการศกึษาปฐมวัย 

 6. วเิคราะห สังเคราะห วจิารณปญหาและแนวโนมการจัดการศกึษาปฐมวัยของไทยใน

ศตวรรษที่ 21 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

- 

 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธบิายรายวชิา 

ศกึษาความหมาย ความสําคัญ แนวคดิ หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการศึกษาปฐมวัย 

ของนักการศึกษาที่มีอิทธิพลตอการจัดการศึกษาปฐมวัย ประวัติความเปนมาของการศึกษาปฐมวัย 

นโยบายของการศกึษาปฐมวัย รูปแบบการจัดการศกึษาปฐมวัยของไทย หนวยงานที่เกี่ยวของกับการ

จัดการศึกษาหรือดูแลเด็กปฐมวัย แนวคิดใหมๆที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัย สภาพ

ปจจุบัน ปญหา แนวทางการแกปญหา และแนวโนมของการศกึษาปฐมวัยในอนาคต 

 Study of definition, importance, concepts, principles, and theories in early childhood 

education that influence the educational management for young children. History, policy, and 

models of early childhood education in Thailand. Agencies, new concepts, current problems, 

solutions, and trends involving in early childhood education in the future. 
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2. จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

 

บรรยาย  

 

 

สอนเสรมิ 

 

ฝกปฏบิัต ิ

 

การศึกษาดวยตนเอง 

45 ช่ัวโมงตอภาค

การศกึษา 

สอนเสรมิตามความ

ตองการของนักศกึษา

เปนรายบุคคล 

- 90 ช่ัวโมง 

ตอภาคการศกึษา 

 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกนักศึกษาเปน   

    รายบุคคล 

      อาจารยจัดเวลาใหคําปรกึษาเปนรายบุคคล หรอืรายกลุมตามความตองการของนักศกึษา 

 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรยีนรูของนกัศึกษา 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 

   1.1 คุณธรรม จรยิธรรมที่ตองพัฒนา    

 1) แสดงออกซึ่งพฤตกิรรมดานคุณธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 2) มคีณุธรรมจรยิธรรมที่เสรมิสรางการพัฒนาที่ยั่งยนื   

 3) มีความกลาหาญทางจริยธรรมกลาแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมดวยความเขาใจใน

ผูอื่น เขาใจโลกและมจีติสาธารณะ  

  4) มคีวามเสยีสละ และเปนแบบอยางทีด่ี 

 5) เคารพกฎระเบยีบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

 6) สามารถจัดการและแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิง

สัมพัทธโดยใชดุลยพนิจิทางคานยิม ความรูสกึของผูอื่น และประโยชนของสังคมสวนรวม 

   1.2 วธิกีารสอน 

           1.2.1 บรรยายและอภปิรายพรอมยกตัวอยาง  แบงกลุมกําหนดหนาที่ในการรวมกิจกรรม 

 1.2.2 สอดแทรกคุณธรรมและจรยิธรรมในระหวางการเรยีนการสอน 

 1.2.3 กําหนดเกณฑในการเขาช้ันเรยีน การรวมกจิกรรมระหวางเรยีนและการสงงาน 

 1.2.4 ปฏบิัตตินเปนแบบอยางที่ดใีหกับนักศกึษา 
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   1.3 วธิกีารประเมนิผล 

1.3.1 ประเมนิจากพฤตกิรรมในช้ันเรยีน  

1.3.2 ประเมนิจากการรวมกจิกรรม  ความสนใจ  ความรับผิดชอบในช้ันเรยีน   

1.3.3 ประเมินจากการเขาเรยีน  การสงงานที่ไดรับมอบหมายตรงตามเวลา  และ

ประสทิธภิาพของงานที่ไดรับมอบหมาย    

2. ความรู 

    2.1  ความรูที่ตองไดรับ 

  1) มีความรอบรูในดานความรูท่ัวไป วิชาชีพครู และวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยอยาง

กวางขวางลกึซึ้ง และเปนระบบ 

  2) มีความตระหนักรูหลักการและทฤษฎีในองคความรูที่เกี่ยวของอยางบูรณาการ ท้ัง

การบูรณาการขามศาสตร และบูรณาการกับโลกแหงความเปนจรงิ 

  3) มคีวามเขาใจความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชาที่จะสอนอยางลกึซึ้ง 

