
 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

วชิาการศึกษาสําหรับผู้ปกครองเดก็ปฐมวยั   
รหัสวชิา  ศษ ๐๑๑๐   

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวัย รุ่นที' ๓ 
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ภาคเรียนที' ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร หน่วยจัดการศึกษาอําเภอดอนตาล 

อาํเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 



 
คาํนํา 

 

 แผนการจดัการเรียนรู้เล่มนี� จดัทาํขึ�นเพื�อใชป้ระกอบการสอนวิชาการศึกษาสําหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย  
ในหลกัสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการศึกษา โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวยั ซึ�งไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็น
ผูรั้บผดิชอบในหน่วยจดัการศึกษาอาํเภอดอนตาล 
 เนื�อหาในเล่มนี�ประกอบไปดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้ ซึ� งประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้  ๗  หน่วย  
๑๕  สัปดาห์ เนื�อหาในเล่มจะประกอบดว้ย อธิพลของสังคมในปัจจุบนัที�ส่งผลกระทบต่อครอบครัว ความสาํคญั
ของความครัวต่อการพฒันาเด็กปฐมวยั หลกัการและแนวคดิในการให้การศึกษาแก่พ่อแม่ผูป้กครองเด็กปฐมวยั 
หลกัการและแนวคิดในการใหก้ารศึกษาแก่พ่อแม่ผูป้กครองเด็กปฐมวยั รูปแบบ และวิธีการให้การศึกษาแก่พ่อแม่ 
ผูป้กครองเด็กปฐมวยั สาระสาํคญัสาํหรับพ่อแม่ การประสานงานกบัองคก์รต่างๆ ในชุมชนเพื�อให้ความรู้ดา้นการ
พฒันาเด็กปฐมวยัแก่พ่อแม่ผูป้กครอง แนวโนม้ของการใหก้ารศึกษาแก่พ่อแม่ ผูป้กครองเด็กปฐมวยั ตลอดจนการ
จดับรรยากาศและการสร้างระเบียบวินัยในชั�นเรียน 
 ผูจ้ดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ขอขอบพระคุณทุกท่านที�ให้คาํแนะนาํและนกัศึกษาทุกคนที�ให้ความร่วมมือ 
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                 ผูจ้ดัทาํ 
       ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๒ 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

สารบัญ 
 

บทที                      หน้าที 
เนื �อหาวิชา                        ๑ 

แผนการจดัการเรียนรู้            ๒-๙ 
ภาคผนวก          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

 
 

เนื0อหาวิชา 
 

รหัสวชิา  :  ศษ ๐๑๑๐    ชื'อวิชา  :  การศึกษาสําหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวยั   
ผู้สอน     :   นางวลีรัตน์  วงษ์ศรีชา  ภาคเรียนที' ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

 

๑. ข้อมูลทั'วไป 
 ๑.๑ รหัสวิชา / ชื�อวิชา   ศษ  ๐๑๑๐ 
 ๑.๒  หน่วยกิต / ชั�วโมง   น(ท-ป) ๓(๒-๒-๔) 
 ๑.๓ ประเภทวิชา   หมวด - 
 ๑.๔  หลกัสูตร    อนุปริญญา   
 ๑.๕  โปรแกรมวิชา   การศึกษาปฐมวยั รุ่นที� ๓ 
 ๑.๖  รวมเวลาเรียน   ๔๕( ๔๕ – ๐ ) คาบ / ภาคเรียน 
๒.  คาํอธิบายรายวชิา 
 
 ความหมาย  ความสาํคญั แนวคิด  หลกัการและทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัการให้การศึกษาแก่ผูป้กครอง
เด็กปฐมวยั  รูปแบบวิธีการใหค้วามรู้แก่ผูป้กครอง  ปัญหาครอบครัว  ปัญหาพฤติกรรมเด็ก  บทบาทของครู  
ผูป้กครอง  และชุมชน  ในการพฒันาเด็ก  สารความรู้สาํหรับผูป้กครองในการพฒันาเด็ก  เพื�อประสานงาน
ร่วมมือกบัองคก์รในชุมชน  การแนะแนวให้ความรู้ดา้นการพฒันาการแก่ผูป้กครอง  การจดัโครงการ
ร่วมมือระหว่างบา้นกบัโรงเรียน 

 
๓.  วัตถุประสงค์รายวชิา 
 
 ๑.  มีความรู้  ความเขา้ใจเกี�ยวกบัความหมายความสาํคญั และทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัการให้การศึกษา
แก่ผูป้กครองเด็กปฐมวยั 
 ๒.  มีความรู้ ทกัษะ เกี�ยวกบัรูปแบบ วิธีการให้ความรู้แก่ผูป้กครองสามารถนาํไปปฏิบติัได ้
 ๓.  มีความรู้ และทกัษะในการถ่ายทอดความรู้  ดา้นการศึกษาปฐมวยัแก่ผูป้กครองและชุมชน 
  
  
 
 
 



 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

รายวชิาการศึกษาสําหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวยั  รหัสวชิา ศษ ๐๑๑๐  หน่วยกติ  ๓(๒-๒-๔) 

 

ชื'อหน่วยการเรียนรู้/เวลา ผลลพัธ์การเรียนรู้ สาระ กระบวนการ การประเมิน 

หน่วยที' ๑ อธิพลของ

สังคมในปัจจุบันที'ส่งผล

กระทบต่อครอบครัว 
  - บทนาํ สภาพความ
เปลี�ยนแปลงของ
สังคมไทยในปัจจุบนั 
 - อิทธิพลของ
สภาพแวดลอ้มทาง
ครอบครัวต่อเด็กปฐมวยั 
 - สภาพปัญหาในปัจจุบนั
เด็กไทย 

๑.  รู้และเขา้ใจเกี�ยวกบั สภาพความ
เปลี�ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบนั 
อิทธิพลของ สภาพแวดลอ้มทาง
ครอบครัวต่อเด็กปฐมวยั 
สภาพปัญหาในปัจจุบนัเด็กไทย 
๒. อธิบายเรื�อง สภาพความ
เปลี�ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบนั 
อิทธิพลของสภาพแวดลอ้มทาง
ครอบครัวต่อเด็กปฐมวยั 
สภาพปัญหาในปัจจุบนัเด็กไทย 
 

๑. ความหมายของคาํวา่ 
“ผูป้กครอง” 
๒. ความสาํคญัของผูป้กครอง 
๓. ความหมายของการศึกษา
สาํหรับผูป้กครอง 
๔. หลกัการ 
๕. จุดประสงค ์
๖. ความเชื�อพื�นฐานการศึกษา
สาํหรับผูป้กครอง 
๗. ทฤษฎี ของการใหก้ารศึกษา
แก่ผูป้กครองเด็กปฐมวยั 

๑.  บรรยาย 
๒. แจกเอกสารประกอบการ
บรรยาย 
๓. อภิปราย  ซกัถาม  
๔. แบ่งกลุ่มศึกษาคน้ควา้ และ
อภิปรายแนวคิด 
๕. แต่ละกลุ่มนาํเสนอแนวคิด 
๖. สรุปแนวคิด 

๑. คุณลกัษณะ การเขา้ร่วม
กิจกรรมเขา้เรียน  
๒. การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 
๓. ใบงาน  
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รายวชิาการศึกษาสําหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวยั  

