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สารบัญ 
รายละเอียดของรายวชิาตามแบบ มคอ ๐๓      ๑ - ๕ 
แผนการจดัการเรียนรู้         ๖ – ๒๐ 
โครงการสอน          ๒๑ - ๒๕ 
        

 



  

รายละเอียดของรายวชิา 
 

ชื&อสถาบนัอุดมศึกษา วทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั 

 
หมวดที& ๑ ขอ้มูลโดยทั&วไป 

๑. รหสัและชื&อรายวชิา 
    ศษ ๐๑๒๒  โครงการทางการศึกษาปฐมวยั 
๒. จาํนวนหน่วยกิจ 
     ๓ หน่วยกิจ  ๓(๑-๔-๔) 
๓. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
    ๓.๑ หลกัสูตร 
         อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั 
    ๓.๒ ประเภทรายวชิา 
         หมวดวชิาเลือกเสรี กลุ่มเลือก ( วชิาเลือก) 
๔. อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
    ๔.๑ อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวชิา: นางวฒันา  ผา่นเมือง 
    ๔.๒ อาจารยผ์ูส้อน : นางวฒันา  ผา่นเมือง 
๕.  ภาคการศึกษา / ชั>นปีที&เรียน  
     ภาคการศึกษาที& ๓ ชั>นปีที& ๒ 
๖. รายวชิาที&ตอ้งเรียนมาก่อน (pre-requisite) 
    ไม่มี 
๗. รายวชิาที&ตอ้งเรียนพร้อมกนั ( co-requisites ) 
    ไม่มี 
๘. สถานที&เรียน 
   หน่วยจดัการศึกษา อาํเภอดอนตาล 
๙. วนัที&จดัทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาครั> งที&ล่าสุด 
    ๙  กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 



  

หมวดที& ๒ จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
              ๑.  มีความรู้ความเขา้ใจเกี&ยวกบัความหมายและความสาํคญัของโครงการทางการศึกษาปฐมวยั 
 ๒.  มีความรู้ความเขา้ใจเกี&ยวกบัการจดัทาํโครงการทางการศึกษาปฐมวยั 
 ๓.  มีความรู้และทกัษะในการจดัทาํ  ประยกุตใ์ช ้ ดาํเนินการและประเมินผลโครงการทางการศึกษา
ปฐมวยั  
๒. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา 
    - 

 
หมวดที& ๓ ลกัษณะและการดาํเนินการ 

 
๑. คาํอธิบายรายวชิา 
              ความหมาย  ความสาํคญั  ลกัษณะของโครงการ  การเขียนโครงการ  การดาํเนินงานตามโครงการ  การ
ติดตามและประเมินผลโครงการ  การประยกุตใ์ชโ้ครงการในการจดัการศึกษาปฐมวยั 
  
๒. จาํนวนชั&วโมงที&ใชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาดว้ยตนเอง 

๑๕ ชั&วโมง ไม่มี ๓๐ ชั&วโมง ๓๐ ชั&วโมง 
๓. จาํนวนชั&วโมงต่อสัปดาห์ที&อาจารยใ์หค้าํปรึกษาและแนะนาํทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล    
    ๑  ชั&วโมง / สัปดาห์ 

 
หมวดที& ๔ การพฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

 
๑. คุณธรรม จริยธรรม 
    ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที&ตอ้งพฒันา 
          - มีวนิยัต่อการเรียน มีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบ ซื&อสัตย ์ขยนัและอดทน 
         -  รับฟังการแสดงความคิดเห็นของเพื&อนในชั>นเรียน ทั>งในกลุ่มและนอกกลุ่ม 

 
 
 
 



  

๑.๒ วธีิสอน 
     - ใชก้ารสอนแบบสื&อสารสองทาง เปิดโอกาสใหน้กัศึกษามีการตั>งคาํถามหรือตอบคาํถาม หรือแสดงความ
คิดเห็นที&เกี&ยวขอ้งกบัคุณธรรม จริยธรรม ในชั>นเรียนในโอกาสต่างๆ 
     - ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา ตวัอยา่งที&ขาดความรับผดิชอบต่อหนา้ที&และการประพฤติที&ผดิจรรยาบรรณใน
วชิาชีพจนเกิดความเสียหาย 
     - อาจารยป์ฏิบติัตนเป็นตวัอยา่ง ใหค้วามสาํคญัต่อจรรยาบรรณวชิาชีพ การมีวนิยัเรื&องเวลาการเปิดโอกาส
ใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนกัศึกษา การเคารพและใหเ้กียรติแก่อาจารย์
อาวโุสเป็นตน้ 
๑.๓ วธีิการประเมินผล 
     - ประเมินผลจากพฤติกรรมที&แสดงออกในชั>นเรียนและในโอกาสที&สาขาวชิาฯ/วทิยาลยัจดักิจกรรมต่างๆ
ที&เกี&ยวขอ้งทางดา้นคุณธรรมและจริยธรรม การมีสัมมาคารวะต่อผูอ้าวุโสและอาจารย ์
     - การตรวจสอบการมีวนิยัต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเขา้ชั>นเรียนและการส่งรายงาน 
    - ประเมินการรับฟังความคิดเห็นของผูอื้&น โดยนกัศึกษาอื&น ๆในรายวชิา 
    -  นกัศึกษาประเมินตนเอง 

 
๒. ความรู้ 
๒.๑ ความรู้ที&ตอ้งไดรั้บ 
              ๑.  มีความรู้ความเขา้ใจเกี&ยวกบัความหมายและความสาํคญัของโครงการทางการศึกษาปฐมวยั 
 ๒.  มีความรู้ความเขา้ใจเกี&ยวกบัการจดัทาํโครงการทางการศึกษาปฐมวยั 
 ๓.  มีความรู้และทกัษะในการจดัทาํ  ประยกุตใ์ช ้ ดาํเนินการและประเมินผลโครงการทางการศึกษา
ปฐมวยั 
 
   ๒.๒ วธีิการสอน 
          - ใชก้ารสอนที&เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ไดแ้ก่ การสอนบรรยายร่วมกบัการสื&อสารสองทาง โดยเนน้ให้
นกัศึกษาหาทางคน้ควา้หาขอ้มูลเพิ&มเติม การสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้(co-operative Leaming) การสอน
แบบศึกษาดว้ยตนเอง การคน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต ศึกษากรณีตวัอยา่งและงานวจิยั เป็นตน้ 
         - เพิ&มการสอนนอกหอ้งเรียน โดยศึกษาจากประสบการณ์จริงในเรื&องที&เกี&ยวขอ้ง 
         - ใชก้ารสอนโดยเนน้การฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง เช่น การทาํโครงการ ทาํแผนการจดัประสบการณ์และ
เนน้ปฏิบติัการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวยั 

     
 
 
 



  

๒.๓ วธีิการประเมินผล 
         - ทาํรายงานบุคคล/กลุ่ม/เดี&ยว 
         - การสอบยอ่ย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
๓. ทกัษะทางปัญญา 
๓.๑ ทกัษะทางปัญญาที&ตอ้งพฒันา 
        - สามารถคิดวเิคราะห์ แสดงความคิดเห็นต่อปัญหาทั>งในและนอกชั>นเรียน 
        - สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะเพื&อการแกไ้ขปัญหาความบกพร่องทางดา้นโภชนาการภายใต้
สถานการณ์จริง 
๓.๒ วธีิการสอน 
       - การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ( problem Based Leaming ; PBL) 
       - ฝึกตอบปัญหาในชั>นเรียนและการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหา และระดมสมองในการแกไ้ขปัญหาจาก
กรณีศึกษาตามประเด็นปัญหาที&กาํหนดไวแ้ลว้ โดยแบ่งนกัศึกษาเป็นกลุ่ม ภายในกลุ่มจะตอ้งกาํหนด
แนวทางไปสู่การแกปั้ญหา หรือเสนอแนวทางปฏิบติัที&มีความน่าเชื&อถือและความเป็นไปได ้
      - มอบหมายงานกลุ่มใหฝึ้กปฏิบติัดว้ยตนเอง โดยแบ่งนกัศึกษาเป็นกลุ่ม ภายในกลุ่มจะตอ้งกาํหนด
แนวทางไปสู่การแกปั้ญหาตามหลกัการที&เหมาะสมหรือหลกัการที&ประยกุต ์ผสมผสานจากหลายแนวคิด 
๓.๓ วธีิการประเมินผล 
       - ประเมินจากการตอบปัญหาและการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั>นเรียน ทั>งรายบุคคล
และกลุ่ม 
       - รายงานกลุ่ม 
       - การสอบยอ่ย การสอบขอ้เขียนกลางภาคและปลายภาค 
 