ตระหนักถงึความสําคัญของงานวิจัยและการวจัิยในการตอยอดความรู 

  4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาองคความรู และ

สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏบิัตงิานวชิาชีพครูอยางมปีระสทิธภิาพ 

    2.2  วธิกีารสอน 

2.2.1 บรรยาย อภปิรายพรอมยกตัวอยาง และศกึษาคนควาดวยตนเอง  

2.2.2 ศกึษาเอกสารและขอมูลจากแหลงการเรยีนรู สรุป วเิคราะห  

  2.2.3 แบงกลุมศกึษาคนควา วเิคราะหแลกเปลี่ยนเรยีนรู อภิปราย และนําเสนอรายงาน  

  2.2.4 ศกึษาวดีทิัศนและบันทกึสิ่งทีไ่ดเรยีนรู 

  2.2.5 ศกึษาดูงานในสถานศึกษาระดับปฐมวัยและบันทึกสิ่งที่ไดเรยีนรู 

  2.2.6 ศึกษาสังเกตพฤตกิรรมเด็กปฐมวัย และกจิกรรมประจําวันของเด็กปฐมวัย 

  2.2.7 การทํางานกลุม และการทํางานเดี่ยว 

   2.3 วธิกีารประเมนิผล                

         ประเมนิตามสภาพจรงิดังนี้ 

2.3.1  การแสดงพฤตกิรรมเพื่อสะทอนถงึความรูความสามารถและการประเมินตนเองของ

นักศกึษา 

2.3.2  ประเมนิจากพฤตกิรรมในการรวมกิจกรรมในช้ันเรยีน  การอภิปราย  และการคนควา  

2.3.3  ประเมินจากรายงานที่นําเสนอ                                

2.3.4  ประเมนิจากการรวมแสดงความคดิเห็น  การแลกเปลี่ยนเรยีนรูระหวางกลุม 
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3. ทักษะทางปญญา 

   3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

 1) สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลสารสนเทศและแนวคิด

จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เพื่อใชในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แกปญหา และทําการวิจัยเพื่อ

พัฒนางานและพัฒนาองคความรูไดดวยตนเอง 

 2) สามารถคิดแกปญหาที่มีความสลับซับซอน เสนอทางออก และนําไปสูการแกไขไดอยาง

สรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการ

ตัดสนิใจ   

 3) มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนางานอยางสรางสรรค มีวิสัยทัศน  

และการพัฒนาศาสตรทางครุศาสตร รวมท้ังการพัฒนาทางวชิาชีพอยางมีนวัตกรรม 

 4) การคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และนําความรูเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎ ี 

และหลักการที่เกี่ยวของในศาสตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยไปใชในการจัดการเรียนรู 

แกปญหาการพัฒนาผูเรียน และการวิจัยตอยอดองคความรู มีความเปนผู นําในการ

ปฏิบัตงิานอยางมวีสิัยทัศนในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 

3.2 วธิกีารสอน 

3.2.1 จัดกจิกรรมที่นักศกึษาไดคนพบองคความรูใหมดวยตนเอง 

3.2.2 บรรยาย อภปิรายรวมกันในช้ันเรยีน และศกึษาคนควาดวยตนเอง  

3.2.3 แบงกลุมศกึษาคนควาเอกสารและขอมูลจากแหลงการเรยีนรู สรุป วเิคราะห

แลกเปลี่ยนเรยีนรู อภิปราย และนําเสนอ 

3.2.4 ใชกระบวนการกลุมในการอภิปราย  คดิวเิคราะห  สังเคราะหเกี่ยวกับแนวคิดทาง

การศกึษาปฐมวัยบูรณาการสูการปฏบิัตจิริงในสถานศึกษาปฐมวัย   

 3.3 วธิกีารประเมนิผล 

 3.3.1 สงัเกตพฤตกิรรมการมสีวนรวมในการอภิปรายในช้ันเรยีน 

 3.3.2 ประเมนิจากการทํารายงานเปนรายบุคคล  การทํารายงานกลุมและการนําเสนอหนา

ช้ันเรยีน 

 3.3.3 ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใชขอสอบเนนการคดิวเิคราะห  สังเคราะห   

และนําไปประยุกตใชในชีวติประจําวัน  
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

