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มคอ. ๓ รายละเอียดรายวิชา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง  ศูนย์การศึกษาชุมแพ  
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หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อวิชา   ชื่อภาษาไทย  ED 2031  สัมมนาการศึกษาปฐมวัย   
                          ชื่อภาษาอังกฤษ  Seminar in Early  Childhood  Education 
2. จ านวนหน่วยกิต  3 หน่วยกิต (2-2-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
        ศาสนศาสตร์บัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) เป็นรายวิชาในหมวด วิชาชีพครู 

 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   อาจารย์ หยาดมณี  ขามธาตุ 
         คุณวุฒ ิ   ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต(มสธ.2553) 
                      ศึกษาศาสตร์บัณฑิต การประถมศึกษา(มสธ.2534) 
                      ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พม. กระทรวงศึกษาธิการ 2530) 
                      ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง  วิชาเอกสังคมศึกษา วิชาโท  -  (วิทยาลัยครูล าปาง ,2527) 
                      สถานที่ติดต่อ 100 บ้านวังทอง ถนนชุมแพ – ศรีบุญเรือง ต าบลวังเพ่ิม  อ าเภอสีขมพู          
จังหวัดขอนแก่น 40220 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน       ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555  ชั้นปีที่ 3 (เทียบโอน) ชั้นปีที่ 4 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน       -ไม่มี- 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน     -ไม่มี- 
8. สถานที่เรียน 
      คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ศูนย์การศึกษาชุมแพ           
จังหวัดขอนแก่น 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด    - 
 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา :เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะท่ีต้องการในด้านต่างๆดังนี้ 
    1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษาปฐมวัยจนสามารถวิเคราะห์สภาพ 
ปัจจุบันและปัญหาของการศึกษาปฐมวัย  
    2 สามารถสร้างความเข้าใจอันดีต่อองค์กรและบุคลากรต่างๆ ต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย 
    3 นักศึกษาวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆได้ 
    4 เพ่ือให้เกิดการค้นคว้า ใฝ่รู้  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
2.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
   2.1 เพ่ือให้นักศึกษามีองค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรมในการศึกษารายวิชานี้ การวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางในหลัก
การศึกษา  
  2.2 มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหา สามารถน าไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่สังกัด และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 



หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1.ค าอธิบายรายวิชา 
      ชื่อภาษาไทย  สัมมนาการศึกษาปฐมวัย  ED 2031   
      ชื่อภาษาอังกฤษ  Seminar in Early  Childhood  Education 
             ศึกษาและรวบรวมปัญหาการศึกษาปฐมวัยจากการค้นคว้า สัมภาษณ์ และสังเกต  เพ่ือมาวิเคราะห ์
อภิปรายและน าเสนอแนวทางแก้ปัญหารวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ และผลลัพธ์ของโครงการต่างๆ ทางการศึกษา
ปฐมวัย จัดสัมมนาแบบปิดหรือเปิดกว้างรับคนจากชุมชนเข้าร่วมสัมมนา โดยเลือกหัวข้อที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาปฐมวัย  ในช่วงเวลานั้น  1  เรื่อง 
 
2.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 3(2-2-6)    

    จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อภาคการศึกษา                        16 ช่ัวโมง 

    จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติต่อภาคการศึกษา                       ไม่มี 

    จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง                                   32 ชั่วโมง                        

จ านวนชั่วโมงท่ีสอนเสริมในรายวิชา                           ตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะราย 

 

3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
- จัดให้นักศึกษาพบอาจารย์เพ่ือขอค าปรึกษาและแนะน าสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง โดยอาจารย์จะแจ้งวันเวลาให้
นักศึกษา 

 
 



หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
มาตรฐานการเรียนรู้และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมิน 
1)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) 

1.1 การสร้างความมีวินัยใฝ่รู้ ความซื่อสัตย์ และความ
รับผิดชอบในการท างาน 

1.2 มีจิตสาธารณะ อาสางาน เสียสละเพ่ือส่วนรวม/ 
เห็นแก่ส่วนรวมมากว่า รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
1.3 กิริยาวาจาสุภาพ ปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย 

