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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะ
คณะครุศาสตร
1. รหัสและชือ่ รายวิชา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1074310 สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
Learning Media and Educational Technology

2. จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเอกเลือก

4. อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารย ดร.นิฤมล สุวรรณศรี และ อาจารย ดร.เอือ้ อารี จันทร
4.2 อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรชัย บุษบงค กลุม ตอนเรียน UA, UB

5. ภาคการศึกษา/ ชัน้ ปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 2 / 2560 ชั้นปที่ 3

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
“ไมมี”

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
“ไมมี”

8. สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
2560
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

1.1 เพื่อใหนักศึกษาสามารถระบุความหมาย ความสําคัญ ของสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายประโยชนและวิวัฒนาการสื่อสําหรับเด็กปฐมวัย
1.3 เพื่อใหนักศึกษาสามารถประยุกตใชแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสื่อ ประเภทสื่อ
ลักษณะของสื่อที่ดีและเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย
1.4 เพื่อใหนักศึกษาสามารถออกแบบ การผลิต การเลือกใชสื่อธรรมชาติ และการใชสื่อ
เทคโนโลยีทางการศึกษาไดอยางเหมาะสม
1.5 เพื่อใหนักศึกษาฝกปฏิบัตกิ ารใชสื่อที่เหมาะสมกับการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ตลอดจนการวัด
และการประเมินผล

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เพื่ อ ให ก ารจั ด การเรี ย นการสอนของรายวิ ช านี้ เ ป น ไปไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา(มคอ.) โดยพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู
ดานทักษะทางปญญา ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อ สารและ การใชเทคโนโลยี โดยมุงเนนใหเปนวิชาที่สงเสริมใหผูเรียนสามารถฝก
ปฏิบั ติก ารใชสื่ อและประยุ กต ใชสื่ อและเทคโนโลยีท างการศึกษาไดอยางเหมาะสม สอดคลอ งกับ
วัตถุประสงคและกลุมเปาหมาย

1. คําอธิบายรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ประโยชนและวิวัฒนาการสื่อสําหรับ เด็ก ปฐมวัย แนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสื่อ ประเภทของสื่อ ลักษณะของสื่อที่ดี และเหมาะสมสําหรับ เด็ก
ปฐมวัย การออกแบบ การผลิต การเลือกใชสื่อธรรมชาติ การฝกปฏิบัติการใชสื่อและการประเมินผล

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
60 ชั่วโมง
/ภาคการศึกษา

สอนเสริม
60 ชั่วโมง
/ภาคการศึกษา

ฝกปฏิบัติ
60 ชั่วโมง
/ภาคการศึกษา

การศึกษาดวยตนเอง
150 ชั่วโมง
/ภาคการศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
เปนรายบุคคล