    4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตองพัฒนา 

1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเองและผูอื่นในการ

ทํางานและการอยูรวมกันอยางเปนกัลยาณมิตร และในการเรียนรูพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยาง

ตอเนื่อง 

 2) มีความเอาใจใสชวยเหลือและเอื้อตอการแกปญหาในกลุมและระหวางกลุมได

อยางสรางสรรค 

3) มีภาวะผูนําและผูตามที่ดี มีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม

ทัง้ดานเศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดลอม 

4) มีความไวในการรับรูความรูสึกของผูอื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ

และสังคม  เอาใจใสในการรับฟง และพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลอยางมีความ

รับผดิชอบ 

   4.2 วธิกีารสอน 

           4.2.1 มอบหมายงานรายบุคคลและรายกลุม 

           4.2.2 ฝกปฏิบัตใินช้ันเรยีนเพื่อใหมปีฏบิัตสิัมพันธตอกัน 

           4.2.3 นําเสนอรายงานหนาช้ันเรยีน  

    4.3 วธิกีารประเมนิผล 

          4.3.1 การมสีวนรวมในช้ันเรยีน  พฤตกิรรมในช้ันเรยีน  และความรับผิดชอบในการเรียน    

4.3.2 ประเมนิจากรายงานที่นําเสนอ                                

          4.3.3 ประเมนิจากการรวมแลกเปลี่ยนเรยีนรูและการแสดงความคดิเห็น 

 4.3.4 ประเมนิจากพฤตกิรรมในการทํางานเปนกลุมและผลงานของกลุม 

 4.3.5 ประเมนิจากรายงานการศกึษาคนควาดวยตนเอง 

5. ทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

    5.1 ทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศที่ตอง

พัฒนา 

  1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติ

เพื่อการวิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู การเก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอขอมูล และการ

แกปญหาในการดํารงชีวติและการจัดการเรยีนการสอนอยางเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

 2) ตระหนักถึงคุณคาของการใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติการ

วิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู การเก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอขอมูลและการแกปญหาในการ

ดํารงชีวติและการจัดการเรยีนการสอน 
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3)  สามารถใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติเพื่อการวิจัยเพื่อการ

สื่อสารการเรยีนรู การเก็บรวบรวมและการนําเสนอขอมูล และการแกไขปญหาในการดํารงชีวิตและ

การจัดการเรยีนการสอนอยางเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

 4) สามารถบูรณาการขอมูลเพื่อการสื่อสารอยางเปนระบบดวยสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการ

สื่อสารไดอยางมปีระสทิธภิาพ  

    5.2 วธิกีารสอน 

          5.2.1 มอบหมายงานใหนักศกึษาคนควาขอมูลจากเอกสารประกอบการสอน เว็บไซตที่

เกี่ยวของ และทํารายงานโดยเนนการนําตัวเลข หรอืมสีถติอิางองิ จากแหลงที่มาของขอมูลที่

นาเช่ือถอื 

           5.2.2 ปฏบิัตกิจิกรรมตามที่ไดรับมอบหมาย  ใหฝกทักษะในการสื่อสาร ทัง้การพูด และการเขยีน 

           5.2.3 นําเสนอผลงานโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม  

           5.2.4 การสงงานใหอาจารยและการแบงปนความรูใหเพื่อนผานทางอเีมล เฟซบุคหรอืไลน 

    5.3 วธิกีารประเมนิผล 

5.3.1 ประเมินทักษะการพูด การเขยีนและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการนําเสนอผลงาน 

5.3.2 ประเมนิทักษะการเขียนรายงาน 

          5.3.3 ประเมนิจากผลงานที่นําเสนอดวยรูปแบบตาง ๆ 

6. ทักษะการจัดการเรยีนรู (การปฏบิัตทิางวิชาชีพครูปฐมวยั) 

 6.1 ทักษะการจัดการเรยีนรู (การปฏบิัตทิางวชิาชีพครูปฐมวัย) ที่ตองพัฒนา 

 1) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เปนทางการ 

(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยางสรางสรรค 

  2) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับผู เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู เรียนที่มี

ความสามารถพิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผูเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางมี

