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หมวด 1 ขอ้มลูทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อวิชา  

ED 2011  การบริหารและการจัดการศึกษาปฐมวัย 

          (Administration and Managing Early Childhood 

Education) 

2. จ านวนหน่วยกติ  

3 (3-0-6)   

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา : 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)  เป็นวิชาเอก 

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน :  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

1) นายสุนทร  สมลือแสน 

     สถานท่ีติดต่ออาจารย์  : 186 ม.1 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขา

สวนกวาง จ.ขอนแก่น  

     โทร.08-1872-0902, 08-4789-6727  E-mail.  

Somluesaen@gmail.com 

5. ภาคการศกึษา/ ชั้นปทีี่เรยีน 

ภาคการศึกษา 1/2556    ชั้นปีที่ 4 

6. รายวิชาที่ตอ้งเรยีนมากอ่น 

 ไม่มี 

7. รายวิชาที่ตอ้งเรยีนควบคู่กนั  

 ไม่มี 

8. สถานที่เรยีน  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง   
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9. วันที่จดัท าหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครัง้ล่าสดุ :   

1  พฤษภาคม  2556 

 

 

 

 

 

 

   หมวดที ่2 จดุมุง่หมายและวตัถุประสงค์ 

 

1.  จดุมุง่หมายของรายวชิา  

1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพ้ืนฐานการบริหาร

และการจัดการการศึกษาปฐมวัย 

2) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด จุดมุ่งหมายและ

หลักเกณฑ์การจัดต้ังสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

3) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าท่ี และ

คุณสมบัติของบุคลกรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

4) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีการบริหาร

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และประยุกต์ใช้ได้อย่างมืออาชีพ 

5) มีความสามารถในการจัดท าโครงสร้างการบริหารใน

สถานศึกษาระดับปฐมวัย 

6) มีความรู้ความสามารถในการจัดการระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาระดบัปฐมวยั 

7) มีความรู้และความสามารถในการจัดการด้าน

ความสัมพันธ์กับชุมชน 

2. วัตถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา  
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1)  เพ่ือให้นักศึกษามีฐานความรู้ที่เป็นรูปธรรมในการศึกษา

วิชาอ่ืน ๆ ในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

2)  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้ 

 

หมวด 3 ลกัษณะและการด าเนนิการ 

1. ค าอธบิายรายวชิา 

ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานของการบริหารและการจัดการ

การศึกษาปฐมวัย การจัดต้ังสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  บทบาท 

หน้าที่และคุณสมบัติของบุคลากร การจัดโครงสร้างการบริหาร 

หลักการและทฤษฎีการบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  เข้าใจการ

จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย และการจัดการ

ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน    

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

     จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อภาคการศึกษา  48  ชั่วโมง 

 จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการต่อภาคการศึกษา ไม่มี   

 จ านวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง   6 

ชั่วโมง / สัปดาห์ 

จ านวนชั่วโมงท่ีสอนเสริมในรายวิชา     ตามความต้องการ

ของนักศึกษาเฉพาะราย   

 3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน า

ทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

       

 

 

หมวด 4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา 
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มาตรฐานการเรยีนรู้ 

และเนือ้หาหรอืทักษะ

รายวชิา 

  
 วิธกีารสอน 

 

วธิีการวดัและ

ประเมนิผล 

1) ดา้นคณุธรรม 

จริยธรรม 

     (Ethics and Moral) 

       ปลูกฝังให้มีความตรง

ต่อเวลา มีความรับผิดชอบ 

มีวินัย มีความซื่อสัตย์ มี

มนุษยสัมพันธ์ มีความ

เมตตากรุณา เห็นอกเห็น

ใจ รู้รักสามัคคี มีน้ าใจและ

มีจิตสาธารณะ เข้าใจ

ยอมรับในคุณค่าความเป็น

มนุษย์ของผู้อื่นและยึดมั่น

ในวิชาชีพ 

 

 

- การศึกษาด้วย

ตนเอง 

-  การท ารายงาน

เป็นกลุ่ม 

-  สอดแทรก

คุณธรรม  

   จริยธรรม  โดย

การพูดคุย 

 

 

 

1.  สังเกต

พฤติกรรม 

2.  การสัมภาษณ์ 

3.  การประเมิน

ตนเอง 

4.  การประเมิน

จากเพ่ือน 

 

 

