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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา คณะครุศาสตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1011015 การจัดการชั้นเรียนเด็กปฐมวัย Early Childhood Classroom Management
2B

2. จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมง
2 (1-2-3)
3B

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร ค.บ. 5 ป วิชาเอกบังคับ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
: อาจารยศักดิ์ชัย มหาอุตร
อาจารยผูสอน
: อาจารยศักดิ์ชัย มหาอุตร
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559 ชั้นปที่ 4
5B

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
6B

ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
7B

ไมมี
8. สถานที่เรียน
หองเรียน อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสิ นธุ์

อ.ศักดิ์ชัย มหาอุตร
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1 สิงหาคม 2559

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหนักศึกษาเขาใจความหมาย ความสําคัญ หลักการและแนวคิดของการจัดการชั้นเรียนเด็กปฐมวัย
1.2 เพื่อใหนักศึกษาเขาใจเทคนิคและวิธีการในการจัดการชั้นเรียน การปรับพฤติกรรม การสรางเสริมลักษณะ
นิสัยและระเบียบวินัยใหกบั เด็กปฐมวัย
1.3 เพื่อใหนักศึกษาสามารถเขาใจถึงบทบาทครูในการจัดชัน้ เรียนเด็กปฐมวัย ตลอดการสงเสริมความพรอมของ
ผูปกครองและเด็กกอนเขาสูโรงเรียน
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญในการจัดการชั้นเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย
สามารถนาความรูไปประยุกตใชในการพัฒนาเด็กปฐมวัย และเพือ่ ใหการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พรอมทัง้ การศึกษาดวยตนเอง
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสําคัญ หลักการและแนวคิดของการจัดการชั้นเรียนเด็กปฐมวัย การสงเสริม
ความพรอมของผูปกครองและเด็กกอนเขาสูโรงเรียน เทคนิคและวิธีการในการจัดการชั้นเรียน การไตรตรองการจัด
ชั้นเรียนของครู การปรับพฤติกรรมเด็ก การสรางเสริมลักษณะนิสัยและระเบียบวินัยใหกับเด็กปญหาที่เกิดขึ้นใน
ชั้นเรียนอนุบาลและแนวทางการแกปญหา บทบาทครูในการจัดชั้นเรียนเด็กปฐมวัย
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกปฏิบัติงานภาคสนาม/การ การศึกษาดวย
ฝกงาน
ตนเอง
15 ชั่วโมง ตามความตองการของนักศึกษา
30 ชั่วโมง
45 ชั่วโมง
รายกลุม และรายบุคคล
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- จัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลและรายกลุม 1 ชั่วโมง / สัปดาห
สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสิ นธุ์

อ.ศักดิ์ชัย มหาอุตร
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- สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักศึกษาและนัดหมายใหคาปรึกษาเฉพาะกลุม
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
ดานที่ 2 ความรู
2.1 ผลการเรียนรูที่ตอ งการพัฒนา
2.1.1 จิตวิทยาครูสําหรับการจัดการเรียนรูแตละระดับการศึกษาและวิชาเอก
2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรวิชาเฉพาะสําหรับการจัดการเรียนรูแตละระดับการศึกษาและวิชาเอก
2.1.5 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาสําหรับการจัด การเรียนรูแตละ
ระดับการศึกษาและวิชาเอก
2.2 วิธีการสอน
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกต ทางปฏิบัติใน
สภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจน
เนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ
ผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจน การฝกปฏิบัติงานในสถานศึกษา
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทดสอบยอย
2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.3.3 ประเมินจากรายงานที่นกั ศึกษาจัดทํา
2.3.4 ประเมินจากโครงการที่นําเสนอ
2.3.5 ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
ดานที่ 3 ทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูที่ตอ งการพัฒนา
3.1.1 สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศ และแนวคิดจาก
แหลงขอมูลทีห่ ลากหลาย เพื่อนํามาใชในการปฏิบัตงิ านสอนและงานครู รวมทัง้ การวินจิ ฉัยผูเรียน และการวิจัย
เพื่อพัฒนาผูเ รียน
3.1.2 สามารถคิดแกปญ
 หาในการจัดการเรียนรูท ี่มีความสลับซับซอน เสนอทางออก และนําไปสู
การแกไขไดอยางสรางสรรค
3.1.3 มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางสรางสรรค และมี
วิสัยทัศน
3.1.4 สามารถวิเคราะหและคิดสะทอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียน
และสรางองคความรูหรือนวัตกรรมไปใชในการพัฒนาตนเอง การเรียนการสอนและผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสิ นธุ์