นวัตกรรม 

 3) มคีวามเช่ียวชาญในการจัดการเรยีนรูในวชิาเอกการศกึษาปฐมวัยที่จะสอนอยางบูรณาการ 

 6.2 วธิกีารสอน  

  นําความรูที่ไดรับจากช้ันเรยีนไปลงปฏบิัตจิรงิในสถานศึกษาโดยการฝกสังเกตพฤติกรรม 

จัดทําโครงการ 

 6.3 วธิกีารประเมนิ 

  วัดจากการจัดทําโครงการและนําเสนอโครงการ 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

 

1. แผนการสอน 
 

 

สัปดาห

ที ่

 

หัวขอ/รายละเอียด 

 

จํานวน 

ช่ัวโมง 

 

กิจกรรมการเรยีนการสอน สื่อที่ใช  

 

ผูสอน 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ปฐมนเิทศการเรียน

รายวชิา ศึกษาและทํา

ความเขาใจคําอธิบาย

รายวชิาพรอมท้ัง

หลักเกณฑการ

ประเมนิผล 

- ทดสอบความรูพื้นฐาน

ของนักศึกษาเกี่ยวกับ

การศึกษาปฐมวัย 

- ความหมายของเด็ก

ปฐมวัย 

- ชวงอายุของเด็ก

ปฐมวัย 

- ความหมายของการจัด

การศึกษาปฐมวัย 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. อาจารยผูสอนแนะนําตัวและอธิบาย

เนื้อหารายวชิา จุดประสงคและเปาหมาย

ของรายวชิา เกณฑการวัดผลและ

ประเมนิผล แนะนําหนังสอืและเว็บไซต 

2. นักศึกษารวมแสดงความคดิเห็นและ

พจิารณาเกณฑการวัดและประเมนิผล

รวมกับอาจารยผูสอน 

3. แจกแบบทดสอบวัดความรูพื้นฐานของ

นักศึกษา 

4. นักศึกษารวมกันแสดงความคดิเห็นและ

แลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับเด็ก

ปฐมวัย ความหมายของเด็กปฐมวัย 

ความหมายของการจดัการศึกษาปฐมวัย

และชวงอายุของเด็กปฐมวัย 

5. นักศึกษาและอาจารยรวมกันสรุป

เกี่ยวกับความหมายของเด็กปฐมวัย 

ความหมายของการจดัการศึกษาปฐมวัย

และชวงอายุของเด็กปฐมวัย 

6. สื่อท่ีใช 

    4.1 แนวการสอน 

    4.2 แบบทดสอบ 

    4.3 power point 

    4.4 เอกสารประกอบการเรียน 

อ.นงเยาว 

อ.กรณศิ 

อ.ชนมธิดา 

อ.ชนิสรา 

3 - พ.ร.บ.การศึกษา

แหงชาติ ในสวนท่ี

เกี่ยวของกบัการศึกษา

ปฐมวัย และหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย

พุทธศักราช 2546 

3 1. นักศึกษาแบงกลุมศึกษาและวเิคราะห

เนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายฯ และพ.ร.บ. 

การศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 แกไข

เพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 และแกไข 

อ.นงเยาว 

อ.กรณศิ 

อ.ชนมธิดา 

อ.ชนิสรา 
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สัปดาห

ที ่

 

หัวขอ/รายละเอียด 

 

จํานวน 

ช่ัวโมง 

 

กิจกรรมการเรยีนการสอน   

 

ผูสอน 

   เพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553 ท่ีเกี่ยวของ

กับการศึกษาปฐมวัย  หลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัยพุทธศักราช 2546  

2. รวมกันอภิปรายการนําความรูเกี่ยวกับ

นโยบาย ฯ และพ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ

และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ไปใชในการ

จัดการศึกษาปฐมวัย 

(มอบหมายงานใหนักศึกษาแบงกลุมศึกษา 

คนควาเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาจากแหลง

การเรียนรูตางๆ) 

3. สื่อท่ีใช 

   3.1 พระราช บัญญัตกิารศึกษาแหงชาต ิ

พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเตมิ ฉบับท่ี2 พ.ศ.