ชื'อหน่วยการเรียนรู้/เวลา ผลลพัธ์การเรียนรู้ สาระ กระบวนการ การประเมิน 

หน่วยที' ๒ ความสําคัญ

ของครอบครัวต่อการ

พฒันาเด็กปฐมวยั 
 - ความหมายของพ่อแม่ 
ผูป้กครอง 
- ความหมายของเด็ก
ปฐมวยั และครอบครัว 
- ความสาํคญัของ
ครอบครัวต่อการพฒันา
เด็กปฐมวยั 
- บทบาทหนา้ที�ของพ่อแม่ 
ผูป้กครองที�มีต่อเด็ก
ปฐมวยั 

๑. รู้และเขา้ใจเกี�ยวกบัความหมายของ
พอ่แม่ ผูป้กครอง เด็กปฐมวยั 
ความสาํคญัของครอบครัว และ
บทบาทหนา้ที�ของพ่อแม่ ผูป้กครองที�
มีต่อเด็กปฐมวยัได ้
๒.  อภิปราย ความสาํคญัของเด็ก
ในช่วง “ปฐมวยั” ได ้
๓. อภิปรายลกัษณะของครอบครัวใน
สังคมไทยในปัจจุบนัได ้
๔. อธิบายถึงความสาํคญัของ
ครอบครัวต่อการพฒันาเด็กปฐมวยัได ้
๕. ระบุหนา้ที�ของพอ่แม่ผูป้กครอง
เด็กปฐมวยัได ้

๑. นโยบายการใหก้ารศึกษาแก่
ผูป้กครองเด็กปฐมวยั 
๒. รูปแบบการใหก้ารศึกษาแก่
ผูป้กครองเด็กปฐมวยั 
๓. วธิีการใหค้วามรู้แก่ผูป้กครอง
เด็กปฐมวยั 
๔. การฝึกอบรม 
๕. การเรียนรู้จากกลุ่มการให้การ
ปรึกษา 
๖. หอ้งสมุดสาํหรับผูป้กครอง 
๗. บริการสารสนเทศ 
๘. การเยี�ยมแบบเพื�อนบา้น 
๙. กิจกรรมบา้นโรงเรียนสัมพนัธ์ 
 
 
 
 
 

๑. ศึกษาวดีีทศัน์เกี�ยวกบั
ความสัมพนัธ์ในครอบครัว 
๒. แบ่งกลุ่มศึกษาและอภิปราย
แนวคิด 
๓. แต่ละกลุ่มนาํเสนอแนวคิด 
๔. สรุปแนวคิด 

๑. การเขา้ชั�นเรียน 
๒. การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกลุ่ม 
๓. ใบงาน 
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ชื'อหน่วยการเรียนรู้/เวลา ผลลพัธ์การเรียนรู้ สาระ กระบวนการ การประเมิน 

หน่วยที' ๒ ความสําคัญของ

ครอบครัวต่อการพฒันาเด็ก

ปฐมวยั 
 - ความหมายของพ่อแม่ 
ผูป้กครอง 
- ความหมายของเด็กปฐมวยั 
และครอบครัว 
- ความสาํคญัของครอบครัว
ต่อการพฒันาเด็กปฐมวยั 
- บทบาทหนา้ที�ของพ่อแม่ 
ผูป้กครองที�มีต่อเด็กปฐมวยั 
 
 
 
 
 
 
 

๑. รู้และเขา้ใจเกี�ยวกบัความหมายของ
พอ่แม่ ผูป้กครอง เด็กปฐมวยั 
ความสาํคญัของครอบครัว และบทบาท
หนา้ที�ของพ่อแม่ ผูป้กครองที�มีต่อเด็ก
ปฐมวยัได ้
๒.  อภิปราย ความสาํคญัของเด็กในช่วง 
“ปฐมวยั” ได ้
๓. อภิปรายลกัษณะของครอบครัวใน
สังคมไทยในปัจจุบนัได ้
๔. อธิบายถึงความสาํคญัของครอบครัว
ต่อการพฒันาเด็กปฐมวยัได ้
๕. ระบุหนา้ที�ของพอ่แม่ผูป้กครองเด็ก
ปฐมวยัได ้

๑. นโยบายการใหก้ารศึกษาแก่
ผูป้กครองเด็กปฐมวยั 
๒. รูปแบบการใหก้ารศึกษาแก่
ผูป้กครองเด็กปฐมวยั 
๓. วธิีการใหค้วามรู้แก่ผูป้กครอง
เด็กปฐมวยั 
๔. การฝึกอบรม 
๕. การเรียนรู้จากกลุ่มการให้การ
ปรึกษา 
๖. หอ้งสมุดสาํหรับผูป้กครอง 
๗. บริการสารสนเทศ 
๘. การเยี�ยมแบบเพื�อนบา้น 
๙. กิจกรรมบา้นโรงเรียนสัมพนัธ์ 
 
 
 
 

๑. ศึกษาวดีีทศัน์เกี�ยวกบั
ความสัมพนัธ์ในครอบครัว 
๒. แบ่งกลุ่มศึกษาและอภิปราย
แนวคิด 
๓. แต่ละกลุ่มนาํเสนอแนวคิด 
๔. สรุปแนวคิด 

๑. การเขา้ชั�นเรียน 
๒. การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกลุ่ม 
๓. ใบงาน 



 4
ชื'อหน่วยการเรียนรู้/เวลา ผลลพัธ์การเรียนรู้ สาระ กระบวนการ การประเมิน 

หน่วยที' ๓ หลกัการและ

แนวคิดในการให้การศึกษาแก่

พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
 - ความหมายและขอบข่าย
ของการใหก้ารศึกษาแก่พ่อ
แม่ ผูป้กครองเด็กปฐมวยั 
 - จุดมุ่งหมายของการให้
การศึกษา 
 - ความสาํคญัและความ
จาํเป็นของการใหก้ารศึกษา 
 - สภาพปัญหาที�เกิดจาก
สถาบนัครอบครัว 
- ขอ้เสนอแนะ และแนวคิด
ในการใหก้ารศึกษา  

๑. รู้และเขา้ใจเกี�ยวกบัความหมาย 
ขอบเขต จุดมุ่งหมาย ความสําคญั สภาพ
ปัญหา ในการใหก้ารศึกษาแก่พอ่แม่ 
ผูป้กครองเด็กปฐมวยัได ้
๒.อภิปรายความหมายและขอบข่ายของ
การใหก้ารศึกษาแก่พอ่แม่ ผูป้กครองเด็ก
ปฐมวยัได ้
๓. อธิบายจุดมุ่งหมายของการให้
การศึกษาได ้
๔. ระบุความสาํคญัและความจาํเป็นของ
การใหก้ารใหก้ารศึกษาแก่พ่อแม่ 
ผูป้กครองเด็กปฐมวยัได ้
๕. ระบุสภาพปัญหาที�เกิดขึ�นจาก
สถาบนัครอบครัวได ้
๖. เสนอแนะแนวคิดและแนวปฏิบตัิ
สาํหรับพอ่แม่ ผูป้กครองในการพฒันา
เด็กปฐมวยัได ้
 
 

๑. ปัญหาพฤติกรรมเด็ก 
๒. ปัญหาครอบครัว 
๓. หลกัปฏิบตัิเพื�อพฒันาการที�ดี
ของเด็ก 
๔. บทบาทของพอ่แม่ในการ
กระตุน้บุคลากรภายในบา้นให้
ร่วมมือพฒันาเด็กปฐมวยั 
๕. การประสานงานระหวา่งพอ่
แม่และสถาบนัที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
พฒันาเด็กปฐมวยั 
๖. การติดต่อประสานงานและ
การทาํงานร่วมกนัระหวา่งพ่อ แม่ 
และครู 
๗. สถาบนัที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
ส่งเสริมพฒันาการเด็ก 