๔. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 
๔.๑ ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบที&ตอ้งพฒันา 
       - มีความรับผิดชอบในการทาํงานที&ไดรั้บมอบหมายทั>งรายบุคคลและงานกลุ่ม 
       - สามารถปรับตวัในการทาํงานร่วมกบัผูอื้&นไดใ้นทุกสถานภาพ 
       - วางตวัและร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะสม 
    ๔.๒ วธีิการสอน 
        - จดักิจกรรมเสริมในชั>นเรียนและนอกชั>นเรียนที&นกัศึกษามีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบันกัศึกษาอื&นและ
บุคคลภายนอก 
         - มอบหมายงานกลุ่มและมีการเปลี&ยนกลุ่มทาํงานตามกิจกรรมที&มอบหมาย เพื&อใหน้กัศึกษาทาํงาน
ร่วมกบัผูอื้&น โดยไม่ยดึติดกบัเฉพาะเพื&อนที&ใกลชิ้ด 
         - กาํหนดบทบาทหนา้ที& ความรับผดิชอบของนกัศึกษาแต่ละคนในการทาํงานกลุ่มอยา่งชดัเจน 
 



  

 
 
๔.๓ วธีิการประเมินผล 
         - ประเมินการมีส่วนร่วมในชั>นเรียน ในกลุ่ม 
         - ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุ่ม/เดี&ยวของนกัศึกษา 
        - ใหน้กัศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่ม ทั>งดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและดา้นความ
รับผดิชอบ 
        - ใหน้กัเรียนประเมินนกัศึกษาอื&นๆ ในรายวชิา ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล          
 
 ๕. ทกัษะวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื&อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
๕.๑ ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื&อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี&สารสนเทศที&ตอ้งพฒันา 
         - สามารถใช ้power point ในการนาํเสนองานที&ไดรั้บมอบหมาย 
         - สามารถใชภ้าษาไทยในการนาํเสนอดว้ยการเขียนและการพูดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
         - สามารถคน้ควา้หาขอ้มูล คดัเลือกแหล่งขอ้มูล และส่งงานทางอีเมล์ 
๕.๒ วธีิการสอน 
         - ใช ้powerpoint ที&น่าสนใจ ชดัเจน เขา้ใจง่าย ประกอบการสอนในชั>นเรียน 
         - การสอนโดยมีการนาํเสนอขอ้มูลจากการคน้ควา้ทางอินเทอร์เน็ต เพื&อเป็นตวัอยา่งกระตุน้ใหน้กัศึกษา
เห็นประโยชน์จากการใชเ้ทคโนโลยี&สารสนเทศในการนาํเสนอและสืบคน้ขอ้มูล 
         - การแนะนาํเทคนิคการสืบคน้ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล 
         - การมอบหมายงานที&ตอ้งมีการสืบคน้ขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยี&สารสนเทศ 
         - การมอบหมายงานที&ตอ้งมีการนาํเสนอทั>งในรูปเอกสารและดว้ยวาจาประกอบสื&อเทคโนโลยี& 
๕.๓ วธีิการประเมินผล 
         - ประเมินทกัษะการใชภ้าษาเขียนจากเอกสารรายงาน 
         - ประเมินทกัษะการใชสื้&อและการใชภ้าษาพูดจากการนาํเสนอรายงานหนา้ชั>นเรียน 
         - ประเมินรายงานการสืบคน้ขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยี&สารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

หมวดที& ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

 
สัปดาห์ที& 

 
หวัขอ้/รายละเอียด 

จาํนวน
ชั&วโมง
บรรยาย 

จาํนวน
ชั&วโมง

ปฏิบติัการ 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื&อที&ใช(้ถา้มี) 

ผูส้อน 

๑ – ๒ หน่วยที& ๑ ความหมายและความสาํคญั
ของการเขียนโครงการ 
 -  ความหมายของโครงการ 
 - ความสาํคญัของการเขียนโครงการ 
 - ประโยชน์ของการเขียนโครงการ 
  - การเขียนโครงการ 
- ปัญหาในการเขียนโครงการ 
- ส่วนประกอบของการเขียนโครงการ 
- ประเภทของการเขียนโครงการ 

๒ ๘ ๑. นกัศึกษาศึกษา
ความหมายและ
ความสาํคญัของการ
เขียนโครงการ 
๒. ครูและนกัศึกษา
ร่วมกนัอภิปราย สรุป 
ความหมายและ
ความสาํคญัของการ
เขียนโครงการ 
พร้อมยกตวัอยา่ง 
๓. ครูและนกัศึกษา
ร่วมอภิปรายประโยชน์
ของการเขียนโครงการ 
๔. นกัศึกษาศึกษาและ
ประเภทของโครงการ 
๕. ครูและนกัศึกษา
ศึกษาเกี&ยวกบั 
ส่วนประกอบของการ
เขียนโครงการ 

๖. ครูและนกัศึกษา
ร่วมกนัสรุปเกี&ยวกบั 
ประเภทของการเขียน
การเขียนโครงการ 

 

 
 
 
 
 



  

 
 

๑. แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที& 
 

หวัขอ้/รายละเอียด 
จาํนวน
ชั&วโมง
บรรยาย 

จาํนวน
ชั&วโมง

ปฏิบติัการ 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื&อที&ใช ้             

(ถา้มี) 

ผูส้อน 

๓ - ๔ หน่วยที& ๒ ลกัษณะของโครงการ 
- ลกัษณะสาํคญัของโครงการ 
- โครงการที&ดีความมีลกัษณะ

อยา่งไร 
 

๒ ๘ ๑. ใหน้กัศึกษาศึกษา
เกี&ยวกบั  ลกัษณะของ
โครงการ 
๒. ครูอธิบายและ
ซกัถามเกี&ยวกบั
ลกัษณะของโครงการ 
๓. ใหน้กัศึกษา ศึกษา
วา่โครงการที&ดีควรมี
ลกัษณะอยา่งไร 
๔. ใหน้กัศึกษา
นาํเสนอและ
แลกเปลี&ยนความ
คิดเห็นเกี&ยวกบั
โครงการที&ดีควรมี
ลกัษณะอยา่งไร 
๕. ครูและนกัศึกษา
รวมกนัสรุป
สาระสาํคญั 
๗. ภาคปฏิบติั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๑. แผนการสอน 

 
สัปดาห์ที& 

 
หวัขอ้/รายละเอียด 

จาํนวน
ชั&วโมง
บรรยาย 

จาํนวน
ชั&วโมง

ปฏิบติัการ 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื&อที&ใช(้ถา้

มี) 

ผูส้อน 

๕ หน่วยที& ๓ การวางแผนและการเขียน
โครงการ 

- ความสาํคญัของการวางแผน 
- ความหมายของโครงการ 
- ประโยชน์ของการวางแผน 
- ประเภทของแผน 
- องคป์ระกอบพื>นฐานในโครงการ