2545 และแกไขเพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 

2553 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

พุทธศักราช 2546 

   3.2 เอกสารประกอบการเรียน 

   3.3 บทความ งานวจิัย ขาว วดีทัีศน 

 สิ่งพมิพและเวปไซตท่ีเกี่ยวของ 

   3.4 power point 

 

 4 ปรัชญาการศึกษา 

 

 

 

3 1. นักศึกษาแตละกลุมนําเสนอรายงาน

เกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาดวยโปรแกรม

ตามความถนัดและเหมาะสม 

2.รวมกันวเิคราะหการนําปรัชญาการศึกษา

ไปใชในการจัดการศึกษาปฐมวัย 

3. แลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุป 

(มอบหมายงานใหนักศึกษาแบงกลุมศึกษา 

คนควา เกี่ยวกับแนวคดิของนักการศึกษา

ปฐมวัยจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ)   

อ.นงเยาว 

อ.กรณศิ 

อ.ชนมธิดา 

อ.ชนิสรา 
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มคอ. 3 

 
 

สัปดาห

ที ่

 

หัวขอ/รายละเอียด 

 

จํานวน 

ช่ัวโมง 

 

กิจกรรมการเรยีนการสอน   

 

ผูสอน 

   4. สื่อท่ีใช 

   4.1 เอกสารประกอบการเรียน 

   4.2 เอกสารสิ่งพมิพและ เวปไซดท่ี

เกี่ยวของ 

   4.3 power point 

 

5 แนวคดิของนักการศึกษา

เกี่ยวกับการศึกษา

ปฐมวัย 

3 1. นักศึกษานําเสนอรายงานเกี่ยวกับแนวคดิ

ของนักการศึกษาปฐมวัย 

2. รวมกันวเิคราะหจุดออน จุดแข็ง แนวคดิ

ของนักการศึกษาปฐมวัย และการนํา

แนวคดิของนักการศึกษาไปใชในการจัด

การศึกษา 

3. แลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุป(มอบหมาย

งานใหนักศึกษาศึกษา คนควา เกี่ยวกับ

ประวัตกิารศึกษาปฐมวัยในประเทศไทยจาก

แหลงการเรียนรูตาง ๆ)    

4. สื่อท่ีใช 

   4.1 ใบงาน 

   4.2 เอกสารประกอบการเรียน 

   4.3 เอกสารสิ่งพมิพและ เวปไซดท่ี

เกี่ยวของ 

   4.4 power point 

อ.นงเยาว 

อ.กรณศิ 

อ.ชนมธิดา 

อ.ชนิสรา 

6 ประวัตกิารศึกษาปฐมวัย

ในประเทศไทย 

 

3 1. นักศึกษาแบงกลุมสรุปความรูเกี่ยวกับ

ประวัตกิารศึกษาปฐมวัยในประเทศไทยใน

รูปแบบ Mind Map และนําเสนอผลงาน 

2.รวมกันวเิคราะหประวัตกิารศึกษาปฐมวัย

ในประเทศไทยท่ีผานมามลัีกษณะเปน

อยางไร 

3. แลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุป 

(มอบหมายงานใหนักศึกษาศึกษา คนควา 

เกี่ยวกับประวัตกิารศึกษาปฐมวัย

ตางประเทศจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ) 

 

อ.นงเยาว 

อ.กรณศิ 

อ.ชนมธิดา 

อ.ชนิสรา 
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มคอ. 3 

 

สัปดาห

ที ่

 

หัวขอ/รายละเอียด 

 

จํานวน 

ช่ัวโมง 

 

กิจกรรมการเรยีนการสอน   

 

ผูสอน 

   4. สื่อท่ีใช 

   4.1 เอกสารประกอบการสอน 

   4.2 เอกสาร สิ่งพมิพ และเวปไซดท่ี

เกี่ยวของ 

   4.3 power point 

   4.4 วดีทัีศนการศึกษาปฐมวัยในประเทศ

ไทย 

 

7-8 ประวัตกิารศึกษาปฐมวัย

ตางประเทศ 

 

6 1. นักศึกษาแบงกลุมสรุปความรูเกี่ยวกับ

ประวัตกิารศึกษาปฐมวัยตางประเทศพรอม

นําเสนอในรูปแบบท่ีหลากหลายเชน 

รายการวทิยุ/โทรทัศน  บทบาทสมมต ิฯลฯ 

2.รวมกันวเิคราะหเปรียบเทียบการจัด

การศึกษาปฐมวัยของตางประเทศมจีุดเดน 

จุดดอยอยางไร 

3. แลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุป 

4. สื่อท่ีใช 

   4.1 เอกสารประกอบการสอน 

   4.2 เอกสาร สิ่งพมิพ และเวปไซดท่ี

เกี่ยวของ 

   4.3 power point 

   4.4 วดีทัีศนการศึกษาปฐมวัยใน

ตางประเทศ 

อ.นงเยาว 

อ.กรณศิ 

อ.ชนมธิดา 

อ.ชนิสรา 

 