 

2) ดา้นความรู ้ 

(Knowledge) 

       มีความรู้ด้าน

ความหมาย ความส าคัญ

และจุดมุ่งหมายของการ

บริหาร  รูปแบบและ

หลักการการจัดการศึกษา

ปฐมวัย บทบาท หน้าที่และ

บุคลิกภาพผู้บริหาร  การ

จัดโครงสร้างองค์กร 

มาตรฐานและการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับ

 

-  บรรยาย 

-  อภิปราย 

-  การท างานกลุ่ม 

-  การน าเสนอ

รายงาน 

 

 

-  ทดสอบย่อย 

-  สอบกลางภาค 

-  น าเสนอสรุป

จากการค้นคว้า 
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มาตรฐานการเรยีนรู้ 

และเนือ้หาหรอืทักษะ

รายวชิา 

  
 วิธกีารสอน 

 

วธิีการวดัและ

ประเมนิผล 

ปฐมวัย การนิเทศการ

ติดตาม การจูงใจ  และ

ความร่วมมือระหว่าง

สถานศึกษากับผู้ปกครอง

ชุมชน 

3)  ดา้นทกัษะทางปญัญา    

        (Cognitive Skills)  

3.1  สามารถคิดค้นหา

ข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ 

และประเมินข้อมูล

สารสนเทศจาก

แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 

และแก้ปัญหาได้  

3.2 สามารถคิดแก้ปัญหา 

เสนอทางออกอย่าง

สร้างสรรค์ โดยค านึงถึง

ความรู้ทางภาคทฤษฎี  

ประสบการณ์ และและ

ผลกระทบจากการ

ตัดสินใจ    

 

 

 

 

-  การท างานกลุ่ม 

-  การอภิปราย 

 

 

-  ทดสอบย่อย 

-  สอบกลางภาค 

-  สอบปลายภาค 

4) ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์

ระหวา่ง 

    บคุคลและความ

รบัผดิชอบ  
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มาตรฐานการเรยีนรู้ 

และเนือ้หาหรอืทักษะ

รายวชิา 

  
 วิธกีารสอน 

 

วธิีการวดัและ

ประเมนิผล 

    (Interpersonal Skills 

and Responsibility) 

4.1  มคีวามสามารถใน

การรับรู้ความรู้สึกของ

ผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น มีมุมมอง

เชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง

อารมณ์ และทางสังคม 

4.2  มีความเอาใจใส่

ช่วยเหลือและเอื้อต่อการ

แก้ปัญหาในกลุ่มและ

ระหว่างกลุ่มได้อย่าง

สร้างสรรค์ 

4.3  มีภาวะผู้น าและผู้

ตามท่ีดี มีความรับผิดชอบ

ต่อส่วนรวมท้ังด้าน

เศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดล้อม 

 

 

-  กิจกรรม 

-  งานกลุ่ม 

-  ก าหนดความ

รับผิดชอบ 

 

-  ประเมินตนเอง 

และเพื่อน 

-  ประเมิน

พฤติกรรมนอก 

    ห้องเรียน 

-  ประเมิน

พฤติกรรมการ 

    ท างานเป็นกลุ่ม 

  

5) ดา้นทกัษะการวเิคราะห์

เชงิตวัเลข การสือ่สาร  

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  (Numerical  

Analysis, 

Communication  and 

Information Technology 

 

 

 

 

-  ใช้ Power 

point   

 

 

 

 

 

-  การน าเสนอ

ด้วยส่ือ 
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มาตรฐานการเรยีนรู้ 

และเนือ้หาหรอืทักษะ

รายวชิา 

  
 วิธกีารสอน 

 

วธิีการวดัและ

ประเมนิผล 

Skills) 

5.1 สามารถใช้ภาษาใน

การติดต่อส่ือ ความหมาย

ได้ดี ท้ังการฟัง พูด อ่าน 

เขียน 

5.2 สามารถวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข    

5.3 สามารถใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศในการสื่อสาร  

ศึกษา      ค้นคว้า 

วิเคราะห์และคัดเลือก  

ข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง 

ๆ ได้ อย่างเหมาะสม 

 

-  มีการน าเสนอ

ข้อมูลทาง 

   อินเตอร์เน็ต 

-  การแนะน า

เทคนิคการ 

   สืบค้นข้อมูล 

-  การมอบหมาย

งานด้วย 

   การสืบค้นข้อมูล

ด้วย 

   เทคโนโลยี 

 