แต่ละโครงการ 
 

๑ ๔ ๑. นกัศึกษาศึกษาการ
วางแผนและการเขียน
โครงการ 
๒. ครูและนกัศึกษา
ร่วมกนัอภิปราย สรุป 
ความสาํคญัของการ
วางแผนและ
ความหมายของ
โครงการ 
๓. ใหน้กัศึกษา บอก
ประโยชน์ของการ
วางแผนและประเภท
ของแผน 
๔. ครูและนกัศึกษา
ร่วมกนัอภิปรายสรุป
ประโยชน์ของการ
วางแผนและประเภท
ของแผน 
๕. ครูอธิบาย
องคป์ระกอบพื>นฐาน
ในโครงการแต่ละ
โครงการ 
๖. สรุปทา้ยบทเรียน
และแบบฝึกปฏิบติั 
 

 

 
 
 



  

 
 

๑. แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที& 
 

หวัขอ้/รายละเอียด 
จาํนวน
ชั&วโมง
บรรยาย 

จาํนวน
ชั&วโมง

ปฏิบติัการ 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื&อที&ใช(้ถา้

มี) 

ผูส้อน 

๖ หน่วยที& ๔ การเขียนโครงการ 
    - ความสาํคญัของการเขียนโครงการ 
    - หลกัการเขียนโครงการ 
    - คุณลกัษณะสาํคญัของโครงการ 
    - โครงการที&ดีควรมีลกัษณะอยา่งไร 
   - ประโยชน์ของการเขียนโครงการ 
   -  ปัญหาของการเขียนโครงการ 
   -  หลกัการเขียนวตัถุประสงค ์
   - ภาคปฏิบติั 

 

๑ ๔ ๑. นกัศึกษาศึกษา
ความสาํคญัของการ
เขียนโครงการและ
หลกัการเขียนโครง 
๒. ครูและนกัศึกษา
ร่วมกนัอภิปราย สรุป 
ความสาํคญัของการ
เขียนโครงการและ
หลกัการเขียนโครง
พร้อมยกตวัอยา่ง 
๓. นกัศึกษาศึกษา
คุณลกัษณะสาํคญัของ
โครงการและ
ประโยชน์ที&ไดจ้าก
การเขียนโครงการ 
๔. นกัศึกษาศึกษา
วเิคราะห์ปัญหาของ
การเขียนโครงการ 
๕. ครูและนกัศึกษา
ร่วมกนัอภิปราย
ปัญหาที&เกิดขึ>นกบั
โครงการพร้อมทั>ง
ยกตวัอยา่ง 

๖. ครูและนกัศึกษา
ร่วมกนัสรุปเกี&ยวกบั 
หลกัการเขียน
วตัถุประสงค ์

 



  

 
 

๑. แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที& 
 

หวัขอ้/รายละเอียด 
จาํนวน
ชั&วโมง
บรรยาย 

จาํนวน
ชั&วโมง

ปฏิบติัการ 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื&อที&ใช(้ถา้

มี) 

ผูส้อน 

๗ หน่วยที& ๕  การประยกุตใ์ชโ้ครงงาน
การศึกษาปฐมวยั 
   1.  ลกัษณะของงานโครงการ 
   2. ความสาํคญัของการเขียนโครงการ 
   3. ประโยชน์ของการเขียนโครงการ 
   4. ประเภทของโครงการ 
   5. รูปแบบของการเขียนโครงการ 
   6. การสรุปผลโครงงาน 
- ภาคปฏิบติั 
 

 

๑ ๔ ๑. ใหน้กัศึกษา
แบ่งกลุ่มศึกษาคน้ควา้
และนาํเสนอเรื&องการ
ประยกุตใ์ชโ้ครงงาน
การศึกษาปฐมวยั 
๒. ครูและนกัศึกษา
ร่วมกนัอภิปรายสรุป
ถึงเรื&องการ
ประยกุตใ์ชโ้ครงงาน
การศึกษาปฐมวยั 
๓. ใหน้กัศึกษา ศึกษา
สาํรวจ และบอก
ประโยชน์.ประเภท
ของการเขียน
โครงการ 
๔. ครูและนกัศึกษา
ร่วมกนัอภิปรายสรุป
ถึงประโยชน์,ประเภท
ของการเขียน
โครงการ 
๕. สรุปทา้ยบทเรียน
และทาํแบบฝึกหดั 
 

 

 
 
 
 



  

 
 

๑. แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที& 
 

หวัขอ้/รายละเอียด 
จาํนวนชั&วโมง

บรรยาย 
จาํนวน
ชั&วโมง

ปฏิบติัการ 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื&อที&ใช ้         

(ถา้มี) 

ผูส้อน 

๘ ทดสอบระหวา่งภาคเรียน (กลางภาค)     
๙-๑๐ หน่วยที& ๕ การประยกุตใ์ชโ้ครงงาน

การศึกษาปฐมวยั    
     - แนวทางการจดัประสบการณ์
สาํหรับเด็กปฐมวยั 
    - การผลิตสื&อที&ใชป้ระกอบการ
สอน เช่นหนงัสือนิทานพื>นบา้น 
นิทานสุภาษิต นิทานคติสอนใจเชิง
ธรรมะ  นิทานอีสป  คาํสอนของผูเ้ฒ่า
ผูแ้ก่  ภาษาถิ&น วฒันธรรมในชุมชน     
- รูปแบบการเรียนการสอนของเด็ก
ปฐมวยั    
    - ภาคปฏิบติั 

 

๒ ๘ ๑. ชมวดีีทศัน์ แนว
ทางการจดั
ประสบการณ์สาํหรับ
เด็กปฐมวยัและการ
ผลิตสื&อที&ใช้
ประกอบการสอน 
เช่นหนงัสือนิทาน
พื>นบา้น นิทาน
สุภาษิต นิทานคติ
สอนใจเชิงธรรมะ  
นิทานอีสป  คาํสอน
ของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่  ภาษา
ถิ&น วฒันธรรมใน
ชุมชน 
 ๒. ครูและนกัศึกษา
ร่วมกนัอภิปราย
ความรู้ที&ไดจ้ากการชม
วดีีทศัน์พร้อมทั>ง
ยกตวัอยา่ง 
๓. สรุปสาระสาํคญั 
๔. ภาคปฏิบติั 
 

 

 
 
 
 



  

 
๑. แผนการสอน 

 
สัปดาห์ที& 

 
หวัขอ้/รายละเอียด 

จาํนวน
ชั&วโมง
บรรยาย 

จาํนวน
ชั&วโมง

ปฏิบติัการ 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื&อที&ใช ้                

(ถา้มี) 

ผูส้อน 

๑๑ หน่วยที& ๕ การประยกุตใ์ชโ้ครงงาน
การศึกษาปฐมวยั     
- กิจกรรมการใหค้วามรู้แก่ผูป้กครอง 

เช่น การใหค้วามรู้ดา้นการมีวนิยั
สาํหรับเด็ก การปฏิบติัตนเป็นคนดี 
การรับประทานอาหาร รู้จกัหนา้ที&
ของตนเอง การประหยดั 

- ภาคปฏิบติั 
 
 
 

๑ ๔ ๑. ใหน้กัศึกษาศึกษา
วดีีทศัน์/ภาพเกี&ยวกบั
กิจกรรมการให้
ความรู้แก่ผูป้กครอง 
เช่น การใหค้วามรู้
ดา้นการมีวินยั,ดา้น
การมีคุณธรรม
สาํหรับเด็ก การ
ปฏิบติัตนเป็นคนดี 
การรับประทาน
อาหาร รู้จกัหนา้ที&
ของตนเอง การ
ประหยดั 

 ๒. ครูอธิบายและ
ซกัถามเกี&ยวกบัวดีี
ทศัน์/ภาพตามขอ้ ๑ 
๓. ครูและนกัศึกษา
ร่วมกนัสรุปจากวดีี
ทศัน์และสื&อตามที&
นกัศึกษาไดศึ้กษา
คน้ควา้ 
 ๔. ภาคปฏิบติั 

 

