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มคอ. ๓ รายละเอียดรายวิชา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง  ศูนย์การศึกษาชุมแพ  
คณะ/ภาควิชา        คณะศึกษาศาสตร์   ภาควิชาการศึกษา 
 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชื่อวิชา   ชื่อภาษาไทย  ED 2006  การจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเพ่ือการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย   
                          ชื่อภาษาอังกฤษ (Integrated Learning Activities for Early Childhood Children) 
2. จํานวนหน่วยกิต  3  หน่วยกิต  (3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
        ศาสนศาสตร์บัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) เป็นรายวิชาในหมวด วิชาชีพครู 

 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   อาจารย์ หยาดมณี  ขามธาตุ 
         คุณวุฒิ    ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (มสธ.2553) 
                      ศึกษาศาสตร์บัณฑิต การประถมศึกษา (มสธ.2534) 
                      ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พม. กระทรวงศึกษาธิการ 2530) 
                      ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง  วิชาเอกสังคมศึกษา วิชาโท  -  (วิทยาลัยครูลําปาง ,2527) 
                      สถานที่ติดต่อ 100 บ้านวังทอง ถนนชุมแพ – ศรีบุญเรือง ตําบลวังเพ่ิม  อําเภอสีขมพู       
                      จังหวัดขอนแก่น 40220 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน       ภาคเรียนที่ 3  ปีการศึกษา 2556  ช้ันปีที่ 4 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน       -ไม่มี- 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน     -ไม่มี- 
8. สถานที่เรียน 
      คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ศูนย์การศึกษาชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น 
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด    - 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา :เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชาน้ีแล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่างๆดังน้ี 
    1.1 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิดทฤษฏีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการสําหรับเด็กปฐมวัย  
    1.2 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความหมายความสําคัญและจุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ 
         สําหรับเด็กปฐมวัย 
    1.3 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการสําหรับเด็กปฐมวัย 
    1.4 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับองค์ประกอบสําคัญและขั้นตอนการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาเด็ก 
        ปฐมวัย 
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        1.5 มีความรู้ความสามารถและทักษะในการเขียนแผนการสอนแบบบูรณาการสําหรับเด็กปฐมวัย 

    1.6 มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการสําหรับเด็กปฐมวัยได้ 
 

2.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
   2.1 เพ่ือให้นักศึกษามีองค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรมในการศึกษารายวิชาน้ี การวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางใน
หลักการศึกษา  
   2.2 มีการปรับปรุงเพ่ิมเติมเน้ือหา สามารถนําไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่สังกัด และนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1.คําอธิบายรายวิชา 
      ชื่อภาษาไทย  การจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเพ่ือการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย  ED 2006   
      ชื่อภาษาอังกฤษ  (Integrated Learning Activities for Early Childhood Children) 
             ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฏี หลักการ และวิธีการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการสําหรับเด็กปฐมวัย การเขียน
แผนการสอน และการฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ  
 

2.จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 3  (3-0-6)    

    จํานวนช่ัวโมงบรรยายต่อภาคการศึกษา                        16 ชั่วโมง 

    จํานวนช่ัวโมงฝึกปฏิบัติต่อภาคการศึกษา                      12 ชั่วโมง 

    จํานวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง                                  20 ช่ัวโมง                        

    จํานวนช่ัวโมงที่สอนเสริมในรายวิชา                           ตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะราย 
3.  จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

- จัดให้นักศึกษาพบอาจารย์เพื่อขอคําปรึกษาและแนะนําสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง โดยอาจารย์จะแจ้งวันเวลาให้  
   นักศึกษา 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้และเน้ือหาหรือทักษะรายวิชา วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมิน 
1)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) 

1.1 การสร้างความมีวินัยใฝ่รู้ ความซ่ือสัตย์ และความ
รับผิดชอบในการทํางาน 

1.2 มีจิตสาธารณะ อาสางาน เสียสละเพื่อส่วนรวม/ 
เห็นแก่ส่วนรวมมากว่า รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
1.3 กิริยาวาจาสุภาพ ปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย 

     1.4  มีความพอเพียง ทํางานร่วมและเข้ากับผู้อ่ืนได้ 

มีการสอดแทรกหรือยกตัวอย่าง
ประกอบในขณะที่สอนเนื้อหา โดย
สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 
- กาํหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ให้
เข้าห้องเรียนตรงเวลาและเข้าเรียน
อย่างสมํ่าเสมอ  