   เทคโนโลยี 

-  การมีส่วนร่วม

ในการ 

   อภิปราย 

 

6)  ดา้นทกัษะดา้นการ

จดัการเรยีนรู ้ 

     (Psychomotor Skill) 

      ไม่มี 

 

 

 

ไม่มี 

 

 

ไม่มี 

 

 

หมวด 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน  

สัปดาห ์  จ านวน กิจกรรมการ  
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ที่ หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมง เรียน การสอน 

สื่อทีใ่ช ้

ผู้สอน 

1 

 

 

- แนะน ารายวิชา 

แนวคดิพืน้ฐานของ

การบรหิารและการ

จดัการการศกึษา

ปฐมวัย 

 

3 

 

- แนะน าแหล่ง

ค้นคว้า 

- สร้าง

ข้อตกลง

ร่วมกัน

เกี่ยวกับ

การศึกษา  

- สนทนาและ

ซักถามระสบ

การณ์/เจตคติ 

- คอมพิวเตอร์ 

- โปรเจคเตอร์ 

นาย

สุนทร  

สมลือ

แสน 

2-3 การจดัตัง้สถาน

พัฒนาเด็กปฐมวยั 

- แนวคดิและ

จดุมุง่หมาย 

- หลกัเกณฑก์าร

จดัตัง้ 

 
  

6 

 

-  บรรยาย 

-  แบบฝึกหัด 

-  ศึกษา

ค้นคว้าและ

รายงานกลุ่ม 

-  เขียน

กระดาน 

-  คอมพิวเตอร์ 

-  

โปรเจคเตอร์ 

นายสนุทร  

สมลือแสน 

4-5 บคุลากรในสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวยั 

- ผู้บริหารสถานศึกษา 

- ครู 
-บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ 
  

6 

 

-  บรรยาย 

-  แบบฝึกหัด 

-  เขียน

กระดาน 

-  คอมพิวเตอร์ 

นายสนุทร  

สมลือแสน 
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- โปรเจคเตอร์ 

6-7 ผูบ้รหิารสถานศกึษา

มืออาชีพ 

-  ความหมายผูบ้ริหารสถานศึกษา 
-  ทกัษะท่ีจ าเป็นของผูบ้ริหาร 
- คุณลกัษณะท่ีส าคญัของผูบ้ริหาร 
- คุณธรรมและจริยธรรมของ
ผูบ้ริหาร 

6 

 

-  บรรยาย 

-  ศึกษา

ค้นคว้าและ

รายงานกลุ่ม 

-  เขียน

กระดาน 

-  คอมพิวเตอร์ 

-  

โปรเจคเตอร์ 

นายสนุทร  

สมลือแสน 

8 สอบกลางภาค 3  
นายสนุทร 

สมลือแสน 

 

9-10 การจดัโครงสรา้ง

การบรหิารใน

สถานศึกษาระดบั

ปฐมวัย 

 

6 

 

-  บรรยาย 

-  เขียน

กระดาน 

-  คอมพิวเตอร์ 

- โปรเจคเตอร์ 

นายสนุทร   

สมลือแสน 

11-12 
การน าเสนองาน 

/การรายงาน 
6 -  คอมพิวเตอร์ 

- โปรเจคเตอร์ 

นายสนุทร 

สมลือแสน 

13-14 มาตรฐานและการ

ประกนัคณุภาพ

การศกึษา ระดบั

ปฐมวัย 

6 

 

-  บรรยาย 

-  เขียน

กระดาน 

-  คอมพิวเตอร์ 

- โปรเจคเตอร์ 

นายสนุทร 

สมลือแสน 

15-16 ความสมัพนัธ์ของ

สถานพฒันาเดก็
6 -  บรรยาย 

-  เขียน

นายสนุทร  

สมลือแสน 
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ปฐมวัยกบัชมุชน 

 

กระดาน 

-  คอมพิวเตอร์ 

- โปรเจคเตอร์ 

16 สรุป 3 -  คอมพิวเตอร์ 

- โปรเจคเตอร์ 

นายสนุทร 

สมลือแสน 

17 สอบปลายภาค    

 รวม 48   

 
 
 
 
 
 
 
 

2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้ 

ผลการเรยีนรู ้

Learning 

Outcome 

 