 

 
 
 
 
 



  

 
๑. แผนการสอน 

 
สัปดาห์ที& 

 
หวัขอ้/รายละเอียด 

จาํนวน
ชั&วโมง
บรรยาย 

จาํนวน
ชั&วโมง

ปฏิบติัการ 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื&อที&ใช ้                

(ถา้มี) 

ผูส้อน 

๑๒ หน่วยที& ๕ การประยกุตใ์ชโ้ครงงาน
การศึกษาปฐมวยั  
-  เขียนแผนงานโครงงานกิจกรรม
พฒันากระบวนการพฒันาการของเด็ก
ปฐมวยั    

- ภาคปฏิบติั 

๑ ๔ ๑.ใหน้กัศึกษา
แบ่งกลุ่มศึกษา
คน้ควา้และนาํเสนอ
เรื&อง  การเขียน
แผนงานโครงงาน
กิจกรรมพฒันา
กระบวนการ
พฒันาการของเด็ก
ปฐมวยัในแต่ละดา้น
ทั>ง ๔ ดา้น    

๒.  ครูและนกัศึกษา
ร่วมกนัอภิปรายสรุป
ในหอ้งเรียนจากการที&
นกัศึกษาไดศึ้กษา
คน้ควา้และพฒันาการ
ของเด็กปฐมวยัในแต่
ละดา้น 
๓ ภาคปฏิบติั  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๑. แผนการสอน 

 
สัปดาห์ที& 

 
หวัขอ้/รายละเอียด 

จาํนวน
ชั&วโมง
บรรยาย 

จาํนวน
ชั&วโมง

ปฏิบติัการ 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื&อที&ใช ้                

(ถา้มี) 

ผูส้อน 

สัปดาห์ที&  
13 

หน่วยที& ๖ การติดตามและประเมินผล
โครงการ 
   - ความหมายของการประเมินผล
โครงการ 
   - ประโยชน์ของการประเมินผล
โครงการ 
  - ประเภทของการประเมินผล
โครงการ 
 - การกาํหนดวธีิการประเมิน 
 - หลกัการประเมินผลโครงการ 
 - การสรุปผลและติดตามผลของ
โครงการ 
 - ขั>นตอนการประเมินผลโครงการ 

๑ ๔ ๑.ใหน้กัศึกษา
แบ่งกลุ่มศึกษา
คน้ควา้และนาํเสนอ
เรื&อง  การติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 

เช่น - ความหมายของ
การประเมินผล
โครงการ 
   - ประโยชน์ของ
การประเมินผล
โครงการ 
  - ประเภทของการ
ประเมินผลโครงการ 
 - การกาํหนดวธีิการ
ประเมิน 
 - หลกัการ
ประเมินผลโครงการ 
 - การสรุปผลและ
ติดตามผลของ
โครงการ 
 - ขั>นตอนการ
ประเมินผลโครงการ 

๒. ครูและนกัศึกษา
ร่วมกนัอภิปรายสรุป
ในหอ้งเรียนจาก 
การศึกษาคน้ควา้ใน
ขอ้ ๑ 

 

 



  

 
๑. แผนการสอน 

 
สัปดาห์ที& 

 
หวัขอ้/รายละเอียด 

จาํนวน
ชั&วโมง
บรรยาย 

จาํนวน
ชั&วโมง

ปฏิบติัการ 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื&อที&ใช ้                

(ถา้มี) 

ผูส้อน 

สัปดาห์ที& 
14 

สรุปผลการดาํเนินโครงการ/โครงงาน ๑ ๔ ๑.ครูและนกัศึกษา
ร่วมกนัสรุปผลการ
ดาํเนินการตาม
โครงการหรือ
โครงงานที&ไดล้งมือ
ฝึกปฏิบติั 

 

สัปดาห์ที( 

15 
 

สอบปลายภาคเรียน      

 
 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ที& 
ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน สัปดาห์ที& 

ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
 ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรม - การทาํรายงานกลุ่ม สัปดาห์ที& ๑ - ๑๕ ๒๕ % 
 ๒.๑ (ความรู้) - การทดสอบยอ่ย 

- การทดสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 

สัปดาห์ที& ๑ – ๑๓ 
สัปดาห์ที& ๘ 
สัปดาห์ที& ๑๕ 

๒๕ % 

 ๓.๑ (ทกัษะทางปัญญา) - การทดสอบยอ่ย 
- การจดัทาํรายงานเดี&ยว 

สัปดาห์ที& ๑ – ๑๓ 
สัปดาห์ที& ๑ – ๑๓ 

๓๐ % 

 ๔.๑ (ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล) 

- การจดัทาํรายงานกลุ่ม สัปดาห์ที& ๑ - ๑๕ ๑๐ % 

 ๕.๑ (ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตวัเลข การสื&อสาร และ
การใชเ้ทคโนโลย)ี 

- การนาํเสนอรายงาน 
- การอภิปรายกลุ่ม 
- ผลงาน 

สัปดาห์ที& ๑ - ๑๕ ๑๐ % 

 
 
 



  

 
หมวดที& ๖ ทรัพยากรการประกอบการเรียนการสอน 

๑. เอกสารและตาํราหลกั 
- เอกสารประกอบการบรรยายวชิาโครงการทางการศึกษาปฐมวยั        

 
๒. เอกสารและขอ้มูลสาํคญั              
            นภเนตร  ธรรมบวร. การประเมินผลพฒันาการเด็กปฐมวยั. พิมพค์รั> งที& 4.  กรุงเทพฯ :   โรงพิมพแ์ห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2549.            
           สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ จาก http;//www.colture.go.th/knowledge/story 
           สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา จาก http://academic.obec.go.th 
 มิเรียม  สตอ๊ปเพิร์ด.ทดสอบพฒันาการลูกน้อย.กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยูเคชั&น จาํกดั,2536. 
 หรรษา  นิลวเิชียร.ปฐมวยัศึกษา หลกัสูตรและแนวปฏิบัติ. พิมพค์รั> งที& 1.กรุงเทพฯ : โอ เอส  
พริ>นติ>ง เฮา้ส์,2535. 
 เอกสารประกอบการสอนชุดวชิา พฒันาการเด็กและการเลี;ยงดู. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. หน่วยที& 8-15, นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,2526. 
 พชัรี  เจตน์เจริญรักษ.์การให้การศึกษาแก่พ่อแม่เด็กปฐมวัย.โปรแกรมวชิาการศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์ 
สถาบนัราชภฎัเทพสตรี : ลพบุรี, ศูนยต์าํราและเอกสารทางวชิาการ.2542 
 อารี  สัณหฉว ีและคนอื&น ๆ .เลี;ยงลูกด้วยรักและเข้าใจ.กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ,์2534. 
 อรุณี  หรดาล. “ผู้ปกครองกบัการจัดการศึกษาปฐมวยัศึกษา” ใน ประมวลสาระชุดวชิา หลกัการและแนวคิด
ทางการปฐมวยัศึกษา หน่วยที& 13, หนา้ 6,41-43. นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.2536. 
 อรวดี  ศรีประเวศ.โครงการสําหรับเด็กปฐมวยั.กรุงเทพฯ : เอ ย ูเอ การพิมพ ์จาํกดั,2538. 
 อิสรา  ปานแกว้.กระบวนการจัดทาํโครงงาน.เอกสารประกอบการสอน.มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร.กรุงเทพฯ 
: ประภาพนัธ์การพิมพ ์จาํกดั.2548 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

หมวดที& ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 
 

๑. กลยทุธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนกัศึกษา 
           ใหน้กัศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวชิา ซึ& งรวมถึง วธีิการสอน การจดักิจกรรมในและนอกหอ้งเรียน  
สิ&งสนบัสนุนการเรียนการสอน ซึ& งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที&ไดรั้บและเสนอแนะเพื&อการปรับปรุง
รายวชิา ดว้ยการประเมินการจดัการเรียนการสอนประจาํภาคเรียน และการประเมินผา่นระบบคอมพิวเตอร์ของวทิยาลยั 
 