3.1 อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุม จํานวน 1 ชั่วโมง
ตอสัปดาห
3.2 นักศึกษาสามารถขอคําปรึกษาและคําแนะนําไดทุกที่ทุกเวลาโดยผานระบบเครือขาย
ออนไลน ทาง application line และ ระบบ wbsc
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
(1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) มีคุณธรรมจริยธรรมทีเ่ สริมสรางการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
(3) มีความกลาหาญทางจริยธรรมกลาแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมดวยความเขาใจใน
ผูอื่น เขาใจโลก และมีจิตสาธารณะ
(4) มีความเสียสละ และเปนแบบอยางที่ดี
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
(6) สามารถจัดการและแกปญ
 หาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ
โดยใชดุลยพินิจทางคานิยม ความรูสกึ ของผูอื่น และประโยชนของสังคมสวนรวม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 มีการตรวจสอบการเขาชั้นเรียน การสงงานตรงเวลา
1.2.2 บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการ
ผลิต
และเลือกใชสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา การผลิตสื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
1.2.3 มอบหมายงานกลุมใหนักศึกษารับผิดชอบรวมกันสงเสริมภาวะผูนําและการทํางานเปน
ทีม
1.2.4 มอบหมายงานกลุมใหนักศึกษารวมกันอภิปรายประเด็นทางจริยธรรม ที่เกี่ยวของกับ
การผลิตและเลือกใชสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมถึงสื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 พฤติกรรมในชั้นเรียน ความสนใจ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การปฏิบัติตน การสง
งานที่มอบหมาย
1.3.2 ประเมินผลจากการอภิปราย การนําเสนอกระบวนการทํางานกลุม แลtความเหมาะสม
แสดงบทบาทความเปนครู
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
(1) มีความรอบรูในดานความรูทั่วไป วิชาชีพครู และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยอยาง
กวางขวางลึกซึ้ง และเปนระบบ
(2) มีความตะหนักรูหลักการ และทฤษฎีในองคความรูที่เกี่ยวของอยางบูรณาการ ทั้ง
การบูรณาการขามศาสตร และบูรณาการกับโลกแหงความจริง
(3 )มีความเขาใจความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชาที่จะสอนอยางลึกซึ้ง
ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัย และการวิจัยในการตอยอดความรู
(4) มี ความสามารถในการคิ ดวิเ คราะห สังเคราะห และประเมินคา องค ความรู และ
สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ
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2.2 วิธีการสอน
บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาและการวิเคราะหกรณีศึกษารวมกัน เปรียบเทียบ
หลักการ และรายละเอียดการเรียนรูจาก วีซีดี อินเทอรเน็ต เว็บไซตตางๆ ทีเ่ กี่ยวของกับสือ่ เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และสื่อสําหรับเด็กปฐมวัย แบงกลุมมอบหมายใหนักศึกษาคนควาจากสถานการณจริง
แหลงผลิต จําหนาย และจากสื่อออนไลนตางๆ ฝกปฏิบัตอิ อกแบบ ผลิต ทดลองใชและประเมินผล
รวมกัน จัดทําโครงงานและฝกปฏิบัติการจริง
2.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากองคความรูท ี่ไดรับเปนรายบุคคล ตอบแบบสอบถามตามใบงาน
2) ประเมินผลจากการนําเสนอผลงานและอภิปรายรวมกัน
3) ประเมินผลจากผลงานการผลิตและกระบวนการในการจัดทําโครงงาน
5) ทดสอบปลายภาคดวยขอสอบทีเ่ นนการประยุกต การคิดวิเคราะหสาระความรูทเี่ รียนไปสู
สถานการณจริง
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
(1) สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และประเมินขอมูล สารสนเทศและ
แนวคิดจากแหลงขอมูลที่หลากหลายเพื่อใชในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แกปญหาและทําการ
วิจัยเพื่อพัฒนางานและพัฒนาองคความรูดวยตนเอง
(2) สามารถคิดแกปญหาที่มีความสลับซับซอน เสนอทางออกและนําไปสูการแกไขไดอยาง
สรางสรรค โดยคํ านึ งถึ งความรู ท างดานทฤษฎี ประสบการณ ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ
(3) มีความเปนผูนําทางปญ ญาในการคิดพัฒ นางานอยางสรางสรรค มีวิสัยทัศน และการ
พัฒนาศาสตรทางครุศาสตร รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอยางมีนวัตกรรม
(4) การคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และนําความรูเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี และ
หลักการที่เกี่ยวของในศาสตรส าขาวิช าศึกษาปฐมวัยไปใชในการจัดการเรีย นรู แกปญ หาการ
พัฒนาผูเรียน และการวิจัยตอยอดองคความรู มีความเปนผูนําในการปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศน
ในการพัฒนาการระดับปฐมวัย
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 เอื้ออํานวยใหนักศึกษาจัดทําแผนการสอนที่เปนสื่อประกอบการเรียนรูและการจัดทํา
โครงงานการใชสื่อการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กอยางเต็มศักยภาพ
3.2.2 สงเสริมวิธีการนําเสนอผลงาน ที่เนนกระบวนการคิดและวิเคราะหประเมินผลรวมกัน
3.2.3 อภิปรายกลุม
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินผลจากการทําใบงานในแตละครั้ง
3.3.2 ประเมินผลจากการออกแบบการใชสื่อและการนําเสนอ
3.3.3 ประเมินผลจากโครงงาน และกระบวนการฝกปฏิบัติการออกแบบสื่อ
3.3.4 อภิปรายกลุม
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
(1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของตนเอง และผูอื่นใน
การทํางาน และการอยูรวมกันอยางเปนกัลยาณมิตร และในการเรียนรูพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง
(2) มีความเอาใจใสชวยเหลือ และเอื้อ ตอการแกปญ หาในกลุม และระหวางกลุมไดอยาง
สรางสรรค
(3) มีภาวะผูนําและผูตามที่ดี มีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม
ทั้ง ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
(4) มีความไวในการรับรูความรูสึกของผูอื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ และ
สังคม เอาใจใสการรับฟง และพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลอยางมีความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุม วิเคราะหกรณีศึกษา และเรื่องราวจากสื่อเทคโนโลยีออนไลน
4.2.2 มอบหมายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุม พรอมการนําเสนอผลงาน
4.2.3 การวิเคราะหและอภิปรายผลรวมกัน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินผลจากรายงานการศึกษาดวยตนเอง
4.3.2 ประเมินผลจากการใบงานและโครงงานที่นําเสนอ
4.3.3 สังเกตผลการอภิปรายกลุม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
(1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติ
เพื่อการวิจัยเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู การเก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอขอมูล และการแกปญหา
ในการดํารงชีวิต และการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(2) ตระหนักถึงคุณคาของการใชภาษาพูด ภาษาเขีย น เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติ
การวิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู การเก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอขอมูลและการแกปญหา
ในการดํารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอน
(3) สามารถใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีส ารเทศ และสถิติเพื่อการวิจัยเพื่อการ
สื่อสารการเรียนรู การเก็บรวบรวมและนําเสนอขอมูล และการแกไขปญหาในการดํารงชีวิตและ
จัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(4) สามารถบูรณาการขอมูลเพื่อการสื่อสารอยางเปนระบบดวยสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการ
สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 สอนแบบบรรยาย
5.2.2 มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง จากเว็บไซดสื่อการสอน และทํารายงานโดย
มีการนําตัวเลข หรือมีสถิติอางอิง จากแหลงทีม่ าขอมูลที่นาเชื่อถือ
5.2.3 จัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดอภิปราย แสดงความคิดเห็น ยกตัวอยางการสือ่ สารผาน
เครือขายที่ใชในชีวิตประจําวัน และรวมแสดงความคิดเห็นผานสื่อออนไลน
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5.2.4 มอบหมายงานใหนักศึกษาเขียนแผนภาพความคิด ประมวลความรูที่ไดรับ
5.2.5 มอบหมายงานการออกแบบสื่อและเทคโนโลยีสําหรับการเรียนรูท ี่มีความคุมคา
5.2.6 นําเสนอผลงานโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 สังเกตการณมสี วนรวมในการอภิปราย แสดงความคิดเห็น การตอบคําถามของ
นักศึกษาที่สะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรูร วมกัน
5.3.2 ตรวจผลงานจากแผนภาพความคิดการประมวลความรูที่ไดรบั ของนักศึกษา
5.3.3 ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใชสื่อเทคโนโลยี
5.3.4 ตรวจผลงาน และประเมินผลในการนําเสนอผลงาน