-ให้มีความรับผิดชอบในงานท่ี
มอบหมาย และมีความซ่ือสัตย์ใน

การสอบ--มีการแต่งกายท่ีเหมาะสม 

1.วิธีการ สังเกต สํารวจ 
2.เคร่ืองมือ แบบสังเกต 
3.เกณฑ์  
-นักศึกษาร้อยละ 90 
เข้าเรียนตรงเวลาและ 
ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน
กําหนดข้ึนระหว่างอาจารย์
ผู้สอนกับนักศึกษา 
-ไม่มีการทุจริตในการสอบ 

2) ด้านความรู้ (Knowledge)มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ การบรรยาย  ยกตัวอย่างกรณีศึกษา วิธีการ ทดสอบ 
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นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน เกี่ยวกับเรื่องต่อไปน้ี 
2.1.มีความรอบรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฏีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมแบบบูรณาการเพื่อการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย  
2.2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายความสําคัญและ
จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ 
2.3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการจัดกิจกรรม
แบบบูรณาการเพื่อการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย 
2.4.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบสําคัญและข้ันตอน
การจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเพื่อเพ่ือการเรียนรู้สําหรับ 
เด็ก ปฐมวัย 

ถาม-ตอบในชั้นเรียน 
การอภิปรายกลุ่มใหญ่/ย่อย     
การระดมสมอง     
การศึกษาค้นคว้า /เสนอรายงาน    
รายคน และ รายกลุ่ม 
การอภิปรายซักถาม           
การศึกษาเอกสาร   
การสืบค้นจากเทคโนโลยี 

เคร่ืองมือ แบบทดสอบ 
เกณฑ์-นักศึกษาร้อยละ95 
        ผ่านเกณฑ์ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้และเน้ือหาหรือทักษะรายวิชา วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมิน 
3. ด้านทักษะทางปัญญา(Cognitive Skill) 
3.1 เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและการ
แก้ปัญหาเหล่าน้ันได้ด้วยเหตุผล หลักการและทฤษฎีได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยจะต้องมีหลักฐานและ
กรณีศึกษาเพ่ือการอ้างอิง 
3.3  นําความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน  และแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 

3.4  ความสามารถในการปฏิบัติการจัดกิจกรรมแบบ
บูรณาการ      

- ฝึกให้วิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษาที่มี
ผู้ศึกษาไว้แล้ว โดยให้ไปค้นคว้าจาก
เอกสารต่าง ๆ รวมการค้นคว้าจาก
ฐานข้อมูล--ยกตัวอย่างกรณีศึกษา  
-ถาม-ตอบในช้ันเรียนการระดมสมอง การ
อภิปรายกลุ่มใหญ่/ย่อย     
-ศึกษาค้นคว้า / 
เสนอรายงาน  รายคน/ รายกลุ่ม 
การอภิปรายซักถาม - 
การสืบค้นจากเทคโนโลยี 
-เชิญผู้มีประสบการณ์จากองค์การ
หน่วยงานของรัฐภายนอกมหาวิทยาลัย 
มาให้ข้อเสนอแนะ และแลกเปล่ียน เรียนรู้
ร่วมกัน 

- ประเมินจาก
กระบวนการทํางาน และ
ผลงานที่ทําเป็นกลุ่ม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (Interpersonal Analysis}Communication and 

Information Technology Skill) 

4.1มีทักษะและความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 

ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การและมีความรับผิดชอบ 
4.2 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรมท้ัง
ไทยและนานาชาติ 
4.3 ตระหนักในสิทธิตนเองและผู้อ่ืน ยอมรับความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล 
4.4  มีความสนใจและร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  
 

- ให้นักศึกษาทํางานกลุ่มใน
ลักษณะของการทํางานเป็นทีม 
เช่น  ทํารายจากการศึกษา
ค้นคว้า การสืบค้นข้อมูล 
-กิจกรรมการร่วมอภิปรายกลุ่ม 
 
 