๒. กลยทุธ์การประเมินการสอน 
            การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที&แต่งตั>งโดยสาขาวชิา จากการสังเกตขณะสอนและ
การสัมภาษณ์ตวัแทนนกัศึกษา 
 
๓. การปรับปรุงการสอน 
           สาขาวชิากาํหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนทบทวนและปรับปรุงกลยทุธ์และวธีิการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผล
ของรายวชิา แลว้จดัทาํรายงานรายวชิาตามรายละเอียดที& สกอ. กาํหนดทุกภาคการศึกษาภาควชิากาํหนดให้อาจารยผ์ูส้อน
เขา้รับการฝึกอบรมกลยทุธ์การสอน/การวิจยัในชั>นเรียน และมอบหมายใหอ้าจารยผ์ูส้อนรายวชิาที&มีปัญหา ทาํวจิยัในชั>น
เรียนอยา่งนอ้ยภาคการศึกษาละ ๑ รายวชิามีการประชุมอาจารยท์ั>งสาขาวชิาเพื&อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนกัศึกษาและ
ร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 
 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ} ของนกัศึกษาในรายวชิา 
            สาขาวชิามีคณะกรรมการการประเมินการสอนทาํหนา้ที&ทบทวนสอบผลสัมฤทธิ} ของนกัศึกษาในรายวชิาโดยการ
สุ่มประเมินขอ้สอบและความเหมาะสมของการใหค้ะแนน ทั>งคะแนนดิบและระดบัคะแนน ของรายวชิาจาํนวน ๖๐ % 
ของรายวชิาทั>งหมดในความรับผดิชอบของสาขาวชิา ภายในรอบเวลาหลกัสูตร 
๕. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
            สาขาวชิามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวชิา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนกัศึกษา ผล
การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควชิา การรายงานรายวชิาโดยอาจารยผ์ูส้อน หลงัการทบทวน
ประสิทธิผลของรายวชิา อาจารยผ์ูส้อนรับผดิชอบในการทบทวนเนื>อหาที&สอนและกลยทุธ์การสอนที&ใช ้และนาํเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงและพฒันาในรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิาเสนอต่อหวัหนา้สาขาวชิา เพื&อนาํเขา้ที&
ประชุมอาจารยป์ระจาํสาขาวิชาพิจารณาใหค้วามคิดเห็นและสรุปวางแผนพฒันาปรับปรุงสาํหรับใชใ้นปีการศึกษาถดัไป 

 
 
 
 
 



  

แผนการจดัการเรียนรู้ 
๖. ชื&อหน่วยเวลา ๗. ผลลพัธ์การเรียนรู้ ๘. สาระ ๙. กระบวนการ ๑๐. การประเมิน 

หน่วยที& ๑ ความหมายและ
ความสาํคญัของการเขียน
โครงการ 
  
 

เมื&อจบหน่วยการเรียนรู้นี>ผูเ้รียน
สามารถ 
๑ อธิบายความหมายและความของ
การเขียนโครงการ 

๒ รู้และเขา้ใจเกี&ยวกบัประโยชน์
ของการเขียนโครงการ 

๓ รู้และเขา้ใจเกี&ยวกบัปัญหาใน
การเขียนโครงการ 

๔ อธิบายถึงส่วนประกอบของ
การเขียนโครงการ 
๕. สามารถบอกประเภทของการ
เขียนโครงการ 

 

๘.๑ ความคิดรวบยอด 
       การวางแผนล่วงหนา้ที&จดัทาํ
ขึ>นอยา่งมีระบบ 
๘. ๒ สาระ 

    ๑.  ความหมายของโครงการ 

    ๒.  ความสาํคญัของการเขียน
โครงการ 

    ๓. ประโยชน์ของการเขียน
โครงการ 
    ๔. การเขียนโครงการ 

    ๕.  ปัญหาในการเขียน
โครงการ 

   ๖ ส่วนประกอบของการเขียน
โครงการ 

   ๗ประเภทของการเขียน
โครงการ 

๑ นกัศึกษาศึกษาความหมายและ
ความสาํคญัของการเขียนโครงการ 
๒. ครูและนกัศึกษาร่วมอภิปราย
สรุปความหมาย ความสาํคญั
เกี&ยวกบัการเขียนโครงการ พร้อม
ยกตวัอยา่ง 
๓. ครูและนกัศึกษาร่วมอภิปราย

เกี&ยวกบัประโยชน์ของการเขียน
โครงการ 
๔. นกัศึกษา ศึกษาและนาํเสนอผล
จากการวิเคราะห์ปัญหาที&เกิดจาก
การเขียนโครงการ 
๕ ครูอธิบายถึงส่วนประกอบและ
ประเภทของโครงการ 
๖ ครูและนกัศึกษาร่วมอภิปราย
สรุปถึงส่วนประกอบและประเภท
ของโครงการ 

๑ ตรวจแบบฝึกหดัจากการศึกษา

โครงการ 

เกณฑ์ : ความถูกต้อง 
๒. สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอภิปรายความหมาย

ความสาํคญัของโครงการ 
เกณฑ์ : การให้ความสนใจความ

ร่วมมือ 
๓. ตรวจบทปฏิบตัิการและการ
นาํเสนอวิเคราะห์ปัญหาที&เกิดจากการ
เขียนโครงการ 
เกณฑ์ : ความถูกต้องและวธิีการ

นําเสนอ 

๔. ตรวจความถูกตอ้งของกิจกรรมที&
มอบหมาย 
เกณฑ์ : ความถูกต้อง 

 



  

แผนการจดัการเรียนรู้ 
๖. ชื&อหน่วยเวลา ๗. ผลลพัธ์การเรียนรู้ ๘. สาระ ๙. กระบวนการ ๑๐. การประเมิน 

หน่วยที& ๒ ลกัษณะของโครงการ 
 

 

เมื&อจบหน่วยการเรียนรู้นี>ผูเ้รียน
สามารถ 

๑ รู้และเขา้ใจลกัษณะสาํคญัของ
โครงการ 

 ๒ รู้และเขา้ใจเกี&ยวกบัโครงการที&
ดีความมีลกัษณะอยา่งไร 
 

๘.๑ ความคิดรวบยอด 
       โครงการเป็นการจดักิจกรรมที&
เป็นระบบเพื&อการปฏิบตัิหนา้ที&ใน
องคก์ารใหบ้รรลุถึงเป้าหมาย 
๘. ๒ สาระ 

   ๒.๑ ลกัษณะสาํคญัของ
โครงการ 

   ๒.๒    โครงการที&ดีความมี
ลกัษณะอยา่งไร 
 
 

๑. ใหน้กัศึกษาศึกษาเกี&ยวกบั  
ลกัษณะของโครงการ 
๒. ครูอธิบายและซกัถาม
เกี&ยวกบัลกัษณะของโครงการ 
๓. ใหน้กัศึกษา ศึกษาวา่
โครงการที&ดีควรมีลกัษณะ
อยา่งไร 
๔. ใหน้กัศึกษานาํเสนอและ
แลกเปลี&ยนความคิดเห็นเกี&ยวกบั
โครงการที&ดีควรมีลกัษณะ
อยา่งไร 
๕. ครูและนกัศึกษารวมกนัสรุป
สาระสาํคญั 
๗. ภาคปฏิบตัิ 

๑ ครูสงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 
เกณฑ์ : ความสนใจในการวเิคราะห์ 
๒. ตรวจแบบฝึกหดั 

 เกณฑ์ : ความถูกต้องและชัดเจนของ

เนื;อหา 

๓. ประเมินผลการนาํเสนอโครงการ
ที&ดีควรมีลกัษณะอยา่งไร 

เกณฑ์ : วธิีนําเสนอและชัดเจน 
๔. แบบฝึกหดัเกี&ยวโครงการที&ดีมี
ลกัษณะอยา่งไร 
เกณฑ์ : ความถูกต้อง 

