รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะครุศาสตร หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
ECED 902 การสัมมนาการศึกษาดานปฐมวัย (Seminar in Early-Childhood Education)
2. จํานวนหนวยกิต
5 หนวยกิต (2-6-7)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ชุดวิชาเฉพาะดานการศึกษาปฐมวัย
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ผศ. เต็มสิริ เนาวรังสี ผศ.ณัฐนันท วงศประจันต ผศ.ศศิพนั ธุ เปยนเปย มสิน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ หอง 452 อาคาร 4 คณะครุศาสตร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
2555
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 วิเคราะหและแกปญหาทางการศึกษาปฐมวัยสามารถเชื่อมโยงทฤษฎี แนวโนมการจัดการศึกษา และ
ผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัยในสภาพปจจุบัน
1.2 รูและเขาใจหลักการ กระบวนการจัดและวิธีการนําเสนอผลการศึกษาและสัมมนา
1.3 สามารถใชเทคโนโลยีเปนสือ่ และแสวงหาความรูดวยวิธีการที่หลากหลาย
1.4 สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ ยอมรับและเห็นคุณคาของความแตกตางระหวาง
บุคคล
1.5 มีความรับผิดชอบในการจัดสัมมนาและรายงานผลการสัมมนา
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อใหนักศึกษาคิดวิเคราะหปญหาทางการศึกษาปฐมวัย รวบรวมขอมูลเพื่อใชในการประกอบการ
สัมมนา
2.2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถจัดสัมมนาแบบเปดและรายงานผลการสัมมนาการศึกษาปฐมวัย
2.3 เพื่อใหนักศึกษายอมรับและเห็นคุณคาของความแตกตางระหวางบุคคลและสามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ

มคอ. 3
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
การวิเคราะหและแกปญหาทางการศึกษาปฐมวัย กระบวนการจัดการและ วิธีการนําเสนอผลการศึกษา
และสัมมนา
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
บรรยาย 30 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษาเปน
รายบุคคล

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
90 ชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเอง
105 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการของนักศึกษา
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ งพัฒนา
พัฒนาใหผูเรียนตระหนักถึงหนาที่ ความรับผิดชอบ การมีวินัย การรูถึงบทบาทหนาที่ของตนเอง รูจัก
เสียสละ มีความซื่อสัตยสุจริต ตรงตอเวลา มีภาวะความเปนผูนาํ และผูต าม
1.2 วิธีการสอน
บรรยายพรอมยกตัวอยาง แบงกลุมกําหนดหนาที่ในการรวมกิจกรรม
1.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน การรวมกิจกรรม ความสนใจ ความรับผิดชอบ การสงงานทีไ่ ดรับ
มอบหมายตรงตามเวลา
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1) รูและเขาใจเกี่ยวกับสภาพการศึกษา สภาพปญหาและทิศทางเด็กปฐมวัย
2) รูและเขาในเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสัมมนาทางการศึกษา
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย มอมหมายงานและเรียนรูกระบวนการจัดสัมมนาทางวิชาการ
2.3 วิธีการประเมินผล
สอบปลายภาค ประเมินจากแบบบันทึกการเขารวมสัมมนา ประเมินจากการนําเสนอผลงาน
การมีสวนรวมกิจกรรมในชั้นเรียน
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มคอ. 3
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
คิดวิเคราะหปญหาทางการศึกษาปฐมวัย จากหนวยงานตางๆ และนําเสนอแนวคิดรวบรวม
ขอมูลเพื่อใชในการประกอบการสัมมนา
3.2 วิธีการสอน
แบงกลุมนักศึกษาใหวิเคราะหวิธีการแกปญหาการศึกษาปฐมวัย จากขอมูลที่ศึกษาของหนวยงานตางๆ
นําเสนอความรูที่ไดลงในแผนทีค่ วามคิด
3.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากแบบการวิเคราะหและแผนที่ความคิด
1