๑. แบ่งกลุ่ม ศึกษา อภิปราย
แนวคิดและแนวปฏิบตัิสาํหรับ
พอ่แม่ ผูป้กครองเด็กปฐมวยั 
๒. ฝึกปฏิบตัิกิจกรรมจากใบ
งาน 
๓. สรุปสาระสาํคญั 
 

๑. การเขา้ชั�นเรียน 
๒. การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกลุ่ม 
๓. ใบงาน 
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ชื'อหน่วยการเรียนรู้/เวลา ผลลพัธ์การเรียนรู้ สาระ กระบวนการ การประเมิน 

หน่วยที' ๔ รูปแบบ และ

วธิีการให้การศึกษาแก่พ่อแม่ 

ผู้ปกครองเด็กปฐมวยั 
 - ธรรมชาติ และจิตวทิยาที�
เกี�ยวขอ้งกบัพอ่แม่ ผูป้กครอง 
 - บทบาทของครูปฐมวยัใน
การสร้างความสัมพนัธ์กบัพอ่
แม่ ผูป้กครอง 
 - เทคนิคการแลกเปลี�ยน
ขอ้มูล 
 - รูปแบบ วธิีการให้
การศึกษาแก่พอ่แม่ 
ผูป้กครอง 
 - บทบาทของพอ่แม่ 
ผูป้กครองในการรับรู้ 
 - โครงการในการให้
การศึกษาแก่พอ่แม่ 
ผูป้กครองเด็กปฐมวยั 

๑. อภิปราย ธรรมชาติ 
จิตวทิยาที�เกี�ยวขอ้งกบัพ่อแม่ ผูป้กครอง
เด็กปฐมวยัได ้
๒. ระบุบทบาทของครูปฐมวยั ในการ
สร้างความสัมพนัธ์กบัพอ่แม่ ผูป้กครอง
เด็กปฐมวยัได ้
๓. อธิบายเทคนิคและวธิีการให้
การศึกษาแก่พอ่แม่ ผูป้กครองเด็ก
ปฐมวยัได ้
๔. อธิบายรูปแบบและวธิีการและให้
การศึกษาแก่พอ่แม่ ผูป้กครองเด็ก
ปฐมวยัได ้
๕.  ระบุบทบาทของพ่อแม่ ผูป้กครอง
ในการรับความรู้ได ้
๖. เสนอแนะโครงการในการศึกษาแก่
พอ่แม่ ผูป้กครองเด็กปฐมวยัได ้
 
 

๑. ธรรมชาติของพอ่แม่ 
ผูป้กครองเด็กปฐมวยั จิตวทิยา
การเรียนรู้ของพอ่แม่ ผูป้กครอง 
๒. การสร้างความสัมพนัธ์โดย
เนน้ความเป็นกลัยาณมิตร 
ความสัมพนัธ์แบบธรรมชาติ 
๓. การใหค้วามรู้โดยยดึโรงเรียน
เป็นฐาน การใหค้วามรู้โดยยดึ
บา้นเป็นฐานและวธิีการใหค้วามรู้
แก่พอ่แม่ ผูป้กครอง 
๔. บทบาทของผูฝ้่าหาความรู้ 
และบทบาทของสมาชิกกลุ่มที�ดี 
๕. โครงการในการใหก้ารศึกษา
แก่พอ่แม่ ผูป้กครองเด็กปฐมวยั 

๑. บรรยาย อภิปราย ซกัถาม 
๒. เชิญผูป้กครองมาร่วม
กิจกรรม 
๓. สัมภาษณ์ทศันะผูป้กครอง
เกี�ยวกบัลกัษณะครูปฐมวยัที�
แนะนาํดี 
๔.  ศึกษาวธิีการเขียนโครงการ
ใหก้ารศึกษาแก่พอ่แม่ 
ผูป้กครองเด็กปฐมวยั 
๕. แบ่งกลุ่มจดัทาํโครงการ
เตรียมการปฏิบตัิจริงในการให้
การศึกษาแก่พอ่แม่ผูป้กครอง
เด็กปฐมวยั 

๑. สังเกตจากการมีส่วน
ร่วมในการเรียน 
๒. สังเกตจากผลงานการ
เขียนโครงการ 
๓. ทาํแบบฝึกหดั 
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ชื'อหน่วยการเรียนรู้/เวลา 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ สาระ กระบวนการ การประเมิน 

หน่วยที'  ๕ สาระสําคัญพ่อ

แม่ ผู้ปกครอง เพื'อสร้างเสริม

พฒันาการเด็กปฐมวัย 
 - การวางแผนครอบครัว 
- พฒันาการเด็กปฐมวยั 
- บทบาทของพอ่แม่ 
ผูป้กครองในการรับความรู้ 

๑. อภิปรายความสาํคญัของพฒันาการ
เด็กปฐมวยัได ้
๒. อธิบายความหมายและความสาํคญั
ของการวางแผนครอบครัวได ้
๓. เสนอกิจกรรมที�พ่อแม่ ผูป้กครอง
ควรจดัเพื�อสร้างเสริมพฒันาการเด็ก
ปฐมวยัได ้
๔. อภิปรายรูปแบบการอบรมเลี�ยงดูเด็ก
ปฐมวยัรวมทั�งสภาพการณ์ในครอบครัว
ไทยได ้
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. การวางแผนครอบครัว 
๒. พฒันาการเด็กปฐมวยั 
๓. กิจกรรมสาํหรับพอ่แม่ 
ผูป้กครองในการพฒันาเด็ก
ปฐมวยั 
๔. การอบรมเลี�ยงดูเด็กปฐมวยั 

๑. บรรยาย อภิปราย ซกัถาม 
๒. แบ่งกลุ่มศึกษา คน้ควา้ 
สาระที�พอ่แม่ ผูป้กครองควร
ทราบเพิ�มเติม 
๓. แต่ละกลุ่มนาํเสนอแนวคิด 
๔. สรุปแนวคิด 

๑. การมีส่วนร่วมในการ
เรียน 
๒. แผน่ในสรุปแนวคิด 
๓. แบบฝึกหดั 
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ชื'อหน่วยการเรียนรู้/เวลา 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ สาระ กระบวนการ การประเมิน 

หน่วยที' ๖ การประสานงาน

กบัองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน

เพื'อให้ความรู้ ด้านการพฒันา

เด็กปฐมวยั แก่พ่อแม่ 

ผู้ปกครอง  
 - ความหมาย ความมุ่งหมาย 
และความจาํเป็นของ
ประสานงาน 
- องคก์รที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
พฒันาเด็กปฐมวยั 
- วธิีการประสานงาน 
- ศูนยก์บับา้นประสาน
สัมพนัธ์ 
- กิจกรรมเสนอแนะสาํหรับ
ครูปฐมวยัในการทาํงานดา้น
พฒันาเด็กร่วมกนักบัพอ่แม่ 
ผูป้กครองเด็กปฐมวยั 

๑. อธิบายความหมายและความมุ่งหมาย
ของการประสานงานกบัองคก์รต่าง ๆ 
ในชุมชนเพื�อใหค้วามรู้ดา้นพฒันาเด็ก
ปฐมวยัแก่พอ่แม่ ผูป้กครองได ้
๒. ระบุ องคก์รในชุมชนที�มีส่วน
เกี�ยวขอ้งได ้
๓. อธิบายวธิีการประสานงานการให้
ความรู้ดา้นการพฒันาเด็กปฐมวยัได ้
๔. อภิปราย ความสาํคญัของการ
ประสานสัมพนัธ์ระหวา่งบา้นและ
โรงเรียนได ้
๕. นาํเสนอกิจกรรมเพื�อพฒันาเด็ก
ปฐมวยัสาํหรับบา้นและโรงเรียน 
 