 
 
 



  

แผนการจดัการเรียนรู้ 
๖. ชื&อหน่วยเวลา ๗. ผลลพัธ์การเรียนรู้ ๘. สาระ ๙. กระบวนการ ๑๐. การประเมิน 

หน่วยที( ๓ การวางแผนและ
การเขียนโครงการ 
 
 
 

 

เมื(อจบหน่วยการเรียนรู้นี;ผู้เรียน

สามารถ 

๑ รู้และเขา้ใจความสาํคญัของการ
วางแผน 
๒ รู้และเขา้ใจเกี&ยวกบัความหมายของ
โครงการ 

 ๓ รู้และเขา้ใจเกี&ยวกบัประโยชน์ของ
การวางแผน 

๔ อธิบายถึงการประเภทของแผน 
๕. รู้และเขา้ใจการ 
 ๖. อธิบายเทคนิควิธีสอน 
องคป์ระกอบพื>นฐานในโครงการแต่
ละโครงการ 

๘.๑ ความคิดรวบยอด 
       ความสามารถในการจดัทาํ
โครงการจึงเป็นทกัษะที&สาํคญั
ที&สุดประการหนึ&งที&นกัวางแผน
ตอ้งมี 

๘. ๒ สาระ 

๒.๑ความสาํคญัของการวางแผน 
๒.๒ ความหมายของโครงการ 
๒.๓ ประโยชน์ของการวางแผน 
๒.๔ ประเภทของแผน 
๒.๕ องคป์ระกอบพื>นฐานใน
โครงการแต่ละโครงการ 
 

  

๑ ใหน้กัศึกษาศึกษาและวิเคราะห์
วิธีการวางแผนและการเขียน
โครงการ 
๒. ครูและนกัศึกษาร่วมอภิปราย
สรุปแนวทางการวิเคราะห์วิธีการ
วางแผนและการเขียนโครงการ 

๓. ใหน้กัศึกษา บอกประโยชน์
ของการวางแผนและประเภท 
๔. ครูและนกัศึกษาร่วมกนั
อภิปรายสรุปประโยชน์ของการ
วางแผนและประเภทของแผน 
๕. ครูอธิบายองคป์ระกอบ
พื>นฐานในโครงการแต่ละ
โครงการ 
๖. สรุปทา้ยบทเรียนและแบบฝึก
ปฏิบตัิ 

  

๑ ตรวจความถูกตอ้งของชิ>นงาน 
เกณฑ์ : ความถูกต้อง 

๒. สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 
เกณฑ์ : ความสนใจในการเรียนรู้ 
๓. สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการอภิปรายสรุปแนวทางการ
วิเคราะห์วิธีการวางแผนและการเขียน
โครงการ 

เกณฑ์ : การร่วมกจิกรรมครบถ้วน 
๔. ตรวจความถูกตอ้งของฐานขอ้มูล
พื>นฐานในแต่ละทอ้งถิ&นของนกัศึกษา 
เกณฑ์ : ความถูกต้องสมบูรณ์ 

 



  

แผนการจดัการเรียนรู้ 
๖. ชื&อหน่วยเวลา ๗. ผลลพัธ์การเรียนรู้ ๘. สาระ ๙. กระบวนการ ๑๐. การประเมิน 

หน่วยที(  ๔  การเขียนโครงการ 
    

เมื(อจบหน่วยการเรียนรู้นี;ผู้เรียน

สามารถ 
๑ รู้และเขา้ใจวสัดุที&ใชก้บังานศิลปะ 
๒ รู้และเขา้ใจสีที&ตอ้งผสมนํ> าหรือ
เป็นนํ> า 
๓ รู้และเขา้ใจอุปกรณ์ที&ใชก้บังาน
ศิลปะ 
 

๘.๑ ความคดิรวบยอด 
       โครงการเปรียบเสมือนพาหนะที&
นาํแผนปฏิบตัิการไปสู่การ
ดาํเนินงานใหเ้กิดผลตามที&ตอ้งการ 
๘. ๒ สาระความสาํคญัของการเขียน
โครงการ 

๒.๑ หลกัการเขียนโครงการ 
๒.๒ คุณลกัษณะสาํคญัของ
โครงการ 
๒.๓ โครงการที&ดีควรมีลกัษณะ
อยา่งไร 
๒.๔ ประโยชนข์องการเขียน
โครงการ 
๒.๕ ปัญหาของการเขียน
โครงการ 
๒.๖ หลกัการเขียนวตัถุประสงค ์
๒.๗  ภาคปฏิบตัิ 

๑. นกัศึกษาศึกษาความสาํคญัของ
การเขียนโครงการและหลกัการเขียน
โครง 
๒. ครูและนกัศึกษาร่วมกนัอภิปราย 
สรุปความสาํคญัของการเขียน
โครงการและหลกัการเขียนโครง
พร้อมยกตวัอยา่ง 
๓. นกัศึกษาศึกษาคุณลกัษณะสาํคญั
ของโครงการและประโยชน์ที&ไดจ้าก
การเขียนโครงการ 
๔. นกัศึกษาศึกษาวเิคราะห์ปัญหา
ของการเขียนโครงการ 
๕. ครูและนกัศึกษาร่วมกนัอภิปราย
ปัญหาที&เกิดขึ>นกบัโครงการพร้อม
ทั>งยกตวัอยา่ง 

๖. ครูและนกัศึกษาร่วมกนัสรุป
เกี&ยวกบั หลกัการเขียนวตัถุประสงค ์

๑ แบบสงัเกตและความสนใจในการทาํ
กิจกรรมร่วมกนั 
เกณฑ์ : การมสี่วนร่วมและความสนใจ 
๒. ตรวจผลการทาํงานแบบมีส่วนร่วม 
เกณฑ์ : ความถูกต้องและชัดเจนของ

เนื;อหา 
๓. ประเมินผลจากการมีส่วนร่วม
อภิปราย 
เกณฑ์ : วธิีการนําเสนอและชัดเจน 
๔. ฝึกปฏิบตัิจาการเขียนโครงการ 
 เกณฑ ์: ความถูกตอ้ง 

 
 



  

แผนการจดัการเรียนรู้ 
๖. ชื&อหน่วยเวลา ๗. ผลลพัธ์การเรียนรู้ ๘. สาระ ๙. กระบวนการ ๑๐. การประเมิน 

หน่วยที(  ๕ การ
ประยกุตใ์ชโ้ครงงาน
การศึกษาปฐมวยั 
 

เมื(อจบหน่วยการเรียนรู้นี;ผู้เรียน

สามารถ 

๑ รู้และเขา้ใจการลกัษณะของงาน
โครงการ 

 ๒ รู้และเขา้ใจความสาํคญัของการ
เขียนโครงการ 

 ๓ รู้และเขา้ใจประโยชน์ของการ
เขียนโครงการ 

 ๔ อธิบายประเภทของโครงการ 

๕. รู้และเขา้ใจรูปแบบของการ
เขียนโครงการ 
๖. รู้และเขา้ใจวเิคราะห์สรุปผล
โครงงาน 

๘.๑ ความคิดรวบยอด 
       การสอนแบบโครงงานไดร้ับความสนใจ
จากครูปฐมวยัอยา่งต่อเนื&องและมีการ
กล่าวขวญักนัอยา่งมากในแวดวงการศึกษา
ปฐมวยัของไทย 
๘. ๒ สาระ 

๒.๑ ลกัษณะของงานโครงการ 
๒.๒ ความสาํคญัของการเขียนโครงการ 
๒.๓ ประโยชน์ของการเขียนโครงการ 
๒.๔ ประเภทของโครงการ 
๒.๕ รูปแบบของการเขียนโครงการ 
๒.๖ การสรุปผลโครงงาน 
๒.๗ ภาคปฏิบตัิ 