-สังเกตพฤติกรรมการ
ทํางานกลุ่ม และฝึกทักษะ
การเป็นผู้นํา/(ตามกลุ่ม และ
การเป็นสมาชิกท่ีดี ของกลุ่ม  
สลับการเป็นหัวหน้ากลุ่มใน
การทํางานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(Numerical Analysis, 

Communication and Information Technology Skill) 
5.1สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ท้ังการฟัง พูด 
อ่าน เขียน 

- มีการนําเสนองานกลุ่มหรือ
โครงการต่อช้ันเรียน พร้อม
ข้อเสนอแนะเพ่ือให้นักศึกษาใช้
ภาษาที่ถูกต้อง ชัดเจนและ

- ประเมินจากผลงานที่
ต้องวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 
- ประเมินจากภาษาที่ใช้

3 



5.2 สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขซ่ึงอาจต้องใช้ทักษะในการ

วิเคราะห์เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ  เช่น การบริหาร การจัด
องค์การ การตัดสินใจ การประสานงาน และความมี
มนุษยสัมพันธ์ โดยใช้การระดมสมอง การสร้าง
สถานการณ์และบทบาทสมมุติ 
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ศึกษาค้นคว้า 
วิเคราะห์และคัดเลือกข้อมูลจากแหล่งความรู้จากแหล่ง
ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

กระชับ 
- ในการค้นคว้าน้ัน ส่วนหน่ึง 
นักศึกษาจะต้องค้นคว้าจาก
วารสารหรือฐานข้อมูลที่เป็น
ภาษาไทย และอังกฤษ 
- ในการเสนอนั้นจะใช้ ท้ังการ
รายงานหน้าชั้น และ PowerPoint 

ในการเขียนรายงานและ
การนําเสนอในช้ันเรียน 
- ประเมินจากการ
นําเสนอข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ โดยอาจนําเสนอ
ในรูปของแผนภูมิ 
ตัวเลข กราฟหรือ ตาราง 

มาตรฐานการเรียนรู้และเน้ือหาหรือทักษะรายวิชา วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมิน 
6.ด้านทักษะการปฏิบัติ (Psychomotor Skill) 
6.1 มีทักษะในการปฏิบัติ สามารถแก้ปัญหาการ
ปฏิบัติงานตามสภาพจริงได้ 
6.2 มีทักษะในการนําเสนองานที่ได้รับมอบหมายและ
สามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 

-มอบหมายงานกล ุ ่ม การศึกษา
ค้นคว้าและแก้ปัญหาร่วมกัน
และผลงาน 

ประเมินจากการแก้ไข
งาน ปรับปรุงงานและ
ผลงานกล ุ่ม.. 

 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1 แผนการสอน/กําหนดการสอน 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

1. 

- แนะนํารายวิชา 
- ทดสอบความรู้พื้นฐาน 
1.1 ความหมายของการบูรณาการ 
1.2 ความหมายของการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ 

3 

1. บรรยายประกอบ Powerpoint 
2.ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
3.ทดสอบความรู้พื้นฐาน 

หยาดมณี  ขามธาตุ 

2. 
ความสําคัญของการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ
จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ 

3 
1. บรรยายประกอบ Powerpoint 
2.ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
3.ทดสอบความรู้พื้นฐาน 

หยาดมณี  ขามธาตุ 

3. 
แนวคิดทฤษฏีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแบบ
บูรณาการเพื่อการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย  

 
3 

1. บรรยายประกอบ Powerpoint 
2.ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
3.ทดสอบความรู้พื้นฐาน 

หยาดมณี  ขามธาตุ 

4. 
หลักการและวิธีการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเพื่อการ
เรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย 

 
3 

1. บรรยายประกอบ Powerpoint 
2.ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
3.ทดสอบความรู้พื้นฐาน 

หยาดมณี  ขามธาตุ 

5. ประเภทของการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ 3 1. บรรยายประกอบ Powerpoint หยาดมณี  ขามธาตุ 

4 
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2.ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
3.ทดสอบความรู้พื้นฐาน 

6. 