7

มคอ. 3

1. แผนการสอน
สัปดาหที่
1

2

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ชั่วโมง
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ปฐมนิเทศ แนะนําตัว
2.ทดสอบกอนเรียน
1. อาจารยผสู อนและนักศึกษาแนะนําตัว
3.สรุปขอบเขตเนื้อหา รูปแบบ
2. ทดสอบวัดความรูพื้นฐานกอนเรียน ใน
การจัดการเรียนการสอน การวัด
application kahoot.com
และการประเมินผล
3. ชี้แจงสาระสําคัญของการเรียนรายวิชา
4. บทที่1 ความหมาย
4.บรรยายและยกตัวอยางจากสื่อ
ความสําคัญของสื่อและ
ออนไลนเกีย่ วกับสื่อและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีทางการศึกษา
ทางการศึกษา ในหัวขอความหมายของ
สื่อและความหมายของเทคโนโลยีทาง
การศึกษา
5.นักศึกษารวมกันอภิปราย สรุปประเด็น
เนื้อหาหาจากสื่อที่เห็นในสื่อออนไลน
นําเสนอเปนแผนผังการเรียนรูล งใน
wbsc.dusit.ac.th
สื่อที่ใช
- แบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส
- แนวการสอน
-บทเรียนอิเล็กทรอนิกส
wbsc.dusit.ac.th
-สือ่ ออนไลน
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
บทที่1 (ตอ)
หัวขอ
1. ทบทวนความรู โดยใชแบบทดสอบ
1. เทคโนโลยีทางการศึกษาใน
ออนไลน Kahoo.com
ศตวรรษที่ 21
2. พานักศึกษารูจักกับหองเรียนอัฉริยะ
2. การใหการศึกษาในศตวรรษที่
(Smart Classroom) บรรยายหัวขอที่
21
ศึกษา พรอมดูกรณีศึกษาจากสือ่ ออนไลน
3. เทคโนโลยีทางการศึกษา
3. แบงกลุม 4 กลุม ใหแตละกลุม ระดม
สําหรับเด็กปฐมวัย
ความคิดของเพื่อนในกลุม เกี่ยวกับ
“แนวโนมการศึกษาของเด็กปฐมวัยใน
ยุคศตวรรษที่ 21”
พรอมทดลองออกแบบสื่อที่ใชกบั หอง
Smart Classroom
หัวขอ/รายละเอียด
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ผูสอน
ผศ.ดร.ฉัตร
ชัย บุษบงค