 

 

 

9-10  25รูปแบบและหนวยงานท่ี

รับผดิชอบในการจัด

การศึกษาในระดับ

ปฐมวัย 

 

 

 

6 1. 25นักศึกษารวมกันระดมความคดิเห็น

เกี่ยวกับรูปแบบและหนวยงานท่ีรับผดิชอบ

ในการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย 

2. ศึกษาวเิคราะหรูปแบบการจัดการศึกษา

ปฐมวัยของหนวยงานตางๆ 

3. ศึกษาดูงานและสรุปสาระการเรียนรูท่ี

ไดรับจากสถานศึกษาระดับปฐมวัย  ตาม

แบบบันทึกการศึกษาดูงาน 

4. แลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุป 

(มอบหมายงานใหนักศึกษา ศึกษา คนควา

เกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย  

อ.นงเยาว 

อ.กรณศิ 

อ.ชนมธิดา 

อ.ชนิสรา 
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มคอ. 3 

 

สัปดาห

ที ่

 

หัวขอ/รายละเอียด 

 

จํานวน 

ช่ัวโมง 

 

กิจกรรมการเรยีนการสอน   

 

ผูสอน 

   จากแหลงการเรียนรูตาง ๆ)     

5. สื่อท่ีใช 

   5.1 แบบบันทึกการศึกษาดูงาน 

   5.2 สถานศึกษาระดับปฐมวัย 

   5.3 เอกสารประกอบการเรียน 

   5.4 power point 

   5.5 เอกสารสิ่งพมิพและ เวปไซดท่ี

เกี่ยวของ 

 

11-12 นวัตกรรมทางการศึกษา

ปฐมวัย 

 

6 1. ศึกษาวดีทัิศนเกี่ยวกับนวัตกรรมทาง

การศึกษาปฐมวัย 

2. นักศึกษาแบงกลุมสรุปความรูเกี่ยวกับ

นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบ

Mind Map และนําเสนอผลงาน 

3. รวมกันวเิคราะหเปรียบเทียบนวัตกรรม

ทางการศึกษาปฐมวัย 

4. แลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุป 

5. สื่อท่ีใช 

   5.1 วดีทัิศนเกี่ยวกับนวัตกรรมทาง

การศึกษาปฐมวัย 

   5.2 เอกสารประกอบการเรียน 

   5.3 power point 

   5.4 เอกสารสิ่งพมิพ บทความ และเวป

ไซดท่ีเกี่ยวของ 

อ.นงเยาว 

อ.กรณศิ 

อ.ชนมธิดา 

อ.ชนิสรา 

13 – 14 - สภาพปจจุบัน ปญหา 

และแนวทางการ

แกปญหา 

 - แนวโนมของการจัด

การศึกษาปฐมวัยใน

อนาคต 

6 1. ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา แนวโนมการ

จัดการศึกษาปฐมวัยจากเอกสารงานวจิัย 

2. นักศึกษาแบงกลุมรวมกันวเิคราะหถงึ

สภาพปจจุบัน ปญหา และแนวทางการ

แกปญหาของการจัดการศึกษาปฐมวัย 

3. นักศึกษารวมกันวเิคราะหถงึแนวโนมของ

การจัดการศึกษาปฐมวัยในอนาคต 

4. แลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุป 

5. สื่อท่ีใช 

    5.1  วดีทัิศนเกี่ยวกับปญหาของ  

อ.นงเยาว 

อ.กรณศิ 

อ.ชนมธิดา 

อ.ชนิสรา 
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มคอ. 3 

 

สัปดาห

ที ่

 

หัวขอ/รายละเอียด 

 

จํานวน 

ช่ัวโมง 

 

กิจกรรมการเรยีนการสอน   

 

ผูสอน 

   การศึกษาปฐมวัย 

   5.2 เอกสารประกอบการเรียน 

   5.3 power point 

   5.4 เอกสารสิ่งพมิพ บทความ  งานวจิัย

และเวปไซดท่ีเกี่ยวของ 

 