องค์ประกอบและขั้นตอนการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ
เพ่ือการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย  

 
3 

1. บรรยายประกอบ Powerpoint 
2.ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
3.ทดสอบความรู้พื้นฐาน 

หยาดมณี  ขามธาตุ 

7. การเขียนแผนการสอน 
การจัดทําหน่วยการจัดประสบการณ์ 

3 
1. บรรยายประกอบ Powerpoint 
2.ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
3.ทดสอบความรู้พ้ืนฐาน 

หยาดมณี  ขามธาตุ 

8. 
การเขียนแผนการสอน 
การจัดทําหน่วยการจัดประสบการณ์ 

 
3 

การเรียนรู้ภาคสนาม ฝึกปฏิบัติการจัดทํา
หน่วยการจัดประสบการณ์ หยาดมณี  ขามธาตุ 

9. สอบกลางภาค 3  หยาดมณี  ขามธาตุ 

10. 
การเขียนแผนการสอน 
การเขียนแผนการจัดประสบการณ์รายหน่วย
ประสบการณ์ 

3 
1. บรรยายประกอบ Powerpoint 
2.ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
3.ทดสอบความรู้พ้ืนฐาน 

หยาดมณี  ขามธาตุ 

11. 
การเขียนแผนการสอน 
การเขียนแผนการจัดประสบการณ์รายหน่วย
ประสบการณ ์

3 
การเรียนรู้ภาคสนาม ฝึกปฏิบัติการจัดทํา
หน่วยการจัดประสบการณ์ หยาดมณี  ขามธาตุ 

12. 
การตรวจสอบคุณภาพหน่วยการจัดประสบการณ์แบบ
บูรณาการ 3 

1. บรรยายประกอบ Powerpoint 
2.ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
3.ทดสอบความรู้พ้ืนฐาน 

หยาดมณี  ขามธาตุ 

13. 
การปฏิบัติการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ 

 
3 

การเรียนรู้ภาคสนาม ปฏิบัติการจัด
กิจกรรมแบบบูรณาการ หยาดมณี  ขามธาตุ 

14. 
การปฏิบัติการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ 

 
3 

การเรียนรู้ภาคสนาม ปฏิบัติการจัด
กิจกรรมแบบบูรณาการ หยาดมณี  ขามธาตุ 

15. 
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมแบบ
บูรณาการเพ่ือการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย 
 

3 

1. บรรยายประกอบ Powerpoint 
2.ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
3.ทดสอบความรู้พ้ืนฐาน 

หยาดมณี  ขามธาตุ 

16. ทบทวน 3 
1. บรรยายประกอบ Powerpoint 
2.ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

หยาดมณี  ขามธาตุ 

17. สอบปลายภาค    
รวม 48   

 
 
 

แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
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ผลการเรียนรู้ 
(Learning Outcome) 

 

วิธีการประเมินผลนักศึกษา 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
(Ethics and Moral)-ความมีวินัย ใฝ่รู้ ความ
ซ่ือสัตย์ ความรับผิดชอบในการทํางาน 
ทํางานกับผู้อ่ืนได้ 
มีกิริยาวาจาสุภาพ ปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ไทย เสียสละเพื่อส่วนรวม 

1.สังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนการเรียน บันทึก 
ตรวจสอบวันมาเรียน และชิ้นงาน 
2. ถาม-ตอบ ทบทวนความรู้เม่ือจบหน่วยการเรียน 
กิจกรรมย่อย 

 

1-16 

คะแนนระหว่าง
ภาค   60 

-การเข้าช้ันเรียน   
15 

-งานที่มอบหมาย  
25 
 

สอบกลางภาค  
20 

รวมระหว่างภาค 
60 

สอบปลายภาค 
40 

รวม 100 คะแนน 

 
 
 
 

2.ด้านความรู้(Knowledge)ความ
เข้าใจและสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
เก่ียวกับสาระการเรียนรู้ที่กําหนด 
ในแผนการจัดการเรียนรู้ในหมวด 4 

1.สังเกต การร่วมกิจกรรม 
การแสดงอออก การรายงาน 
การอภิปราย ซักถาม  
การเสนอรายงาน ทดสอบย่อย 

1-16 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
(Cognitive Skill) 
ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา
และการแก้ปัญหาการบริหาร 
ในสาระการเรียนรู้ท่ีกําหนด 

1.สังเกตการแก้ปัญหา วิเคราะห์ 
การอภิปรายกลุ่ม การเสนอทางเลือก /เลือกปฏิบัติ 
ตรวจสอบงานท่ีมอบหมายทดสอบโดยข้อเขียน และ
สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายปัญหาใน
ชั้นเรียน 
  - ตรวจสอบ พิจารณาจากรายงาน การนําเสนอ
รายงานและการมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในชั้น
เรียน 