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1) พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง รวมทั้งมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรบั มอบหมายเปนรายบุคคล และเปน
กลุมใหครบถวนตามกําหนดเวลา
2) พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพ ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล และสามารถทํางานรวมกัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายงานรายบุคคลและรายกลุม
2) การฝกปฏิบัติในชั้นเรียนเพื่อใหมีปฏิบัติสัมพันธ
3) การนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน
4.3 วิธีการประเมินผล
1) การมีสวนรวมในชั้นเรียน
2) ประเมินจากรายงานที่นาํ เสนอ
3) ประเมินจากการรวมแสดงความคิดเห็นผลงานของกลุมเพื่อน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
พัฒนาทักษะในการสื่อสาร การพูด การฟง การเขียนโดยการทํารายงานและการนําเสนอ
5.2 วิธีการสอน
มอบหมายใหนักศึกษาคนควาขอมูลจากเว็บไซตที่เกี่ยวของ
5.3 วิธีการประเมินผล
1) จากรายงานทีน่ ําเสนอดวยเทคโนโลยี โดยใชภาษาที่ถูกตองและเหมาะสม
2) จากการอภิปรายกลุม และวิธีการอภิปราย
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มคอ. 3
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่
ชัว่ โมง
สื่อที่ใช
1
1. ปฐมนิเทศ
8
1. แนะแนวทางการศึกษา ชี้แจงวิธีการศึกษา
2. ทดสอบความรูพื้นฐาน
การเสนอ การวัด และประเมินผล
การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย
2. แจกแบบทดสอบวัดความรูการจัดสัมมนา
3. มอบหมายใหสืบคนประเด็นที่เกี่ยวของกับ
ความหมายความสําคัญของการจัดสัมมนาทาง
วิชาการและจัดทําเปนรายงาน
2 - 3 ความหมายความสําคัญของ
16 1. แบงกลุมและจัดทํารายงานเปน Mind
การจัดสัมมนาทางวิชาการ
Mapping
2. นําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุป
3. มอบหมายใหสืบคนประเด็นที่เกี่ยวของ
องคประกอบ ปจจัย แนวคิดใหมของการจัด
การศึกษาปฐมวัย
4 - 5 องคประกอบ ปจจัย แนวคิด 16 1. อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ใหมของการจัดการศึกษา
องคประกอบ ปจจัย แนวคิดใหมของการจัด
ปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
2. นําเสนอผลการอภิปราย
3. แลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุป
4. มอบหมายใหสืบคนประเด็นที่เกี่ยวของ
สภาพปจจุบนั ปญหาและแนวโนมการจัด
การศึกษาปฐมวัยโดยจัดทําเปนรายงานเปน
Power point นําเสนอหนาชั้นเรียน
6
สภาพปญหาการจัด
8
1. แบงอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การศึกษาปฐมวัย
สภาพปญหา การจัดการศึกษาปฐมวัยและ
แนวทางการแกปญหา
2.นําเสนอผลการอภิปราย
3.แลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุป
7 - 9 โครงการสัมมนาทาง
24 1. มอบหมายใหเขารวมการสัมมนาวิชาการ
การศึกษาดานปฐมวัย
ทางการศึกษาดานปฐมวัยคนละ 1 เรื่อง และ
นําประเด็นมาสูการจัดทําโครงการสัมมนา
วิชาการ
2. มอบหมายงานใหศึกษาและคนควาการ
เขียนโครงการในการจัดสัมมนา
10-13 การเตรียมการจัดทํา
32 1. ประชุมจัดทําโครงการเตรียมดําเนินการฝก
โครงการสัมมนาทางวิชาการ
ปฏิบัติการจัดสัมมนาทางวิชาการ
2. รายงานผลการดําเนินงานของแตละฝาย

ผูสอน
ผศ.เต็มสิริ
ผศ.ณัฐนันท
ผศ.ศศิพันธุ

ผศ.เต็มสิริ
ผศ.ณัฐนันท
ผศ.ศศิพันธุ

ผศ.เต็มสิริ
ผศ.ณัฐนันท
ผศ.ศศิพันธุ

ผศ.เต็มสิริ
ผศ.ณัฐนันท
ผศ.ศศิพันธุ
ผศ.เต็มสิริ
ผศ.ณัฐนันท
ผศ.ศศิพันธุ

ผศ.เต็มสิริ
ผศ.ณัฐนันท
ผศ.ศศิพันธุ

4

มคอ. 3
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
14 การจัดโครงการสัมมนา
“จากทฤษฏีสูปฏิบตั “ิ

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช
8
1. ดําเนินการจัดสัมมนา
2. สรุปและอภิปรายรวมกัน

15

การประเมินและสรุปผลการ
จัดสัมมนาการศึกษาดาน
ปฐมวัย

16

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการเรียนรู

1

1.1-1.3
2.1-2.3
3.1-3.3
4.1-4.3
5.1-5.3

2

1.1-5.2

3

2.1-3.3

8

1. วิเคราะหขอมูลและสรุปผลการจัดสัมมนา
ทางวิชาการ
2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนว
ทางการนําผลไปใช
3.จัดทํารายงานผลการสัมมนา

วิธีการประเมิน
การรวมกิจกรรม ความรับผิดชอบ
การนําเสนอผลงาน
การทํางานรายบุคคล/กลุม
การเขารวมสัมมนากับหนวยงาน
การสงงานตามที่มอบหมาย
การเขาชั้นเรียน
การมีสวนรวมอภิปรายเสนอความคิดเห็น
ในชั้นเรียน
สอบปลายภาค

ผูสอน
ผศ.เต็มสิริ
ผศ.ณัฐนันท
ผศ.ศศิพันธุ
ผศ.เต็มสิริ
ผศ.ณัฐนันท
ผศ.ศศิพันธุ
ผศ.เต็มสิริ
ผศ.ณัฐนันท
ผศ.ศศิพันธุ

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของ
การประเมินผล

ตลอดภาค
การศึกษา

60%

ตลอดภาค
การศึกษา

10%

16

30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
อุทัย บุญประเสริฐ และ สุทธิพรรณ ธีรพงศ. (2550) เอกสารชุดวิชา ECED902 สัมมนาการศึกษา
ปฐมวัย กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
เว็บไซตที่เกี่ยวของกับชุดวิชา
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน,สํานักงาน. (2549). มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกัน
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนากลุมระหวางผูส อนกับผูเรียน
1.2 แบบประเมินการสอนและแบบประเมินผลการจัดการเรียนรูชุดวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรูข องนักศึกษา
2.2 การประเมินผลการเรียนรูดว ยเครื่องมือวัดที่มีความหลากหลาย
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลที่ไดจากการจัดสัมมนา และการทําวิจัยในชั้นเรียนมาปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดย
วิเคราะหผูเรียนตามความแตกตางเปนรายบุคคล
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 พิจารณาผลการสอบ
4.2 การนําเสนอรายงาน การสอบถามนักศึกษา หรือการตรวจผลงาน
4.3 การใหคะแนนตามขอกําหนดการวัดและประเมินผลตามชุดวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ปรับปรุงชุดวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรู ความคิดกับ
ปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย
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