 
 

๑. ความหมาย ความมุ่งหมายและ
ความจาํเป็นของการประสาน 
๒. องคก์รที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
พฒันาปฐมวยั 
๓. เทคนิคการสร้างความสัมพนัธ์ 
โดยใชว้ธิีการมีส่วนร่วมของพอ่
แม่ ผูป้กครอง 
๔. ศูนยก์บับา้นประสานสัมพนัธ์ 
๕. กิจกรรมเสนอแนะสาํหรับครู
ปฐมวยั ในการทาํงานดา้นพฒันา
เด็กร่วมกบัพ่อแม่ ผูป้กครองเด็ก
ปฐมวยั 

๑. บรรยาย อภิปราย ซกัถาม 
๒. ศึกษาวดิีทศัน์เกี�ยวกบั
องคก์รต่าง ๆ ในชุมชนที�
เกี�ยวขอ้ง 
๓.  แบ่งกลุ่ม ศึกษา คน้ควา้ 
อภิปรายแนวคิดจากวดิิทศัน์ 
๔. แต่ละกลุ่มนาํเสนอแนวคิด 
๕. สรุปแนวคิด 

๑.การมีส่วนร่วมในการ
เรียน 
๒. แผน่ในสรุปแนวคิด 
๓. แบบฝึกหดั 
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ชื'อหน่วยการเรียนรู้/เวลา 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ สาระ กระบวนการ การประเมิน 

หน่วยที' ๗ แนวโน้มของการ

ให้การศึกษาแก่พ่อแม่ 

ผู้ปกครองเด็กปฐมวยั 
 - ขอ้เสนอแนะแนวคิดของ
นกัวชิาการสาํหรับพ่อแม่ 
ผูป้กครอง 
- แนวปฏิบตัิทางเลือกของพ่อ
แม่ ผูป้กครองเด็กปฐมวยั 
- ผลงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบั
การพฒันาเด็กปฐมวยั 

๑. อภิปรายแนวโนม้ของการให้
การศึกษาแก่พอ่แม่ ผูป้กครองเด็ก
ปฐมวยัได ้
๒. อภิปรายแนวปฏิบตัิของพ่อแม่
ผูป้กครองได ้
๓. เสนอแนะแนวคิดของตนเองเกี�ยวกบั
โครงการการใหก้ารศึกษาแก่พอ่แม่ 
ผูป้กครองเด็กปฐมวยัได ้
๔. นาํแนวคิดจากทฤษฎีที�ศึกษาไป
ปฏิบตัิจริงในการใหค้วามรู้แก่พอ่แม่ 
ผูป้กครองเด็กปฐมวยัได ้
๕. อภิปรายแนวคิดจากผลงานวจิยัได ้
 
 
 
 

๑. ขอ้เสนอแนะแนวคิดจาก
นกัวชิาการ สาํหรับพ่อแม่ 
ผูป้กครองเพื�อพฒันาเด็กปฐมวยั 
๒. แนวปฏิบตัิทางเลือกของพอ่
แม่ ผูป้กครองเด็กปฐมวยั 
๓. ผลงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
พฒันาเด็กปฐมวยั 
๔. แนวโนม้ของการมีส่วนร่วม
ของผูป้กครองในการจดัการศึกษา
ปฐมวยัของประเทศไทยใน
อนาคต 

๑.การบรรยาย 
๒. อภิปราย ซกัถาม 
๓. แบ่งกลุ่ม ศึกษา คน้ควา้
เพิ�มเติมจากเอกสาร บทความ 
งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
๔. แต่ละกลุ่มนาํเสนอแนวคิด 
๕. สรุปแนวคิด 

๑.การมีส่วนร่วมในการ
เรียน 
๒. แผน่ในสรุปแนวคิด 
๓. แบบฝึกหดั 
๔.  การปฏิบตัิจริงตาม
โครงการที�เสนอ 
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แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบตัิจริงในการ
ใหก้ารศึกษาแก่พอ่แม่ 
ผูป้กครอง ตามที�เขียน
โครงการไว ้
สรุปผล 
 
 

 
๑.นกัศึกษาสามารถนาํองคค์วามรู้ที�ได้
ไปปฏิบตัิจริง 

 
๑.ปฏิบตัิจริงในภาคสนาม 
๒. ประเมินโครงการ 

 
- ปฏิบตัิภาคสนาม 
- ฝึกประเมินโครงการ 
- สรุปบทเรียน 

 
๑.การมีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรม 
๒. สรุปผลการจดัโครงการ 

  
 

***สอบปลายภาคเรียน*** 
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๔.  การวดัและประเมินผล 
 ๑. สังเกตการณ์ร่วมกิจกรรมและความสนใจของนกัศึกษา 
 ๒.  ประเมินผลจากการทาํกิจกรรม ฝึกปฏิบติัจริง 
 ๓. ประเมินผลการทาํแบบฝึกหดั 
 ๔. ประเมินผลการทดสอบกลางภาค 
 ๕.  สอบปลายภาค 

 การวดัผลแบ่งเป็น ๒ ช่วง 
 การวดัผลระหว่างภาค     ๗๐  คะแนน 
  -  ฝึกพูด อภิปราย  เสนอแนวคิด   ๑๐  คะแนน 
  -  โครงการให้การศึกษา/ฝึกปฏิบติัการให้การศึกษา ๑๐  คะแนน 
  -  ทาํจุลสารให้ความรู้แก่พ่อแม่ ผูป้กครอง  ๑๐  คะแนน 
  -  รายงาน/(เดี�ยว/กลุ่ม)    ๑๐  คะแนน 
  -  สอบกลางภาคเรียน    ๒๐   คะแนน  
 การสอนปลายภาคเรียน     ๓๐   คะแนน 
    รวม              ๑๐๐    คะแนน 
****  หมายเหตุ   ตอ้งมีเวลาเรียนไม่ตํ�ากวา่  ๘๐  % 

 

 

๕.  การประเมินผล 
 คะแนนร้อยละ ๙๐-๑๐๐  ระดบัผลการเรียน A 

คะแนนร้อยละ ๘๐-๘๙  ระดบัผลการเรียน B+ 
คะแนนร้อยละ ๗๐-๗๙  ระดบัผลการเรียน B 
คะแนนร้อยละ ๖๕-๖๙  ระดบัผลการเรียน C+ 
คะแนนร้อยละ ๖๐-๖๔  ระดบัผลการเรียน C 
คะแนนร้อยละ ๕๕-๕๙  ระดบัผลการเรียน D+ 
คะแนนร้อยละ ๕๐-๕๔  ระดบัผลการเรียน D 
คะแนนร้อยละ ๐-๔๙  ระดบัผลการเรียน F 
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๖.  เอกสารที'ใช้ประกอบการเรียนการสอน 