1-16 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
Interpersonalysis}Communication and 
Information Technology Skill) 
4.1มีทักษะ/ความสามารถในการทํา งาน

ร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม
องค์การและมีความรับผิดชอบ 
4.2 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ 
วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรมท้ังไทยและ
นานาชาติ 
4.5 ตระหนักในสิทธิตนเองและผู้อ่ืน  
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
4.6 มีความสนใจและร่วมกิจกรรมและ

นันทนาการของสถาบัน/กลุ่ม 
 

1.สังเกตพฤติกรรมการติดต่อสื่อสาร การมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน เพ่ือนร่วมงานและบุคคลอ่ืน 
2.ตรวจสอบช้ินงานกลุ่ม/เด่ียว 
3.กิริยามารยาทการแต่กา ใช้ภาษาตาม
วัฒนธรรมไทย 
4.การร่วมกิจกรรมสถาบัน 
5.การแต่งกายตามฝ่าย/รุ่นกําหนด... 1-16 

คะแนนระหว่าง
ภาค   60 

-การเข้าช้ันเรียน   
15 

-งานที่มอบหมาย  
25 

สอบกลางภาค  
20 

รวมระหว่างภาค 
60 

สอบปลายภาค 
40 

รวม 100 คะแนน 

 
 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1 การเขียนรายงาน 
2.การอภิปรายกลุ่ม 

1-16 
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(Numerical Analysis, Communication and 

Information Technology Skill) 

5.1 สามารถใช้ภาษาติดต่อสื่อสารได้ดีท้ัง
การฟัง พูด อ่านและเขียน 
5.2 สามารถวิเคราะห์ตัวเลขเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสื่อสาร ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์
คัดเลือกข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างได้
อย่างเหมาะสม 

3 ความสามารถในการใช้เทคโนฯ 

6.ด้านทักษะการปฏิบัติ 
(Psichomotor Skill) 
6.1 มีทักษะในการปฏิบัติ สามารถ
แก้ปัญหาการปฏิบัติงานได้ 

1.สามารถแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้ เมื่อ
ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติ หรือร่วมกันทํางาน
ต่างๆ 

1-16 

 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
    1.1. กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546. กรุงเทพฯ :          
                          โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2546. 
    1.2  ________. คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546. (สําหรับเด็ก อายุ 3 – 5 ปี) 
                         กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2547. 
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 
    2.1 สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย 
                          หน่วยที่  6.  พิมพ์ครั้งที่ 2. สํานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551. 
3.เอกสารและข้อมูลแนะนํา 
    3.1 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development Council), สํานักงานการศึกษา. คู่มือหลักสูตร 
                         ก่อนช้ันประถมศึกษา (Guide to Pre-primary Curriculum – Parent Booklet)     
                         http://www.edb.gov.hk/kg_guide_parent_booklet_eng 
4. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ , เว็บไซด์   -  
        http://www.gotoknow.org/posts/400257 
        http://www.kroobannok.com/33356. 
        http://www.nareumon.com 
        http://www.l3nr.org/posts/76987 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
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1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
      ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  ได้แก่ วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงต่อไป 
2.  การประเมินการสอน 
     - แบบประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
     - สัมภาษณ์นักศึกษา 
     - สังเกตการณ์สอนของอาจารย์ 
     - ผลของการประเมินผลในรายวิชา 
3.  การปรับปรุงการสอน 
     -  อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา 
     -  จัดทํารายงานเมื่อสอนจบภาคเรียน  
     -  ให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอนหรือการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
     -  ประชุมอาจารย์ทั้งภาควิชาเพ่ือหารือปัญหาการเรียนรู้ของนิสิตและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชา 
      -  มีคณะกรรมการประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน โดยการสุ่มรายวิชา  
5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
       -  ภาควิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา  
       -  การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา  
       -  อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเน้ือหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนําเสนอแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาในรายงานรายวิชา  
       -  อาจารย์ประจําหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงพร้อมนําเสนอภาควิชา / 
คณะ เพ่ือใช้ในการสอนคร้ังต่อไป 
 
 
 

(ลงชื่อ)                                                ผู้สอน 
(นางหยาดมณี   ขามธาตุ) )                          