       1.4  มีความพอเพียง ท างานร่วมและเข้ากับผู้อ่ืนได้ 

มีการสอดแทรกหรือยกตัวอย่าง
ประกอบในขณะที่สอนเนื้อหา โดย
สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 
- ก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ให้
เข้าห้องเรียนตรงเวลาและเข้าเรียน
อย่างสม่ าเสมอ  

-ให้มีความรับผิดชอบในงานท่ี
มอบหมาย และมีความซื่อสัตย์ใน

การสอบ--มีการแต่งกายที่เหมาะสม 

1.วิธีการ สังเกต ส ารวจ 
2.เครื่องมือ แบบสังเกต 
3.เกณฑ์  
-นักศึกษาร้อยละ 90 
เข้าเรียนตรงเวลาและ 
ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน
ก าหนดขึ้นระหว่างอาจารย์
ผู้สอนกับนักศึกษา 
-ไม่มีการทุจริตในการสอบ 

2) ด้านความรู้ (Knowledge)มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เกี่ยวกับเรื่อง
ต่อไปนี้ 
2.1.มีความรอบรู้เกี่ยวกับบริบททางการศึกษาปฐมวัย  
2.2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและรูปแบบทาง
การศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย   
2.3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

2.4.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
2.5.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 
2.6.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มทาง
การศึกษาปฐมวัย 
2.7.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพและปัญหาของสังคมที่
ก าลังเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

การบรรยาย  ยกตัวอย่าง
กรณีศึกษา ถาม-ตอบในชั้น
เรียน 
การอภิปรายกลุ่มใหญ่/ย่อย     
การระดมสมอง     
การศึกษาค้นคว้า /เสนอ
รายงาน    
รายคน และ รายกลุ่ม 
การอภิปรายซักถาม           
การศึกษาเอกสาร   
การสืบค้นจากเทคโนโลยี 

วิธีการ ทดสอบ 
เครื่องมือ แบบทดสอบ 
เกณฑ์-นักศึกษาร้อยละ95 
        ผ่านเกณฑ์ 
 



3. ด้านทักษะทางปัญญา(Cognitive Skill) 
3.1 เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา
เหล่านั้นได้ด้วยเหตุผล หลักการและทฤษฎีได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมโดยจะต้องมีหลักฐานและกรณีศึกษาเพ่ือ
การอ้างอิง 
3.3  น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  และแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 
      

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

- ประเมินจาก
กระบวนการท างาน 
และผลงานที่ท าเป็น
กลุ่มหรือโครงงาน 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (Interpersonal Analysis}Communication and 
Information Technology Skill) 

4.1มีทักษะและความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น 
ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การและมีความรับผิดชอบ 
4.2 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรมทั้ง
ไทยและนานาชาติ 
4.3 ตระหนักในสิทธิตนเองและผู้อื่น ยอมรับความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล 
4.4  มีความสนใจและร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  
 

- ให้นักศึกษาท างานกลุ่มใน
ลักษณะของการท างานเป็นทีม 
เช่น  ท ารายจากการศึกษา
ค้นคว้า การสืบค้นข้อมูล 
-กิจกรรมการร่วมอภิปรายกลุ่ม 
 
 

-สังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม และฝึกทักษะ
การเป็นผู้น า/(ตามกลุ่ม 
และการเป็นสมาชิกท่ีดี 
ของกลุ่ม  สลับการเป็น
หัวหน้ากลุ่มในการท างานท่ี
ได้รับมอบหมาย 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ(Numerical Analysis, 
Communication and Information Technology Skill) 
5.1สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ท้ังการฟัง พูด 
อ่าน เขียน 
5.2 สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขซึ่งอาจต้องใช้ทักษะในการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ  เช่น การบริหาร การจัด
องค์การ การตัดสินใจ การประสานงาน และความมีมนุษย
สัมพันธ์ โดยใช้การระดมสมอง การสร้างสถานการณ์และ
บทบาทสมมุต ิ
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ศึกษาค้นคว้า 
วิเคราะห์และคัดเลือกข้อมูลจากแหล่งความรู้จากแหล่ง
ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
 