 นภเนตร  ธรรมบวร.หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย.กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั,๒๕๔๙. 
 มิเรียม  สต๊อปเพิร์ด.ทดสอบพฒันาการลูกน้อย.กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชั�น จาํกดั,๒๕๓๖. 
 หรรษา  นิลวิเชียร.ปฐมวยัศึกษา หลักสูตรและแนวปฏิบัต.ิ พิมพค์รั� งที� ๑.กรุงเทพฯ : โอ เอส  
พริ�นติ�ง เฮา้ส์,๒๕๓๕. 
 เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา พฒันาการเด็กและการเลี0ยงดู. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. หน่วยที� ๘-๑๕, นนทบุรี : มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,๒๕๒๖. 
 พชัรี  เจตน์เจริญรักษ.์การให้การศึกษาแก่พ่อแม่เดก็ปฐมวยั.โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวยั คณะครุ
ศาสตร์ สถาบนัราชภฎัเทพสตรี : ลพบุรี, ศูนยต์าํราและเอกสารทางวิชาการ.๒๕๔๒ 
 อารี  สัณหฉว ีและคนอื�น ๆ .เลี0ยงลูกด้วยรักและเข้าใจ.กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ,์๒๕๓๔. 
 อรุณี  หรดาล. “ผู้ปกครองกบัการจัดการศึกษาปฐมวยัศึกษา” ใน ประมวลสาระชุดวิชา หลกัการ
และแนวคิดทางการปฐมวยัศึกษา หน่วยที� ๑๓, หนา้ ๖,๔๑-๔๓. นนทบุรี : มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.
๒๕๓๖. 
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ใบงานที'  ๑ 

 

แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนที' ๑ 

 
รายวชิาการศึกษาสําหรับผู้ปกครองเดก็ปฐมวยั  รหัสวชิา  ศษ ๐๑๑๐  ๓(๒-๒-๔) 

สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั  รุ่น ๗  หน่วยจดัการศึกษาอาํเภอเมืองมุกดาหาร 
 

************************************** 
 

๑.  ศึกษา และอภิปรายความเปลี�ยนแปลงของสงัคมโลกที�ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย 
๒.  แบ่งกลุ่ม ศึกษาความหมายและอภิปรายขอ้ความต่อไปนี� 
 ๒.๑  โลกาภิวตัน์ 
 ๒.๒  ยคุสงัคมข่าวสาร 
 ๒.๓  ครอบครัวเดี�ยว  ครอบครัวขยาย 
 ๒.๔  สภาพปัญหาของเดก็ไทย 
๓.  การนาํเสนอแนวคิดของแต่ละกลุ่ม 
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ใบงานที'  ๒ 

 

แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนที' ๒ 

 
รายวชิาการศึกษาสําหรับผู้ปกครองเดก็ปฐมวยั  รหัสวชิา  ศษ ๐๑๑๐  ๓(๒-๒-๔) 

สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั  รุ่น ๗  หน่วยจดัการศึกษาอาํเภอเมืองมุกดาหาร 
 

************************************** 
 

๑.  ศึกษาเอกสาร  เกี�ยวกบัความสมัพนัธ์ในครอบครัว 
๒.  แบ่งกลุ่ม  ศึกษาและอภิปรายในหวัขอ้ต่อไปนี�  
 ๒.๑  ความสาํคญัของเดก็ปฐมวยั 
 ๒.๒  ความสาํคญัของครอบครัว 
 ๒.๓  ครอบครัวชนบทไทย  และครอบครัวไทยสมยัใหม่ 
 ๒.๔  บทบาทหนา้ที�ของพอ่แม่  ผูป้กครองที�มีต่อเดก็ปฐมวยั 
๓.  การนาํเสนอแนวคิดของแต่ละกลุ่ม 
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ใบงานที'  ๓ 

 

แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนที' ๓ 

 
รายวชิาการศึกษาสําหรับผู้ปกครองเดก็ปฐมวยั  รหัสวชิา  ศษ ๐๑๑๐  ๓(๒-๒-๔) 

สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั  รุ่น ๗  หน่วยจดัการศึกษาอาํเภอเมืองมุกดาหาร 
 

************************************** 
1. ศึกษาและอภิปรายแนวคิดเกี�ยวกบัสภาพปัญหาที�เกิดจากสถาบนัครอบครัว 
2. แบ่งกลุ่มเสนอคาํถาม  เกี�ยวกบัประเดน็ที�อภิปราย 
3. แบ่งกลุ่มช่วยกนัสรุปคาํตอบ 
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ใบงานที'  ๔ 

 

แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนที' ๔ 

 
รายวชิาการศึกษาสําหรับผู้ปกครองเดก็ปฐมวยั  รหัสวชิา  ศษ ๐๑๑๐  ๓(๒-๒-๔) 

สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั  รุ่น ๗  หน่วยจดัการศึกษาอาํเภอเมืองมุกดาหาร 
 

************************************** 
 

1. แบ่งกลุ่มเขียนโครงการใหก้ารศึกษาแก่พอ่แม่  ผูป้กครอง  เพื�อเตรียมปฏิบติัจริง 
2. แบ่งกลุ่ม ระบุ รูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ในการใหก้ารศึกษาแก่พอ่แม่  ผูป้กครองเดก็ปฐมวยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6

 

ใบงานที'  ๕ 

 

แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนที' ๕ 

 
รายวชิาการศึกษาสําหรับผู้ปกครองเดก็ปฐมวยั  รหัสวชิา  ศษ ๐๑๑๐  ๓(๒-๒-๔) 

สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั  รุ่น ๗  หน่วยจดัการศึกษาอาํเภอเมืองมุกดาหาร 
 

************************************** 
             ๑.  แบ่งกลุ่ม ทดลองทฤษฎี  “จากทฤษฎีสู่การปฏิบติัจริง” โดยการจดัโครงการใหก้ารศึกษา
แก่พอ่แม่  ผูป้กครองเดก็ปฐมวยัตามที�แต่ละกลุ่มเขียนโครงการไว ้
             ๒. แต่ละกลุ่มนาํเสนอตามรูปแบบวิธีการต่างๆ เช่น 

  การบรรยาย 
การอภิปราย 
การสมัภาษณ์ 
การใชบ้ทบาทสมมุติ  เพลง  เกม 
การใชสื้�อโสต เช่น วีดีทศัน์  เทปบนัทึกเสียง ฯลฯ 

3. อภิปราย  วิเคราะห์ผลงานของแต่ละกลุ่ม 
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ใบงานที'  ๖ 

 

แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนที'   ๖ 

 
รายวชิาการศึกษาสําหรับผู้ปกครองเดก็ปฐมวยั  รหัสวชิา  ศษ ๐๑๑๐  ๓(๒-๒-๔) 

สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั  รุ่น ๗  หน่วยจดัการศึกษาอาํเภอเมืองมุกดาหาร 
 

************************************** 
 

1. แบ่งกลุ่มศึกษา  คน้ควา้  ในสถานการณ์จริงเกี�ยวกบัองคก์รต่าง ๆในชุมชนที�เกี�ยวขอ้งกบัการ 
พฒันาเดก็ปฐมวยั 

2. ศึกษาวีดีทศัน์เกี�ยวกบัความสมัพนัธ์ระวา่งบา้นและโรงเรียน 
3. นาํเสนอผลงานการศึกษาของแต่ละกลุ่ม 
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ใบงานที'  ๗ 

 

แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนที' ๗ 

 
รายวชิาการศึกษาสําหรับผู้ปกครองเดก็ปฐมวยั  รหัสวชิา  ศษ ๐๑๑๐  ๓(๒-๒-๔) 

สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั  รุ่น ๗  หน่วยจดัการศึกษาอาํเภอเมืองมุกดาหาร 
 

************************************** 
 

1. แบ่งกลุ่ม  ศึกษาผลงานวิจยัและแนวคิดสาํคญัที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาเดก็ปฐมวยัสาํหรับ 
พอ่แม่ ผูป้กครอง 

2. นาํเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม 
3. สรุปแนวโนม้ การใหก้ารศึกษาแก่พอ่แม่  ผูป้กครองเดก็ปฐมวยัของประเทศไทย 
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ใบงานที'  ๑ 

(งานกลุ่ม) 
รายวิชาการศึกษาสําหรับผู้ปกครองเดก็ปฐมวยั  รหัสวชิา  ศษ ๐๑๑๐  ๓(๒-๒-๔) 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  รุ่น ๕  หน่วยจัดการศึกษาดอนตาล 
************************************** 

คาํชี0แจง  ใหน้กัศึกษาสร้างแผนที�ความคดิ หรือ MIND  MAPPING  เกี�ยวกบัประเด็นที�กาํหนดให้
ต่อไปนี�   ( ๕ คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานที'  ๒ 

หลกัปฏิบัต ิ
เพื'อสร้างพฒันาการที'ดขีองเดก็ 

รายชื'อสมาชิกในกลุ่ม 
 ๑.................................................................................... 