วธิีการประเมนิผล

นกัศึกษา 

 

สัปดาห์ที่

ประเมนิ 

 

สดัสว่นของ

การ

ประเมนิผล 

2.1, 3.1 ทดสอบย่อย 

สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

ทุกหัวข้อ 

8 

17 

30 % 

20 % 

20 % 

3.1, 5.1, 6.1 การมีส่วนร่วมกิจกรรมใน

ชั้นเรียน 

การอภิปราย  เสนอความ

คิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอด

ภาค

การศึกษา 

10 % 

 

4.1, 6.1 การค้นคว้า  /การน าเสนอ

งาน 
11-12 20 % 
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/การรายงาน /การท างาน

กลุ่มและผลงาน 

 รวม  100% 

หมวด 6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลกัทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน  

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  และกระทรวงศึกษาธิการ.  

(2543).  ปฏริปูการเรียนรู ้:  

  นกัศึกษาส าคญัที่สดุ. กรุงเทพมหานคร: คุรุสภาลาดพร้าว. 

_________.  (2542).  พระราชบัญญตัิการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 

2542.  กรุงเทพมหานคร:  

           พริกหวานกราฟฟิค. 

_________.  (2544).  มาตรฐานการศกึษาเพือ่การประเมิน

คณุภาพภายนอก: ระดบัการศกึษา 

          ขัน้พืน้ฐาน.  กรุงเทพมหานคร: ส านักงานรับรองมาตรฐาน

และการประเมินคุณภาพ 

           การศึกษา. 

จรัล  ค ายัง.  (2539).  การประเมนิสภาพจรงิ.  กรุงเทพมหานคร: 

ส านักงานทดสอบทางการศึกษา. 

ธร  สุนทรายุทธ. (2551).  หลักการและทฤษฎบีรหิารเชงิปฏริปู.  

กรุงเทพฯ : เนติกุลการพิมพ์. 

ธีระ   รุญเจริญ. (2550). ความเปน็มืออาชีพในการจดัและบริหาร

การศกึษายคุปฏริปูการศกึษา. 

          กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง.  

พูลสุข   สังข์รุ่ง. (2549). มนษุยสมัพนัธใ์นองค์กร. พิมพ์ครั้งท่ี 8. 

กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2529. การจัดการศูนย์และ

โรงเรียนปฐมวัยศึกษา หน่วยที่ 1-7. 

 นนทบุรี. ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ยงยุทธ   เกษสาคร. (2547). ภาวะผูน้ าและการท างานเปน็ทมี.  

พิมพ์ครั้งที่ 6.  

      กรุงเทพฯ : ปัณณรัชต์. 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ. (2547). 

พระราชบญัญัติสภาครแูละบคุลากร 

          ทางการศกึษา พ.ศ. 2546.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา

ลาดพร้าว.ส านักมาตรฐานวิชาชีพ  ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา. 

มาตรฐานวิชาชีพทางการศกึษา. กรุงเทพฯ :  

เอกสารอัดส าเนา. 

หมวด 7 การประเมนิและปรบัปรงุการด าเนนิการของ

รายวชิา 
 

1.  การประเมนิประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศกึษา 

 -  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

 -  การสะท้อนความคิดจากพฤติกรรมของผู้เรียน 

 -  แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 

2. การประเมนิการสอน 

 -  แบบประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

 -  การสังเกตการสอน 

 -  การสัมภาษณ์นักศึกษา 

3. การปรบัปรงุการสอน  

 -  สัมมนาการจัดการเรียนการสอนโดยมหาวิทยาลัย 

 -  การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
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 -  การประชุมผู้สอนเพ่ือหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษา

และหาแนวทางแก้ไข 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาในรายวิชา  

 -  การตรวจสอบโดยการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดย

อาจารย์อื่นท่ีไม่ใช่ผู้สอน 

 -  มีคณะกรรมการวิทยาเขตตรวจสอบผลการประเมินผลการ

เรียนรู้ของนักศึกษา  โดยตรวจสอบข้อสอบ  รายงานการสอน  

วิธีการให้คะแนนและการให้คะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิล

ของรายวชิา 

 -  มีการปรับปรุงรายวิชาทุกปี  ตามข้อเสนอแนะของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 -  เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนบ้าง  เพ่ือให้นักศึกษามี

มุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้ 