 
- มีการน าเสนองานกลุ่มหรือ
โครงการต่อชั้นเรียน พร้อม
ข้อเสนอแนะเพ่ือให้นักศึกษาใช้
ภาษาท่ีถูกต้อง ชัดเจนและ
กระชับ 
- ในการค้นคว้านั้น ส่วนหนึ่ง 
นักศึกษาจะต้องค้นคว้าจาก
วารสารหรือฐานข้อมูลที่เป็น
ภาษาไทย และอังกฤษ 
- ในการเสนอนั้นจะใช้ ท้ังการ
รายงานหน้าช้ัน และ PowerPoint 

- ประเมินจากผลงานที่
ต้องวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ เชิงคุณภาพ 
- ประเมินจากภาษาท่ี
ใช้ในการเขียนรายงาน
และการน าเสนอในชั้น
เรียน 
- ประเมินจากการ
น าเสนอข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ โดยอาจน าเสนอ
ในรูปของแผนภูมิ 
ตัวเลข กราฟหรือ 
ตาราง 

6.ด้านทักษะการปฏิบัติ (Psychomotor Skill) 
6.1 มีทักษะในการปฏิบัติ สามารถแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน
ตามสภาพจริงได้ 
6.2 มีทักษะในการน าเสนองานที่ได้รับมอบหมายและ
สามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 

-มอบหมายงานกล   ่ม การศึกษา
ค้นคว้าและแก้ปัญหาร่วมกัน
และผลงาน 

ประเมินจากการแก้ไข
งาน ปรับปรุงงานและ
ผลงานกล ุ่ม.. 



 
 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1 แผนการสอน/ก าหนดการสอน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1. 
- แนะน ารายวิชา 
- ทดสอบความรู้พื้นฐาน 
- บทบาททางการศึกษาปฐมวัย 

3 
1. บรรยายประกอบ Powerpoint 
2.ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
3.ทดสอบความรู้พื้นฐาน 

หยาดมณี  ขามธาตุ 

2. - บทบาททางการศึกษาปฐมวัย 3 
1. บรรยายประกอบ Powerpoint 
2.ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
3.ทดสอบความรู้พื้นฐาน 

หยาดมณี  ขามธาตุ 

3. 
นโยบายและรูปแบบทางการศึกษา
ปฐมวัยในประเทศไทย 

3 
1. บรรยายประกอบ Powerpoint 
2.ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
3.ทดสอบความรู้พื้นฐาน 

หยาดมณี  ขามธาตุ 

4. 
นโยบายและรูปแบบทางการศึกษา
ปฐมวัยในประเทศไทย 

3 
1. บรรยายประกอบ Powerpoint 
2.ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
3.ทดสอบความรู้พื้นฐาน 

หยาดมณี  ขามธาตุ 

5. 

ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
  -  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  -  ปัจจัยด้านการเมืองการปกครองที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
   -  ปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง
กับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 
 
 

3 

1. บรรยายประกอบ Powerpoint 
2.ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
3.ทดสอบความรู้พื้นฐาน 

หยาดมณี  ขามธาตุ 

6. 

ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
  -  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  -  ปัจจัยด้านการเมืองการปกครองที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
   -  ปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง
กับการจัดการศึกษาปฐมวัย 

3 

1. บรรยายประกอบ Powerpoint 
2.ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
3.ทดสอบความรู้พื้นฐาน 

หยาดมณี  ขามธาตุ 

7. รูปแบบของการจัดการศึกษาปฐมวัย 3 
1. บรรยายประกอบ Powerpoint 
2.ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

หยาดมณี  ขามธาตุ 



3.ทดสอบความรู้พื้นฐาน 

8. รูปแบบของการจัดการศึกษาปฐมวัย 3 
1. บรรยายประกอบ Powerpoint 
2.ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
3.ทดสอบความรู้พื้นฐาน 

หยาดมณี  ขามธาตุ 

9. สอบกลางภาค 3  หยาดมณี  ขามธาตุ 

10. 

สภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  - การน านโยบายด้านการจัดการ
การศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติ 
  - การน าหลักการในการจัดการ
การศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติ 

3 

1. บรรยายประกอบ Powerpoint 
2.ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
3.ทดสอบความรู้พื้นฐาน หยาดมณี  ขามธาตุ 

11. 

สภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  - การน านโยบายด้านการจัดการ
การศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติ 
  - การน าหลักการในการจัดการ
การศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติ 

3 

1. บรรยายประกอบ Powerpoint 
2.ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
3.ทดสอบความรู้พื้นฐาน หยาดมณี  ขามธาตุ 

12. 
แนวคิดท่ีมีอิทธิพลต่อแนวโน้มทาง
การศึกษาปฐมวัย 

3 
1. บรรยายประกอบ Powerpoint 
2.ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
3.ทดสอบความรู้พื้นฐาน 

หยาดมณี  ขามธาตุ 

13. 
แนวคิดท่ีมีอิทธิพลต่อแนวโน้มทาง
การศึกษาปฐมวัย 

3 
1. บรรยายประกอบ Powerpoint 
2.ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
3.ทดสอบความรู้พื้นฐาน 

หยาดมณี  ขามธาตุ 

14. 
สภาพและปัญหาของสังคมท่ีก าลัง
เปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

3 
1. บรรยายประกอบ Powerpoint 
2.ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
3.ทดสอบความรู้พื้นฐาน 

หยาดมณี  ขามธาตุ 

15. 
สภาพและปัญหาของสังคมท่ีก าลัง
เปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

3 
1. บรรยายประกอบ Powerpoint 
2.ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
3.ทดสอบความรู้พื้นฐาน 

หยาดมณี  ขามธาตุ 

16. ทบทวน 3 
1. บรรยายประกอบ Powerpoint 
2.ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

หยาดมณี  ขามธาตุ 

17. สอบปลายภาค    
รวม 48   

 
 
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 
(Learning Outcome) 

 

วิธีการประเมินผลนักศึกษา 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
(Ethics and Moral)-ความมีวินัย ใฝ่รู้ ความ
ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบในการท างาน 

1.สังเกตพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนการเรียน บันทึก 
ตรวจสอบวันมาเรียน และช้ินงาน 
2. ถาม-ตอบ ทบทวนความรู้เมื่อจบหน่วยการเรียน 

1-16 
คะแนนระหว่าง

ภาค   60 



ท างานกบัผู้อื่นได้ 
มีกิริยาวาจาสุภาพ ปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ไทย เสียสละเพื่อส่วนรวม 

กิจกรรมย่อย 

 
-การเข้าชั้นเรียน   

15 
-งานที่มอบหมาย  

25 
 

สอบกลางภาค  
20 

รวมระหว่างภาค 
60 

สอบปลายภาค 
40 

รวม 100 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

2.ด้านความรู้(Knowledge)ความ
เข้าใจและสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับสาระการ
เรียนรู้ที่ก าหนด 
ในแผนการจัดการเรียนรู้ในหมวด 4 

1.สังเกต การร่วมกิจกรรม 
การแสดงอออก การรายงาน 
การอภิปราย ซักถาม  
การเสนอรายงาน ทดสอบย่อย 

1-16 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
(Cognitive Skill) 
ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา
และการแก้ปัญหาการบริหาร 
ในสาระการเรียนรู้ที่ก าหนด 

1.สังเกตการแก้ปัญหา วิเคราะห์ 
การอภิปรายกลุ่ม การเสนอทางเลือก /เลือกปฏิบัติ 
ตรวจสอบงานท่ีมอบหมายทดสอบโดยข้อเขียน และ
สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายปัญหาใน
ช้ันเรียน 
  - ตรวจสอบ พิจารณาจากรายงาน การน าเสนอ
รายงานและการมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในช้ัน
เรียน 
 

 

 

 

 

 

1-16 

ผลการเรียนรู้ 
(Learning Outcome) 

 

วิธีการประเมินผลนักศึกษา 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
Interpersonalysis}Communication and 
Information Technology Skill) 
4.1มีทักษะ/ความสามารถในการท า งาน
ร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม
องค์การและมีความรับผิดชอบ 
4.2 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ 
วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรมทั้งไทยและ
นานาชาติ 
4.5 ตระหนักในสิทธิตนเองและผู้อื่น  
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
4.6 มีความสนใจและร่วมกิจกรรมกีฬา
และนันทนาการของสถาบัน/กลุ่ม 