๒.................................................................................... 
๓.................................................................................... 
๔.................................................................................... 
๕.................................................................................... 



 10

ใบงานที'  ๒ 

(งานกลุ่ม) 
รายวิชาการศึกษาสําหรับผู้ปกครองเดก็ปฐมวยั  รหัสวชิา  ศษ ๐๑๑๐  ๓(๒-๒-๔) 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  รุ่น ๕  หน่วยจัดการศึกษาดอนตาล 
************************************** 

คาํชี0แจง  ใหน้กัศึกษาสร้างแผนที�ความคดิ หรือ MIND  MAPPING  เกี�ยวกบัประเด็นที�กาํหนดให้
ต่อไปนี�   ( ๕ คะแนน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

บทบาทของพ่อแม่ในการกระตุ้น

บุคลากรภายในบ้านให้ร่วมมือ

พฒันาการเดก็ปฐมวยั 

รายชื'อสมาชิกในกลุ่ม 
 ๑.................................................................................... 

๒.................................................................................... 
๓.................................................................................... 
๔.................................................................................... 
๕.................................................................................... 
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ใบงานที'  ๓ 

(งานกลุ่ม) 
รายวิชาการศึกษาสําหรับผู้ปกครองเดก็ปฐมวยั  รหัสวชิา  ศษ ๐๑๑๐  ๓(๒-๒-๔) 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  รุ่น ๕  หน่วยจัดการศึกษาดอนตาล 
************************************** 

คาํชี0แจง  ใหน้กัศึกษาสร้างแผนที�ความคดิ หรือ MIND  MAPPING  เกี�ยวกบัประเด็นที�กาํหนดให้
ต่อไปนี�   ( ๕ คะแนน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายชื'อสมาชิกในกลุ่ม 
 ๑.................................................................................... 

๒.................................................................................... 
๓.................................................................................... 
๔.................................................................................... 
๕.................................................................................... 

การทํางานร่วมกนัระหว่างพ่อแม่/ครู 
และหน่วยงานที'เกี'ยวข้องการพฒันาเดก็ปฐมวยั 
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ใบงานที'  ๔ 

(งานกลุ่ม) 
รายวิชาการศึกษาสําหรับผู้ปกครองเดก็ปฐมวยั  รหัสวชิา  ศษ ๐๑๑๐  ๓(๒-๒-๔) 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  รุ่น ๕  หน่วยจัดการศึกษาดอนตาล 
************************************** 

คาํชี0แจง  ใหน้กัศึกษาสร้างแผนที�ความคดิ หรือ MIND  MAPPING  เกี�ยวกบัประเด็นที�กาํหนดให้
ต่อไปนี�   ( ๕ คะแนน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวข้อสอบปลายภาค 

รายชื'อสมาชิกในกลุ่ม 
 ๑.................................................................................... 

๒.................................................................................... 
๓.................................................................................... 
๔.................................................................................... 
๕.................................................................................... 

ปัญหาครอบครัวที'ส่งผลกระทบ 
ต่อเดก็ปฐมวยั 



 13

รายวิชาการศึกษาสําหรับผู้ปกครองเดก็ปฐมวยั  รหัสวชิา  ศษ ๐๑๑๐  ๓(๒-๒-๔) 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  รุ่น ๓  หน่วยจัดการศึกษาอาํเภอดอนตาล 

คาํชี0แจง  ให้นักศึกษาเลือกคาํตอบที'ถูกต้องที'สุด จากตัวเลือก ก  ข  ค  และ  ง  เพียงข้อเดยีว 

 
๑.  ขอ้ใดกล่าวถึงความหมายของผูป้กครองไดถู้กตอ้ง 
 ก.  พ่อ  แม่  ลุง  ป้า  นา้  อา 
 ข.  ผูเ้ลี�ยงดูเด็กตั�งแต่เล็กจนโต 
 ค.  ผูดู้แลชีวิตพื�นฐาน แนะนาํแนวทาง 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
๒.  ขอ้ใดไม่ใช◌่บทบาทของผูป้กครองเด็กปฐมวยั 
 ก.  เลี�ยงดู 
 ข.  ส่งเสริมพฒันาการ 
 ค.  ให้การศึกษา 
 ง.  ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ 
๓.  ขอ้ใดเกี�ยวขอ้งกบัคาํว่า  “ การศึกษาสําหรับผู้ปกครอง”   มากที�สุด 
 ก.  รับการศึกษา อบรม 
 ข.  จดับริการสนเทศ 
 ค.  เยี�ยมบา้นนักเรียน 
 ง.  วิทยากรให้การอบรม 
๔.  ขอ้ใด ไม่ใช่ ฐานการศึกษาสาํหรับผูป้กครอง 
 ก.  บา้น 
 ข. ชุมชน 
 ค.  ครอบครัว 
 ง.  โรงเรียน 
๕.  ขอ้ใดไม่เกี'ยวข้อง “ การจดัโปรแกรมการศึกษาสาํหรับผูป้กครอง”  มากที�สุด 
 ก.  ขอบเขตเรื�อง 
 ข.  ผลลพัธ์ของโปรแกรม 
 ค.  กลุ่มเป้าหมาย/ตารางเวลา 
 ง.  วทิยากรผู้ให้การฝึกอบรม 
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๖.  ขอ้ใดกล่าวถึง “ วุฒิภาวะ”  ไดถู้กตอ้ง 
 ก.  การเปลี�ยนแปลงลกัษณะของบุคคล 
 ข.  ความเจริญเติบโต/เพิ�มขนาดของร่างกาย 
 ค.  การเปลี�ยนแปลงที�เกิดจากการเรียนรู้ 
 ง.  การเปลี'ยนแปลงทุกด้านตามธรรมชาติ 
๗.  ขอ้ใด ไม่ใช่กฎของพฒันาการของเด็กปฐมวยั 
 ก.  ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 ข.  มีลาํดบัขั�นตอนอยา่งต่อเนื�อง 
 ค.  พัฒนาการทุกช่วงอายุมีทิศทางที'เท่ากนั 
 ง.  พฒันาการดา้นต่าง ๆ มีความสัมพนัธ์กนั 
๘.  ขอ้ใดกล่าวถึงการเกิดเพศ “ แฝดแท้”  ไดถู้กตอ้ง 
 ก.  ไข่ ๑ ฟอง ผสมกบัอสุจิ ๑ ตัว 
 ข.  ไข ่๑ ฟอง ผสมกบัอสุจิ ๒ ตวั 
 ค.  ไข ่๒ ฟอง ผสมกบัอสุจิ ๑ ตวั 
 ง.  ไข่  ๒ ฟอง ผสมกบัอสุจิ ๒ ตวั 
๙. ขอ้ใดไม่ใช่สิ�งแวดลอ้มก่อนเกิดที�มีผลต่อพฒันาการของเด็กปฐมวยั 
 ก.  สุขภาพและโรคภยัไขเ้จ็บ 
 ข.  ยา  แอลกอฮอร์ และรังสี 
 ค.  ทัศนคตขิองพ่อแม่ที'มีต่อเดก็ 
 ง.  อาย ุ/ อารมณ์ของมารดา 
๑๐.  ขอ้ใดคือหลกัการในการแกปั้ญหาทั�ว  ๆ ไปของเด็กปฐมวยั 
 ก.  ให้ความรักความเมตตา 
 ข.  เอาใจใส่ ดูแล กาํกบั ติดตาม 
 ค.  ยกยอ่ง  ชมเชย  ให้กาํลงัใจ  ให้รางวลั 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
 