15 สรุป ทบทวนบทเรียน 3 1. สรุป ทบทวนเนื้อหารายวชิา อภิปราย 

แสดงความคดิเห็น 

2. สื่อท่ีใช 

    2.1 เอกสารประกอบการเรียน 

    2.2 power point 

อ.นงเยาว 

อ.กรณศิ 

อ.ชนมธิดา 

อ.ชนิสรา 

16 สอบปลายภาค 

 

2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู 

 

กจิกรรม

ที่ 

ผลการเรยีนรู 
วธิกีารประเมนิ 

สัปดาหที ่

ประเมนิ 

สัดสวนของการ 

ประเมนิผล 

1. 

 

 

1.1 :1),5) 

 

- ความรับผิดชอบ วนิัยในช้ัน

เรยีน การปฏบิัตติาม

กฎระเบยีบของหองเรยีนและ

มหาวทิยาลัย 

1-15 

 

 

 

10 

 

2. 

 

 

1.1 :1),5) 

2.1 :1),2),4) 

3.1 :3),4) 

4.1 :2),4) 

5.1 :1),3),4) 

- ประเมินผลสัมฤทธของงาน 

อันประกอบดวย การรายงาน

กลุม / บุคคล กจิกรรมงาน

ยอยในช้ันเรยีน 

- การมสีวนรวมกิจกรรมตาง 

ๆ ในช้ันเรยีน 

1-15 

 

 

60 

 

3. 1.1 :1),5) 

2.1 :1),2),4) 

3.1 :3),4) 

4.1 :2),4) 

สอบปลายภาค 16 30 
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มคอ. 3 

การประเมนิ 

 

 

 

 

 

เน้ือหา

กจิกรรม 
5 4 3 2 1 

ความถูกตอง 

และครบถวน 

งานที่ไดรับ

มอบหมายมี

ความถูกตอง 

ครบถวนและมี

การอางองิ 

งานที่ไดรับ

มอบหมายมี

ความถูกตอง 

ครบถวนเกอืบ

ทัง้หมดและมี

การอางองิ 

งานที่ไดรับ

มอบหมายมี

ความถูกตอง 

ครบถวน 

 ไมนอยกวา

รอยละ 60 ไม

มกีารอางองิ 

งานที่ไดรับ

มอบหมายมี

ความถูกตอง 

ครบถวน 

 ไมนอยกวา

รอยละ 40 ไม

มกีารอางองิ 

งานที่ไดรับ

มอบหมายมี

ความถูกตอง 

ครบถวน 

 นอยกวารอย

ละ 20 ไมมี

การอางองิ 

 

การสงงานและ

ความตรงตอ

เวลา 

ปฏบิัตงิานได

ครบตาม

รูปแบบทัง้หมด

สงตรงตาม

กําหนดเวลา

และมรีะเบยีบ

เรยีบรอย 

ปฏบิัตงิานได

ตามรูปแบบ

ทัง้หมดสงตรง

ตามกําหนด 

เวลาแตไมเปน

ระเบยีบ

เรยีบรอย 

ปฏบิัตงิานได

ตามรูปแบบ

ทัง้หมดไมนอย

กวารอยละ 60

สงตรงตาม

กําหนดเวลา 

แตไมเปน

ระเบยีบ

เรยีบรอย 

ปฏบิัตงิานได

ตามรูปแบบ

ทัง้หมดไมนอย

กวารอยละ 40

สงไมตรงตาม

กําหนดเวลา 

ไมเปนระเบยีบ

เรยีบรอย 

ปฏบิัตงิานได

ตามรูปแบบ

ทัง้หมดนอย

กวารอยละ 20

สงไมตรงตาม

กําหนดเวลา 

ไมเปนระเบยีบ

เรยีบรอย 

 

การเขาช้ัน

เรยีน 

 

เขาช้ันเรยีนทุก

ครัง้และไมเคย

เขาช้ันเรยีน

สาย 

  

ขาดเรยีนไม

เกนิ 2 ครัง้และ

ไมเคยเขาช้ัน

เรยีนสาย 

 

ขาดเรยีน 3 

ครัง้และเขาช้ัน

เรยีนสาย 2 

ครัง้ 

 

ขาดเรยีน 3

ครัง้และเขาช้ัน

เรยีนสาย 3 

ครัง้ 

 

ขาดเรยีน 3 

ครัง้และเขาช้ัน

เรยีนสาย 4 

ครัง้  
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มคอ. 3 

 

 

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 

นงเยาว นุชนารถและคณะ. (2558) การศึกษาปฐมวัย. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ. 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
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สริมิา ภิญโญอนันตพงษ. (2550) การศึกษาปฐมวัย. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุติ. 