 

 

๑. ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษา
คน้ควา้และนาํเสนอเรื&องการ
ประยกุตใ์ชโ้ครงงานการศึกษา
ปฐมวยั 
๒. ครูและนกัศึกษาร่วมกนั
อภิปรายสรุปถึงเรื&องการ
ประยกุตใ์ชโ้ครงงานการศึกษา
ปฐมวยั 
๓. ใหน้กัศึกษา ศึกษาสาํรวจ 
และบอกประโยชน์.ประเภทของ
การเขียนโครงการ 
๔. ครูและนกัศึกษาร่วมกนั
อภิปรายสรุปถึงประโยชน์,
ประเภทของการเขียนโครงการ 
๕. สรุปทา้ยบทเรียนและทาํ
แบบฝึกหดั 
 

๑ แบบสงัเกตและความสนใจของ
นกัศึกษาในการนาํเสนองาน 
เกณฑ์ : การมสี่วนร่วมและสนใจ 
๒. ประเมินจากการมีส่วนร่วมของ
นกัศึกษาในการอภิปรายถึง

ประยกุตใ์ชโ้ครงงานการศึกษา
ปฐมวยั 
เกณฑ์ : การร่วมกจิกรรมครบถ้วน 
๓. ตรวจใบงาน/ใบกิจกรรมเกี&ยวกบั

การประยกุตใ์ชโ้ครงงานการศึกษา
ปฐมวยั 

เกณฑ์ : ขั;นตอนปฏิบัติจริงและแก้ไข

ได้ 
๔. แบบประเมินผลความรู้ความเขา้ใจ
ในขั>นตอนของโครงการ 
เกณฑ์ : ขั;นตอนการประเมนิผล

กระทบถูกต้อง 



  

แผนการจดัการเรียนรู้ 
๖. ชื&อหน่วยเวลา ๗. ผลลพัธ์การเรียนรู้ ๘. สาระ ๙. กระบวนการ ๑๐. การประเมิน 

หน่วยที(  ๖ การติดตาม

และประเมินผล

โครงการ 

    
 

เมื(อจบหน่วยการเรียนรู้นี;ผู้เรียน

สามารถ 

๑ รู้และเขา้ใจความหมายของการ
ประเมินผลโครงการ 

 ๒ รู้และเขา้ใจประโยชน์ของการ
ประเมินผลโครงการ 
๓ รู้และเขา้ใจประเภทของการ
ประเมินผลโครงการ 

๔สามารถบอกวิธีการกาํหนดการ
ประเมิน 

๕. รู้และเขา้ใจหลกัการประเมินผล
โครงการ 
๖. สามารถอธิบายการสรุปผล
และติดตามผลของโครงการ 
๗. รู้และเขา้ใจขั>นตอนการ
ประเมินผลโครงการ 

๘.๑ ความคิดรวบยอด 
       เป็นการแสดงรายละเอียดวา่จะมีวิธีการ
ควบคุมติดตามและประเมินผลโครงการ
อยา่งไรใชเ้ครื&องมืออะไรในการประเมินผล 
๘. ๒ สาระ 

๒.๑ ความหมายของการประเมินผล
โครงการ 
๒.๒ ประโยชน์ของการประเมินผล
โครงการ 
๒.๓ ประเภทของการประเมินผล
โครงการ 
๒.๔ การกาํหนดวธิีการประเมิน 
๒.๕ หลกัการประเมินผลโครงการ 
๒.๖การสรุปผลและติดตามผลของ
โครงการ 
๒.๗ ขั>นตอนการประเมินผลโครงการ 

 

๑.ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษา
คน้ควา้และนาํเสนอเรื&อง  การ
ติดตามและประเมินผลโครงการ 

เช่น - ความหมายของการ
ประเมินผลโครงการ 
   - ประโยชนข์องการประเมินผล
โครงการ 
  - ประเภทของการประเมินผล
โครงการ 
 - การกาํหนดวิธีการประเมิน 
 - หลกัการประเมินผลโครงการ 
 - การสรุปผลและติดตามผลของ
โครงการ 
 - ขั>นตอนการประเมินผล
โครงการ 

๒. ครูและนกัศึกษาร่วมกนั
อภิปรายสรุปในหอ้งเรียนจาก 
การศึกษาคน้ควา้ในขอ้ ๑ 

๑ แบบสงัเกตและความสนใจของ
นกัศึกษาในการทาํงานเป็นกลุ่ม 
เกณฑ์ : การมสี่วนร่วมและสนใจ 
๒. ประเมินจากการมีส่วนร่วมของ
นกัศึกษาในการนาํเสนอ 
เกณฑ์ : การร่วมกจิกรรมครบถ้วน 
๓. ตรวจใบงาน/ใบกิจกรรมเกี&ยวกบั
การติดตามและประเมินผลโครงการ 
เกณฑ์ : ขั;นตอนปฎิบัตจิริงและแก้ไข

ได้ 
๔. แบบประเมินผลความรู้ความเขา้ใจ
ในขั>นตอนการประเมินผล 
เกณฑ์ : ขั;นตอนการประเมนิผล

กระทบถูกต้อง 



  

 



  

 

โครงการสอน (Course Syllabus) 
                         วิชาโครงการทางการศึกษาปฐมวยั     

 
 

 
ชื(อวชิา  โครงการทางการศึกษาปฐมวยั    รหสัวชิา   ศษ ๐๑๒๒    ๓(๑-๔-๔) 
ผู้สอน  อาจารยว์ฒันา  ผา่นเมือง 
สาขาวชิา การศึกษาปฐมวยั รุ่น  ๕ 

ภาคเรียนที( ๓/๒๕๕๕ 

 
๑.  คําอธิบายรายวชิา 
 ความหมาย  ความสาํคญั  ลกัษณะของโครงการ  การเขียนโครงการ  การดาํเนินงานตาม
โครงการ  การติดตามและประเมินผลโครงการ  การประยกุตใ์ชโ้ครงการในการจดัการศึกษา
ปฐมวยั  
๒.  วตัถุประสงค์รายวชิา 
 ๑.  มีความรู้ความเขา้ใจเกี&ยวกบัความหมายและความสาํคญัของโครงการทางการศึกษา
ปฐมวยั 
 ๒.  มีความรู้ความเขา้ใจเกี&ยวกบัการจดัทาํโครงการทางการศึกษาปฐมวยั 
 ๓.  มีความรู้และทกัษะในการจดัทาํ  ประยกุตใ์ช ้ ดาํเนินการและประเมินผลโครงการทาง
การศึกษาปฐมวยั 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

๓.  เนื;อหา กจิกรรมการเรียนการสอน สื(อการเรียนการสอน 

สัปดาห์ เนื;อหา กจิกรรมการสอน สื(อการสอน 

๑ หน่วยที& ๑ ความหมายและความสาํคญั
ของการเขียนโครงการ 
 -  ความหมายของโครงการ 
 - ความสาํคญัของการเขียนโครงการ 
 - ประโยชน์ของการเขียนโครงการ 
  - การเขียนโครงการ 
- ปัญหาในการเขียนโครงการ 
- ส่วนประกอบของการเขียนโครงการ 
- ประเภทของการเขียนโครงการ 

- ทดสอบก่อนเรียน 
- บรรยาย 

PowerPoint 
- อภิปราย ซกัถาม 
- ปฏิบติัจากใบงาน 
- ปฏิบติักิจกรรม 
- สรุปบทเรียน 

- แผนจดัการเรียนรู้ 
- เครื&องฉายภาพขา้ม

ศรีษะ 
-     ใบงาน 

- เอกสารประกอบการ
สอน 

๒-๓ หน่วยที& ๒ ลกัษณะของโครงการ 
- ลกัษณะสาํคญัของโครงการ 
- โครงการที&ดีความมีลกัษณะ