อ.ศักดิ์ชัย มหาอุตร
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3.2 วิธีการสอน
3.2.1 กรณีศึกษาทางการประยุกตการจัดการเรียนการสอนทางการศึกษาปฐมวัย
3.2.2 การอภิปรายกลุม
3.2.3 ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากขอสอบที่ใหนกั ศึกษาแสดงความคิด
3.3.2 ประเมินจากโครงงานที่นําเสนอ
3.3.3 ประเมินในรายวิชาการปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา
ดานที่ 5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูที่ตอ งการพัฒนา
5.1.1 มีความไวในการวิเคราะหและเขาใจขอมูลสารสนเทศที่ไดรับจากผูเรียนอยางรวดเร็ว ทั้งที่
เปนตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร ภาษาพูดหรือภาษาเขียน
5.1.3 มีความสามารถในการสือ่ สารกับผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน และการ
นําเสนอดวยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุมผูเรียน
5.1.4 มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสือ่ ความหมายโดยใช
สัญลักษณ
5.2 วิธีการสอน
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และ
สถานการณเสมือนจริง แลวนําเสนอการแกปญ
 หาที่เหมาะสม เรียนรูเ ทคนิคการประยุกตเทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฏี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
5.3.2 ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตาง ๆ
การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆ มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
ดานที่ 6 ทักษะการจัดการเรียนรู
6.1 ผลการเรียนรูที่ตอ งการพัฒนา
6.1.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูทมี่ รี ูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เปนทางการ
(Formal) รูปแบบกึง่ ทางการ (Semi - forma l) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยางสรางสรรค
6.1.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูส ําหรับผูเ รียนที่หลากหลาย ทั้งผูเรียนทีม่ ีความสามารถ
พิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผูเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม
6.2 วิธีการสอน
จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ในรายวิชาตางๆ ให นักศึ กษาได ปฏิ บัติง านในสถานการณจํ าลอง และ
สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสิ นธุ์

อ.ศักดิ์ชัย มหาอุตร
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สถานการณเสมือนจริง การฝกประสบการณวิชาชีพ ใหนักศึกษาไดปฏิบัติอยางสม่ําเสมอจนเกิดความเชี่ยวชาญ
6.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ความถูกตองเหมาะสม การแกปญหาเฉพาะหนา
ความสามารถในการตัดสินใจ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน วิชา 1011015 การจัดการชั้นเรียนเด็กปฐมวัย
สัปดาห
ที่
1

2

3
4

5-6

7

หัวขอ/รายละเอียดเนื้อหา

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
1B

การสอน/สื่อที่ใช

- แนะนํารายวิชาเรียนพอสังเขป
- แจกเอกสารเคาโครงการสอน
(Course Syllabus)
- สรางแรงบันดาลใจความเปนครู
ความเปนมาของการจัดการศึกษา ปฐมวัยในประเทศไทย

3

- ทดสอบกอนเรียน
- ศึกษาคนควาจากวีดีทัศน

3

ฟงบรรยาย -ppt
- ศึกษาคนควาจากวีดีทัศน
- อภิปรายกลุม

ความรูการบริหารจัดการชั้นเรียน
- ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ
ของการบริหารจัดการชั้นเรียน
การจัดบรรยากาศเพื่อสงเสริมการ
เรียนรู
- ความหมาย ความสําคัญ
- หลักการจัดชั้นเรียน
- บรรยากาศที่พึงปรารถนาในชั้นเรียน
ประเภทของบรรยากาศในชั้นเรียน
1. การจัดบรรยากาศชั้นเรียนดานทาง
กายภาพ
2. การจัดบรรยากาศชั้นเรียนดาน
จิตวิทยา
3. การจัดบรรยากาศชั้นเรียนดานสังคม
4. การจัดบรรยากาศชั้นเรียนวิชาการ
การจัดการในชั้นเรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย
ความหมายความสําคัญ - หลักการพื้นฐานในการจัดชั้นเรียน

3

ฟงบรรยาย -ppt
- ศึกษาคนควาจากวีดีทัศน
อภิปรายกลุม ฟงบรรยาย -ppt
- ศึกษาคนควาจากวีดีทัศน
อภิปรายกลุม -

3

การวัดผลและ
ประเมินผล

0B

- การทดสอบกอนเรียน
- การตอบคําถาม
- การอภิปรายใน
หองเรียนจาก VDO
- การตอบคําถาม
) สรุปความรู -Mind
mapping)แผนพับ/
แบบทดสอบ- การตอบคําถาม
- การอภิปรายในหองเรียน
แบบฝกหัด- การตอบคําถาม
- การอภิปรายในหองเรียน
แบบฝกหัด -ทายกิจกรรม

6

- อภิปรายกลุมและระดม
ความคิด
- นําเสนอผลงาน
จัดทําแผนผังความรู )Mind mapping)