******************************************* 

 

ขอให้ทุกคนโชคดี 
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โครงการสอน (Course Syllabus) 
วิชาการศึกษาสําหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวยั   

 

รายวิชา   การศึกษาสําหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวยั   
รหัสวิชา  ศษ ๐๑๑๐    
อาจารย์ผู้สอน     นางวลีรัตน์  วงษ์ศรีชา       

ภาคเรียนที  ๑ ปีการศกึษา ๒๕๕๒ 
 

 

๑. ข้อมูลทั'วไป 
                ๑.๑ รหัสวิชา / ชื�อวชิา  ศษ ๐๑๑๐   
 ๑.๒  หน่วยกิต / ชั�วโมง  น(ท-ป) ๓(๒-๒-๔) 
 ๑.๓  ประเภทวิชา  หมวด   -  
 ๑.๔  หลกัสูตร   อนุปริญญา   
 ๑.๕  โปรแกรมวิชา  การศึกษาปฐมวยั รุ่น ๓ 
 ๑.๖  รวมเวลาเรียน  ๔๕( ๔๕ – ๐ ) คาบ / ภาคเรียน 
 
๒.  คาํอธิบายรายวชิา 
 
 ความหมาย  ความสาํคญั แนวคิด  หลกัการและทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัการให้การศึกษาแก่ผูป้กครอง
เด็กปฐมวยั  รูปแบบวิธีการใหค้วามรู้แก่ผูป้กครอง  ปัญหาครอบครัว  ปัญหาพฤติกรรมเด็ก  บทบาทของครู  
ผูป้กครอง  และชุมชน  ในการพฒันาเด็ก  สารความรู้สาํหรับผูป้กครองในการพฒันาเด็ก  เพื�อประสานงาน
ร่วมมือกบัองคก์รในชุมชน  การแนะแนวให้ความรู้ดา้นการพฒันาการแก่ผูป้กครอง  การจดัโครงการ
ร่วมมือระหว่างบา้นกบัโรงเรียน 

 
๓.  วัตถปุระสงค์รายวชิา 
 
 ๑.  มีความรู้  ความเขา้ใจเกี�ยวกบัความหมายความสาํคญั และทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัการให้การศึกษา
แก่ผูป้กครองเด็กปฐมวยั 
 ๒.  มีความรู้ ทกัษะ เกี�ยวกบัรูปแบบ วิธีการให้ความรู้แก่ผูป้กครองสามารถนาํไปปฏิบติัได ้
 ๓.  มีความรู้ และทกัษะในการถ่ายทอดความรู้  ดา้นการศึกษาปฐมวยัแก่ผูป้กครองและชุมชน 
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๔.  เนื0อหา / กิจกรรมและสื'อการเรียนการสอน   

สัปดาห์ เนื0อหา กิจกรรมการสอน 
กระบวนการ/ 
สื'อการสอน 

๑ 
๖ มิ.ย. ๕๒ 

 

แนะนําวชิา 
หน่วยที' ๑ อธิพลของสังคมในปัจจุบันที'

ส่งผลกระทบต่อครอบครัว 
  - บทนาํ สภาพความเปลี�ยนแปลงของ
สังคมไทยในปัจจุบนั 
 - อิทธิพลของสภาพแวดลอ้มทาง
ครอบครัวต่อเด็กปฐมวยั 
 - สภาพปัญหาในปัจจุบนัเด็กไทย 

-  อาจารยผ์ูส้อนและ
นกัศึกษาวางแผนการ
เรียนการสอนร่วมกนั 
- ทาํแบบฝึกหดัก่อนเรียน 
- แบ่งกลุ่มศึกษาคน้ควา้
และอภิปรายแนวคิด 
- แต่ละกลุ่มนาํเสนอ
แนวคดิ 
- สรุปแนวคิด 

- แผนการจดัการเรียนรู้ 
- เครื�องฉายภาพขา้ม
ศีรษะ 
- แผ่นใส 
- เอกสารประกอบการ
สอน 

๒ 
๑๓ มิ.ย. ๕๒ 

 

หน่วยที' ๒ ความสําคญัของครอบครัวต่อ

การพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 - ความหมายของพ่อแม่ ผูป้กครอง 
- ความหมายของเด็กปฐมวยั และ
ครอบครัว 
- ความสาํคญัของครอบครัวต่อการพฒันา
เด็กปฐมวยั 
- บทบาทหนา้ที�ของพ่อแม่ ผูป้กครองที�มี
ต่อเด็กปฐมวยั 

- ศึกษาวีดีทศัน์เกี�ยวกบั
ความสัมพนัธ์ใน
ครอบครัว 
- แบ่งกลุ่มศึกษาและ
อภิปราย 
- แต่ละกลุ่มนาํเสนอ
แนวคดิ 
- สรุปแนวคิด 

- เครื�องฉายภาพขา้ม
ศีรษะ 
- แผ่นใส  
- วีดีทศัน์ 
- เอกสารประกอบการ
สอน 
 

๓-๔ 
๒๐,๒๗ มิ.ย.

๕๒ 

หน่วยที' ๓ หลกัการและแนวคดิในการให้

การศึกษาแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวยั 
 - ความหมายและขอบข่ายของการให้
การศึกษาแก่พ่อแม่ ผูป้กครองเดก็ปฐมวยั 
 - จุดมุ่งหมายของการให้การศึกษา 
 - ความสาํคญัและความจาํเป็นของการให้
การศึกษา 
 - สภาพปัญหาที�เกิดจากสถาบนัครอบครัว 
 

-  บรรยายประกอบ
แผน่ใส /  
เอกสารประกอบการ
สอน 
- ศึกษาคน้ควา้ทาํรายงาน
เดี�ยว 
- เสนอผลงาน 
- อภิปราย ซักถาม 
- สรุปสาระสาํคญั
ร่วมกนั 

- เครื�องฉายภาพขา้ม
ศีรษะ 
- แผ่นใส  
- เอกสารประกอบการ
สอน 
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สัปดาห์ เนื0อหา กิจกรรมการสอน 
กระบวนการ/ 
สื'อการสอน 

๓-๔ 
๒๐,๒๗ 
มิ.ย.๕๒ 

หน่วยที' ๓ หลกัการและแนวคดิในการ

ให้การศึกษาแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเด็ก

ปฐมวยั  (ต่อ) 
 - ขอ้เสนอแนะ และแนวคิดในการให้
การศึกษา 
 - แนวปฏิบติัสาํหรับพ่อแม่ ผูป้กครอง
เด็กปฐมวยั 

 

 

๕-๖-๗ 
๔-๑๑ ก.ค.