บุษบง  ตันตวิงศ. (2546). รูปแบบการศกึษาปฐมวัยตามวถิชีีวติไทย : การศกึษาเพื่อชีวติที่พอเพยีง. 

ใน พระอัจฉรยิบารม ี: การประถมศึกษาและการศึกษาปฐมวัย. กรุงเทพ ฯ : จุฬาลงกรณ 

เน้ือหา

กจิกรรม 
5 4 3 2 1 

พฤตกิรรมใน

ช้ันเรยีน 

มสีวนรวมกับ

กจิกรรม การ

ตอบคําถาม

อภิปราย การ

แสดงความ

คดิเห็นในช้ัน

เรยีนอยางสมํ่า 

เสมอ รับฟงขอ 

เสนอแนะ และ 

แตงกายสุภาพ

เรยีบรอยถูก

ระเบยีบของ

มหาวทิยาลัย 

อยางสมํ่าเสมอ  

มสีวนรวมกับ

กจิกรรม การ

ตอบคําถาม

อภิปราย การ

แสดงความ

คดิเห็นในช้ัน

เรยีนอยางสมํ่า 

เสมอ รับฟงขอ 

เสนอแนะ และ 

แตงกายสุภาพ

เรยีบรอยถูก

ระเบยีบของ

มหาวทิยาลัย 

อยางสมํ่า 

เสมอ (รอยละ 

80)  

มสีวนรวมกับ

กจิกรรม การ

ตอบคําถาม

อภิปราย การ

แสดงความ

คดิเห็นในช้ัน

เรยีนเปน

บางครัง้  

และแตงกาย

สุภาพเรยีบ 

รอยถูก

ระเบยีบของ

มหาวทิยาลัย 

อยางสมํ่า 

เสมอ (รอยละ 

60)  

มสีวนรวมกับ

กจิกรรม การ

ตอบคําถาม

อภิปราย การ

แสดงความ

คดิเห็นในช้ัน

เรยีนเปน

บางครัง้ และ 

แตงกายสุภาพ

เรยีบรอยถูก

ระเบยีบของ

มหาวทิยาลัย  

เปนบางครัง้ 

(รอยละ 40) 

แทบไมมสีวน

รวมกับ

กจิกรรม การ

ตอบคําถาม

อภิปราย การ

แสดงความ

คดิเห็นในช้ัน

เรยีนและ 

แตงกายสุภาพ

เรยีบรอยถูก

ระเบยีบของ

มหาวทิยาลัย 

เปนบางครัง้ 

(รอยละ 20)  
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หมวดท่ี 7 การประเมนิและปรับปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

      - นักศึกษาประเมนิผลการเรยีนรูและผลงานของตนเองและระหวางผูเรียนดวยกัน 

 - แบบประเมนิการสอนและแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธการประเมนิการสอน 

         - การสังเกตการณสอน การจัดตัง้คณะกรรมการประเมนิผลการสอนในสาขาวิชา 

 - แบบประเมนิความพึงพอใจของนักศกึษา 

3. การปรับปรุงการสอน 

     นําผลทีไ่ดจากการประเมนิมาปรับปรุงรูปแบบการเรยีนการสอน ทําการวิจัยในช้ันเรยีน  

คนควาขอมูลความรูใหมนํามาใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  อาจารยผูสอนรวมระดม

ความคดิเพื่อพัฒนาวชิาใหมีเนื้อหาและวิธกีารสอนที่เหมาะสมและเปนประโยชนตอการนําไปใช 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวชิา 

     การแตงตัง้คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรยีนรูของนักศกึษา 

โดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน วธิกีารใหคะแนน และการใหคะแนนตามขอกําหนดการวัดและ

ประเมนิผลประจํารายวิชา 

 5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธผิลของรายวชิา 

     ปรับปรุงรายละเอยีดรายวชิาทุกปการศกึษาตามขอเสนอแนะ  
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