- การตอบคําถาม
- การอภิปรายในหองเรียน
แบบฝกหัด -/กรณีศึกษา

3

- ศึกษากรณีศึกษา
- อภิปรายและระดม
ความคิด
- นําเสนอผลงาน

- การนําเสนอผลงาน
- ใบงาน
-กรณีศึกษา/แบบฝกหัด

สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสิ นธุ์

อ.ศักดิ์ชัย มหาอุตร
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8

9

10

ปฐมวัย
การสรางวินัยในชั้นเรียน
- ความหมาย ความสําคัญ ขอบเขตของ
ระเบียบวินัยในโรงเรียน
- หลักการในการทําใหผูเรียนอยูใน
ระเบียบวินัย
หลักการและกระบวนการแกปญหาในชั้นเรียน
การจัดการกับพฤติกรรมที่เปนปญหาของเด็กปฐมวัย
บทบาทของของครูปฐมวัยในการจัดการ
เรียนรู

3

- ศึกษากรณีศึกษา
- อภิปรายและระดม
ความคิด
นําเสนอผลงาน -

- การตอบคําถาม
) สรุปความรู -Mind
mapping)แผนพับ/
แบบทดสอบ-

3

- ศึกษากรณีศึกษา
- อภิปรายและระดม
ความคิด
นําเสนอผลงาน ฟงบรรยาย -ppt
- ศึกษาคนควาจากวีดีทัศน
อภิปรายกลุม - อภิปรายและระดม
ความคิด
นําเสนอผลงาน -นําเสนอผลงาน

- การนําเสนอผลงาน
- ใบงาน
แบบฝกหัด -

-ผลิตสื่อที่เกี่ยวของ
-การสาธิต
- การตอบคําถาม
-สรุปความรูแผนพับ/
แบบทดสอบแบบทดสอบปลายภาค

3

11

นําเสนอรูปแบบหรือเทคนิคการจัดการ
ในชั้นเรียนปฐมวัยโดยนักศึกษา

3

12-13

ทดสอบการจัดการในชั้นเรียนปฐมวัย
โดยนักศึกษา
รายกลุมหรือรายบุคคล
การจัดมุมการเรียนรูในหองการศึกษา
ปฐมวัย
ประมวลความรูรายวิชา ทดสอบหลัง
เรียน

6

3

จัดสื่อการเรียนรู-
-การจัดมุมการเรียนรู
เดี่ยว/อภิปรายกลุม -

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559

2

การทดสอบความรูฯ-

14
15

16

3

- ใบงาน
-แบบฝกหัด
- สรุปบทเรียน
- การนําเสนอผลงาน
- อภิปราย
สรุปองคความรู - การนําเสนอผลงาน
- การทดสอบ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน

ผลการเรียนรูที่ประเมิน

1. มีสวนรวมในชั้นเรียน
1.1 1.2 1.3
-การมีสวนรวมในชั้นเรียน
- การตรงตอเวลา
2. งานที่มอบหมายตลอดภาคการศึกษา 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3
งานเดี่ยว/งานกลุม
สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสิ นธุ์

สัปดาหที่
ประเมิน
ตลอดภาค
การศึกษา
ตลอดภาค
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สัดสวนของการ
ประเมินผล
10 %

60 %
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การศึกษา
3. การทดสอบ

5.1 5.2 6.1. 6.2

สัปดาหที่ 8
สัปดาหที่ 16

30 %

3. เกณฑการประเมินผล
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
E
P

P

P

ผลการศึกษา
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ดีพอใช
พอใช
ออน
ออนมาก
ตก

คาระดับคะแนน
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0

คารอยละ
80-100
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
0 – 45

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการจัดการชั้นเรียนเด็กปฐมวัย
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ฆนัท ธาตุท อง. การจั ดการชั้นเรี ยน : หองเรียนแหงความสุข = Classroom management :
happiness classroom. นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ, 2552.
พิมพันธ เดชะคุปต . การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 . กรุงเทพฯ : โรงพิม พแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2558.
ลัดดา ภูเกียรติ, สุมิตรา เทียนตระกูล และนวรัตน สุขวัฒนาสินิทธิ์. กลยุทธการจัดการเด็กปวนใน
หองเรียน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ทิศนา แขมมณี และคณะ. กระบวนการเรียนรู: ความหมาย แนวทางการพัฒนา และปญหาของใจ.
กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพบริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2548.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสิ นธุ์
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1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนากลุม ระหวางผูสอนและผูเรียน
1.2 การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเ รียน
1.3 ใชแบบประเมินการสอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 สังเกตการเรียนรูในขณะทํากิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2.2 สนทนาแลกเปลี่ยนระหวางผูสอนและผูเรียน
2.3 จากการปฏิบัติการทั้งกลุมและรายบุคคล
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากการประเมินในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงตรวจสอบโดย
- สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- ใชแบบสอบถามผูเรียน
- ทําวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับทักษะการสืบคนในการนําสิ่งที่ไดเรียนรูจากรายวิชานี้ไปประยุกตใชจริงของ
นักศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- มีการวางแผนการประเมินอยางเปนขั้นตอนอยางตอเนื่อง
- ดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตนโดยอาจารยประจําหลักสูตร
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะจากการประเมินการสอน แบบประเมินรายวิชา
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