1.สังเกตพฤติกรรมการติดต่อสื่อสาร การมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน เพ่ือนร่วมงานและบุคคลอื่น 
2.ตรวจสอบชิ้นงานกลุ่ม/เดี่ยว 
3.กิริยามารยาทการแต่กา ใช้ภาษาตาม
วัฒนธรรมไทย 
4.การร่วมกิจกรรมสถาบัน 
5.การแต่งกายตามฝ่าย/รุ่นก าหนด... 1-16 

คะแนนระหว่าง
ภาค   60 

-การเข้าชั้นเรียน   
15 

-งานที่มอบหมาย  
25 
 

สอบกลางภาค  
20 

รวมระหว่างภาค 
60 

สอบปลายภาค 
40 

รวม 100 คะแนน 

 

 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ(Numerical Analysis, 
Communication and Information 
Technology Skill) 

1 การเขียนรายงาน 
2.การอภิปรายกลุ่ม 
3 ความสามารถในการใช้เทคโนฯ 1-16 



5.1 สามารถใช้ภาษาติดต่อสื่อสารได้ดีทั้ง
การฟัง พูด อ่านและเขียน 
5.2 สามารถวิเคราะห์ตัวเลขเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสื่อสาร ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์
คัดเลือกข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างได้
อย่างเหมาะสม 
6.ด้านทักษะการปฏิบัติ 
(Psichomotor Skill) 
6.1 มีทักษะในการปฏิบัติ สามารถ
แก้ปัญหาการปฏิบัติงานได้ 

1.สามารถแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้ เมื่อ
ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติ หรือร่วมกันท างาน
ต่างๆ 

1-16 

 
 
 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
    1.1. ประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาการปฐมวัยศึกษา เล่ม 1 หน่วยที่ 1 – 3     
           สาขาศึกษาศาสตร์ นนทบุรี  มสธ. พิมพ์ครั้งที ่1 พ.ศ. 2537 
    1.2  หลักการและรูปแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทย ทัศนา  แขมมณีและคณะ, 2535 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
    แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2535  และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 7  
    สนอง  ศิริกุลวัฒนา, 2535 
3.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
   3.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555–2559) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 
        เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ส านักนายกรัฐมนตรี 
   3.2 วิเคราะห์ 5 ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการศึกษาไทย เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษา 
        ธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 2555 
   3.3 นภเนตร ธรรมบวร. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย นภเนตร ธรรมบวร, 2546 
   3.4 การศึกษาปฐมวัยกับองค์กรในท้องถิ่น ชไมมน ศรีสุรักษ์, 2552                                            
   3.5 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุง 2545 
   3.6 Early childhood education in the home. Delmor Publishers Copyright by Little  Educational  
        Publishing , Inc Massoglia,Dr. (1977)         
4. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ , เว็บไซด์   -  
    http://www.nesdb.go.th/Portals/0/news/annual_meet/53 
    http://www.nesdb.go.th/Portals/0/news/annual_meet/54 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
      ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  ได้แก่ วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงต่อไป 
2.  การประเมินการสอน 
     - แบบประเมินการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลัย 
     - สัมภาษณ์นักศึกษา 
     - สังเกตการณ์สอนของอาจารย์ 
     - ผลของการประเมินผลในรายวิชา 
3.  การปรับปรุงการสอน 
     -  อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา 
     -  จัดท ารายงานเมื่อสอนจบภาคเรียน  
     -  ให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอนหรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
     -  ประชุมอาจารย์ทั้งภาควิชาเพ่ือหารือปัญหาการเรียนรู้ของนิสิตและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชา 
      -  มีคณะกรรมการประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน โดยการสุ่มรายวิชา  
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
       -  ภาควิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา  
       -  การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา  
       -  อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และน าเสนอแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาในรายงานรายวิชา  
       -  อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงพร้อมน าเสนอภาควิชา / 
คณะ เพื่อใช้ในการสอนครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)                                                ผู้สอน 
(นางหยาดมณี   ขามธาตุ) ) 

 

 
                                                        

                                     