อยา่งไร 
-  

    ๑. บรรยาย ถาม-ตอบ
แลกเปลี&ยนเรียนรู้กนั 
     ๒. ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน  
    ๓. สรุปอภิปรายผล
ร่วมกนั 
   ๔บรรยาย PowerPoint 
 
 

     ๑. เอกสาร
ประกอบการสอนหน่วย 
     ๒. ใบความรู้/ใบงาน 

๔-๕ หน่วยที& ๓ การวางแผนและการเขียน
โครงการ 

- ความสาํคญัของการวางแผน 
- ความหมายของโครงการ 
- ประโยชน์ของการวางแผน 
- ประเภทของแผน 
- องคป์ระกอบพื>นฐานในโครงการ

แต่ละโครงการ 
 

- บรรยายประกอบ 
PowerPoint 

- ศึกษาคน้ควา้ ทาํ
รายงานเดี&ยว 

- เสนอผลงาน 
- อภิปราย ซกัถาม 
- สรุปบทเรียน

ร่วมกนั 
- ปฏิบติังานจากใบ

งาน 

- เครื&องฉายภาพขา้ม
ศรีษะ 

- เอกสารการสอน 
- คอมพิวเตอร์

,อินเตอร์เน็ต 
- ใบงาน 
 

 

 



  

 

 

 

สัปดาห์ เนื;อหา กจิกรรมการสอน สื(อการสอน 

๖-๗ หน่วยที& ๔ การเขียนโครงการ 
    - ความสาํคญัของการเขียนโครงการ 
    - หลกัการเขียนโครงการ 
    - คุณลกัษณะสาํคญัของโครงการ 
    - โครงการที&ดีควรมีลกัษณะอยา่งไร 
   - ประโยชน์ของการเขียนโครงการ 
   -  ปัญหาของการเขียนโครงการ 
   -  หลกัการเขียนวตัถุประสงค ์
   - ภาคปฏิบติั 

 

- บรรยายประกอบ 
PowerPoint 

- ฝึกปฏิบติัจริงทั>ง
แบบกลุ่ม/แบบเดี&ยว 

- สรุปผลการ
ปฏิบติังาน 

- สรุปบทเรียน 

- เอกสาร ใบงาน ตาํรา 
- เครื&องฉายภาพขา้ม

ศรีษะ  
- เอกสารประกอบการ

สอน 

๘ ทดสอบระหวา่งภาคเรียน (กลางภาค) -  -  
๙-๑๐ หน่วยที& ๕  การประยกุตใ์ชโ้ครงงาน

การศึกษาปฐมวยั 
   1.  ลกัษณะของงานโครงการ 
   2. ความสาํคญัของการเขียนโครงการ 
   3. ประโยชน์ของการเขียนโครงการ 
   4. ประเภทของโครงการ 
   5. รูปแบบของการเขียนโครงการ 
   6. การสรุปผลโครงงาน 
- ภาคปฏิบติั 
 

 

๑บรรยายประกอบ 
PowerPoint 
๒ ฝึกปฏิบติัภาคสนาม 
๓. บรรยาย ถาม-ตอบ
แลกเปลี&ยนเรียนรู้กนั 
 ๔. ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน  
 ๕. สรุปอภิปรายผล
ร่วมกนั 

๑. เทปบนัทึกเสียง 
๒.สมุดบนัทึกกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

สัปดาห์ เนื;อหา กจิกรรมการสอน สื(อการสอน 

๑๑ หน่วยที& ๕ การประยกุตใ์ชโ้ครงงาน
การศึกษาปฐมวยั    
     - แนวทางการจดัประสบการณ์
สาํหรับเด็กปฐมวยั 
    - การผลิตสื&อที&ใชป้ระกอบการสอน 
เช่นหนงัสือนิทานพื>นบา้น นิทานสุภาษิต 
นิทานคติสอนใจเชิงธรรมะ  นิทานอีสป  
คาํสอนของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่  ภาษาถิ&น 
วฒันธรรมในชุมชน     - รูปแบบการ
เรียนการสอนของเด็กปฐมวยั    
    - ภาคปฏิบติั 

 

- บรรยายประกอบ 
PowerPoint 

- อภิปราย ซกัถาม 
- ปฏิบติังานจริง 
- มอบหมายงานกลุ่ม 
- สรุปบทเรียน 

- เอกสาร ตาํรา  
- ตวัอยา่งสื&อและแบบ

ประเมิน 
- เครื&องฉายภาพขา้ม

ศรีษะ 
- เอกสารประกอบการ

สอน 
- ใบงาน 

๑๒ หน่วยที& ๕ การประยกุตใ์ชโ้ครงงาน
การศึกษาปฐมวยั     
- กิจกรรมการใหค้วามรู้แก่ผูป้กครอง 

เช่น การใหค้วามรู้ดา้นการมีวนิยั
สาํหรับเด็ก การปฏิบติัตนเป็นคนดี 
การรับประทานอาหาร รู้จกัหนา้ที&
ของตนเอง การประหยดั 

- ภาคปฏิบติั 
-  

 ๑  บรรยายประกอบ 
PowerPoint 
๒. บรรยาย ถาม-ตอบ
แลกเปลี&ยนเรียนรู้กนั 
 ๓. ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน  
  ๔. สรุปอภิปรายผล
ร่วมกนั 
 

     ๑. เอกสาร
ประกอบการสอนหน่วย 
     ๒. ใบความรู้/ใบงาน 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

สัปดาห์ เนื;อหา กจิกรรมการสอน สื(อการสอน 

๑๓ หน่วยที( ๖ การติดตามและประเมินผล

โครงการ 

   - ความหมายของการประเมินผล
โครงการ 
   - ประโยชน์ของการประเมินผล
โครงการ 
  - ประเภทของการประเมินผลโครงการ 
 - การกาํหนดวธีิการประเมิน 
 - หลกัการประเมินผลโครงการ 
 - การสรุปผลและติดตามผลของ
โครงการ 
 - ขั>นตอนการประเมินผลโครงการ 

- บรรยายประกอบ 
PowerPoint 

- ศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้ 

- อภิปราย ซกัถาม 
- ฝึกปฎิบติัจริง 
- ปฏิบติังานกลุ่ม 
- สรุปบทเรียน 

- เครื&องฉายภาพขา้ม
ศรีษะ 

- แหล่งเรียนรู้ 
- เอกสาร ตาํรา 
- ใบงาน 
- เอกสารประกอบการ

สอน 
- วดีีทศัน์ 

๑๔ สรุปผลการดําเนินโครงการ/โครงงาน - บรรยายประกอบ 
PowerPoint 

- อภิปราย ซกัถาม 
- จากแบบฝึกปฏิบติั

จริงทั>งงานกลุ่มและ
งานเดี&ยว 

- สรุปบทเรียน 

- เครื&องฉายภาพขา้ม
ศรีษะ 

- แหล่งเรียนรู้ 
- เอกสาร ตาํรา 
- ใบงาน 
- เอกสารประกอบการ

สอน 
๑๕ ทดสอบปลายภาค   

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

การวดัผลประเมินผล (ระหว่างภาค  :  ปลายภาค    ๗๐  :  ๓๐) 
 ๑.  คุณลกัษณะ การเขา้ร่วมกิจกรรม เขา้เรียน  ๑๐ คะแนน 
 ๒.  รายจุดประสงค ์     ๑๐ คะแนน 
 ๓.  ปฏิบติังานเดี&ยว     ๑๕ คะแนน 
 ๔.  งานกลุ่ม(งานมอบหมาย)    ๑๕  คะแนน 
 ๕.  ทดสอบกลางภาค     ๒๐ คะแนน 
 ๖.  ทดสอบปลายภาคเรียน    ๓๐ คะแนน 
        รวม    ๑๐๐ คะแนน 

 หมายเหตุ ตอ้งมีเวลาเรียนไม่ตํ&ากวา่  ๘๐  % 
  
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

เอกสารที(ใช้ประกอบการเรียนการสอน 
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