๕๒ 

หน่วยที' ๔ รูปแบบ และวิธีการให้

การศึกษาแก่พ่อแม่ ผู้ปกครองเดก็

ปฐมวยั 
 - ธรรมชาติ และจิตวิทยาที�เกี�ยวกบั
พ่อแม่ ผูป้กครอง 
 - บทบาทของครูปฐมวยัในการสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัพ่อแม่ ผูป้กครอง 
 - เทคนิคการแลกเปลี�ยนขอ้มูล 
 - รูปแบบ วิธีการให้การศึกษาแก่พ่อ
แม่ ผูป้กครอง 
 - บทบาทของพ่อแม่ ผูป้กครองใน
การรับรู้ 
 - โครงการในการใหก้ารศึกษาแก่พ่อ
แม่ ผูป้กครองเด็กปฐมวยั 

-   บรรยาย อภิปราย ซักถาม  
-  สัมภาษณ์ทศันะผูป้กครอง
เกี�ยวกบัลกัษณะของครู
ปฐมวยัที�แนะนาํดี 
 - ศึกษาวิธีการเขียนโครงการ
ให้การศึกษา 
- แบ่งกลุ่มจดัทาํโครงการเพื�อ
เตรียมการปฏิบติัจริงใน
การศึกษาแก่พ่อแม่ 
ผูป้กครอง 

- กระดาษบรู๊ค ปากกาไวท์
บอร์ด 
- เอกสารประกอบการสอน 

๘ 
๑๘ ก.ค.๕๒ 

***สอบปลายภารเรียนที�  ๑/๒๕๕๒*** 

๙-๑๐ 
๒๕ ก.ค.-๑ 

ส.ค.๕๒ 

หน่วยที'  ๕ สาระสําคัญพ่อแม่ 

ผู้ปกครอง เพื'อสร้างเสริมพัฒนาการ

เด็กปฐมวยั 
 - การวางแผนครอบครัว 
- พฒันาการเด็กปฐมวยั 
- บทบาทของพอ่แม่ ผูป้กครองในการรับ
ความรู้ 

- บรรยาย อภิปราย เกี�ยวกบั
สาระที�พ่อแม่ ผูป้กครองควร
ทราบแบ่งกลุ่ม ศึกษา คน้ควา้ 
- แต่ละกลุ่มนาํเสนอแนวคดิ 
- สรุปแนวคิด 

- กระดาษบรู๊ฟปากกาไวท์
บอร์ด 
- เอกสารประกอบการสอน 
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สัปดาห์ เนื0อหา กิจกรรมการสอน 
กระบวนการ/ 
สื'อการสอน 

๑๑-๑๒ 
๘,๑๕ ส.ค.

๕๒ 

หน่วยที' ๖ การประสานงานกับองค์กร

ต่าง ๆ ในชุมชนเพื'อให้ความรู้ ด้านการ

พฒันาเด็กปฐมวัย แก่พ่อแม่ 

ผู้ปกครอง  
 - ความหมาย ความมุ่งหมาย และ
ความจาํเป็นของประสานงาน 
- องคก์รที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาเดก็
ปฐมวยั 
- วิธีการประสานงาน 
- ศูนยก์บับา้นประสานสัมพนัธ์ 
- กิจกรรมเสนอแนะสาํหรับครูปฐมวยั
ในการทาํงานดา้นพฒันาเด็กร่วมกนั
กบัพ่อแม่ ผูป้กครองเดก็ปฐมวยั 

- บรรยาย อภิปราย 
ความหมายความสาํคญัของ
การประสานงาน 
- ศึกษาวีดีทศัน์ 
- แบ่งกลุ่มศึกษาองคก์ารต่าง 
ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
- แต่ละกลุ่มนาํเสนอแนวคดิ 
- สรุปแนวคิด 

- เอกสารประกอบการสอน 
- ซีดี 
- กระดาษบรู๊ฟปากกาไวท์
บอร์ด 
 

๑๓ 
๒๒-๒๙ 
ส.ค.๕๒ 

หน่วยที' ๗ แนวโน้มของการให้

การศึกษาแก่พ่อแม่ ผู้ปกครองเดก็

ปฐมวยั 
 - ขอ้เสนอแนะแนวคิดของ
นกัวิชาการสาํหรับพ่อแม่ ผูป้กครอง 
- แนวปฏิบติัทางเลือกของพ่อแม่ 
ผูป้กครองเด็กปฐมวยั 
- ผลงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันา
เด็กปฐมวยั 

- บรรยาย อภิปราย แนวคดิ
ต่าง ๆ  
- แบ่งกลุ่มศึกษาผลงานวิจยัที�
สาํคญั ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
- แต่ละกลุ่มนาํเสนอผลงาน 
- สรุปแนวคิด 

- เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
- นาํเสนอหนา้ชั�นเรียน 

๑๔ 
๕ ก.ย.๕๒ 

แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบติัจริงในการให้
การศึกษาแก่พ่อแม่ ผูป้กครอง ตามที�
เขียนโครงการไว ้
สรุปผล 

- ฝึกปฏิบติัการให้การศึกษา
แก่พ่อแม่ ผูป้กครองเดก็
ปฐมวยั 
- ฝึกประเมินโครงการ 
- สรุปบทเรียน 

- ฝึกปฏิบติัจริง 
- สรุปผลการจดัโครงการ 

๑๕ 
๑๒ ก.ย.๕๒ 

***สอบปลายภาคเรียนที� ๑/๒๕๕๒*** 
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๔.  การวดัและประเมินผล 
 ๑. สังเกตการณ์ร่วมกิจกรรมและความสนใจของนกัศึกษา 
 ๒.  ประเมินผลจากการทาํกิจกรรม ฝึกปฏิบติัจริง 
 ๓. ประเมินผลการทาํแบบฝึกหดั 
 ๔. ประเมินผลการทดสอบกลางภาค 
 ๕.  สอบปลายภาค 

 การวดัผลแบ่งเป็น ๒ ช่วง 
 การวดัผลระหว่างภาค     ๗๐  คะแนน 
  -  ฝึกพูด อภิปราย  เสนอแนวคิด   ๑๐  คะแนน 
  -  โครงการให้การศึกษา/ฝึกปฏิบติัการให้การศึกษา ๑๐  คะแนน 
  -  ทาํจุลสารให้ความรู้แก่พ่อแม่ ผูป้กครอง  ๑๐  คะแนน 
  -  รายงาน/(เดี�ยว/กลุ่ม)    ๑๐  คะแนน 
  -  สอบกลางภาคเรียน    ๒๐   คะแนน  
 การสอนปลายภาคเรียน     ๓๐   คะแนน 
    รวม              ๑๐๐    คะแนน 
****  หมายเหตุ   ตอ้งมีเวลาเรียนไม่ตํ�ากวา่  ๘๐  % 

๕.  การประเมินผล 
 คะแนนร้อยละ ๙๐-๑๐๐  ระดบัผลการเรียน A 

คะแนนร้อยละ ๘๐-๘๙  ระดบัผลการเรียน B+ 
คะแนนร้อยละ ๗๐-๗๙  ระดบัผลการเรียน B 
คะแนนร้อยละ ๖๕-๖๙  ระดบัผลการเรียน C+ 
คะแนนร้อยละ ๖๐-๖๔  ระดบัผลการเรียน C 
คะแนนร้อยละ ๕๕-๕๙  ระดบัผลการเรียน D+ 
คะแนนร้อยละ ๕๐-๕๔  ระดบัผลการเรียน D 
คะแนนร้อยละ ๐-๔๙  ระดบัผลการเรียน F 
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๖.  เอกสารที'ใช้ประกอบการเรียนการสอน 

 นภเนตร  ธรรมบวร.หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย.กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั,๒๕๔๙. 
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