ผศ.ดร.ฉัตร
ชัย บุษบงค

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

2

จํานวน
ชั่วโมง

3

บทที่ 2วิวัฒนาการสื่อการเรียนรู
สําหรับเด็กปฐมวัย
1.สื่อการเรียนรูส ําหรับเด็ก
ปฐมวัย
2.พัฒนาการในยุคตางๆ
3.คุณคาของสื่อสําหรับเด็ก
ปฐมวัย
4.คุณคา ความหมาย
ความสําคัญ ของสื่อการเรียนรู
ของเด็กปฐมวัย

4

4

บทที่ 2(ตอ)
1.คุณลักษณะของสือ่
2.สื่อกับการจัดประสบการณ
3.ตัวอยางแผนการจัด
ประสบการณ

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
4. แตละกลุม ศึกษานําองคความรูที่ไดจาก
การระดมความคิดมาสรุปความคิดรวบ
ยอดเปนเปน mind mapping ตาม
แนวทางของ Tony Buzanนําเสนอเพื่อ
แลกเปลี่ยน
สื่อที่ใช
-แบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส
-บทเรียนอิเล็กทรอนิกส
wbsc.dusit.ac.th
-สือ่ ออนไลน
-iPad
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ทบทวนความรู โดยใชแบบทดสอบ
ออนไลน Kahoo.com
2. บรรยายหัวขอที่ ศึกษา พรอมดู
ตัวอยางจากสื่อของจริง พรอมบรรยาย
ประกอบ ipad โดยใช application
keynote ประกอบ
3. นักศึกษาคนควาสืบคนพัฒนาการใน
ยุคตางๆของสื่อ พรอมเขียนเปนTime
line ถายภาพที่เขียนนําสงขึ้นบนใน
wbsc.dusit.ac.th
4. สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคุณคา
ของสื่อ หลังจากชมสื่อออนไลน
สื่อที่ใช
-แบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส
-บทเรียนอิเล็กทรอนิกส
wbsc.dusit.ac.th
-สือ่ ออนไลน
-iPad
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ใหนักศึกษาบริหารสมองดวยการทําทา
บริหารสมองตามวิดีทัศน 8-10 นาที
2. บรรยายโดยใช key note Ipad เรื่อง
คุณลักษณะของสือ่ เพื่อการเรียนรู ที่ดี
สําหรับเด็กปฐมวัย ประโยชนของสื่อ
9

ผูสอน

ผศ.ดร.ฉัตร
ชัย บุษบงค

ผศ.ดร.ฉัตร
ชัย บุษบงค

มคอ. 3
สัปดาหที่

5

หัวขอ/รายละเอียด

บทที่ 3 แนวคิด ทฤษฎีกับการ
พัฒนาสื่อ
1.ทฤษฎีการวางเงือ่ นไขแบบ
คลาสสิคของพาฟลอฟ
2.ทฤษฎีการสรางความสัมพันธ
เชื่อมโยงของธอรนไดค
3.ทฤษฎีการวางเงือ่ นไขแบบการ
กระทําของสกินเนอร
4. ปฏิบัติการวางแผนผลิตสื่อตาม
แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู

จํานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

3. นักศึกษาดูสื่อออนไลนจาก youtube
เกี่ยวกับ ตัวอยางสื่อที่ดสี ําหรับเด็ก
ปฐมวัย
4. นักศึกษารวมกันอภิปรายสื่อที่ดี
สําหรับเด็กปฐมวัยพรอมทั้งใหอาสาสมัคร
มารวมการเขียนผัง Vann Diagram
ความแตกตางระหวางสื่อของนักเรียน
ระดับปฐมวัยและนักเรียนชวงชั้น
ประถมศึกษาประกอบการรวมอภิปราย
สื่อที่ใช
- วิดีทัศนการบริหารสมอง
- key note Ipad เรื่อง ลักษณะของสื่อ
เพื่อการเรียนรู
- สื่อจาก youtube เกี่ยวกับ ตัวอยางสื่อ
ที่ดี
-บทเรียนอิเล็กทรอนิกส
wbsc.dusit.ac.th
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. กระตุนความรูเดิมของนักศึกษาโดยใช
คําถามที่เกี่ยวของกับ แนวคิดพื้นฐานและ
ทฤษฎีที่ เกี่ยวกับสือ่ และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาตามความรูเดิมของ
นักศึกษา
2. แบงกลุม ใหนักศึกษาสืบคนขอมูล
จากinternet บนโทรศัพทมือถือ/
tablet/ipad เกี่ยวของกับแนวคิดพื้นฐาน
และทฤษฎีที่ เกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
3.รวมกลุมปฏิบัติการวางแผนผลิตสื่อ
ตามแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรูของทั้ง 3
คน
สื่อที่ใช
- Key note คําถาม
-แหลงขอมูลทาง internet
-บทเรียนอิเล็กทรอนิกสwbsc.dusit.ac.th
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ผศ.ดร.ฉัตร
ชัย บุษบงค

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

6

บทที่ 3(ตอ)
1.ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา
ของเพียเจต
2.ทฤษฎีการเรียนรูโดยการคนพบ
ของเจอโรม บรูเนอร
3.ปฏิบัติการวางแผนผลิตสื่อตาม
แนวคิด ทฤษฎี
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บทที่ 3(ตอ)
1.ทฤษฎีกระบวนการทางสมอง
ในการประมวลขอมูล
2.ความรูเรือ่ งของสมอง
3.การเรียนรูท ี่สอดคลองกับสมอง
4.ปฏิบัติการวางแผนผลิตสื่อตาม
แนวคิด ทฤษฎี

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ชั่วโมง
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. กระตุนความรูเดิมของนักศึกษาโดยใช
คําถามที่เกี่ยวของกับ แนวคิดทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปญ
 ญาของเพียเจต
และบรูเนอรตามความรูเ ดิมของนักศึกษา
2. ผูสอนบรรยายโดยใช key note
เกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา
3. แบงกลุม ใหนักศึกษาสืบคนขอมูล
จากinternet บนโทรศัพทมือถือ/
tablet/ipad เกี่ยวของกับพัฒนาการทาง
สติปญญาของเด็กปฐมวัยและสื่อที่
สอดคลองกับการสงเสริมสติปญ
 ญา
4.รวมกลุมปฏิบัติการวางแผนผลิตสื่อ
ตามแนวคิด ทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปญญา
สื่อที่ใช
- Key note คําถาม
-แหลงขอมูลทาง internet
-บทเรียนอิเล็กทรอนิกส
wbsc.dusit.ac.th
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ทบทวนความรูโ ดยใชแบบทดสอบ
ออนไลน Kahoo.com
2. ผูสอนบรรยายโดยใช key note
เกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา
3. แบงกลุม ใหนักศึกษาสืบคนขอมูล
จากinternet บนโทรศัพทมือถือ/
tablet/ipad เกี่ยวของกับการเรียนรูที่
สอดคลองกับสมอง
4.รวมกลุมปฏิบัติการวางแผนผลิตสื่อ
ตามแนวคิด ทฤษฎี
สื่อที่ใช
- Key note คําถาม
-แหลงขอมูลทาง internet
-บทเรียนอิเล็กทรอนิกส
wbsc.dusit.ac.th
11

ผูสอน
ผศ.ดร.ฉัตร
ชัย บุษบงค

ผศ.ดร.ฉัตร
ชัย บุษบงค

มคอ. 3
สัปดาหที่
8.

9

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ชั่วโมง
บทที่ 4 การประยุกตแนวคิด
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
ทฤษฎีในการผลิตสื่อ
1.ใหนักศึกษาบริหารสมองดวยการทําทา
1.การนําแนวคิดทฤษฎีในการ
บริหารสมองตามวิดีทัศน 8-10 นาที
ผลิตสื่อ
2.บรรยายพรอมยกตัวอยางสือ่ การ
2.หลักการจัดทําสื่อนิทาน
เรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยที่นําแนวคิด
เบื้องตน
ทฤษฎีมาใช โดยใช ipad บน
3.การสรางสื่อการเรียนรูตาม
application Keynote รวมกับสื่อของ
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการ
จริง
คิด และการเรียนรูดวยสมอง
3. แบงกลุมเพื่อทํางานปฏิบัตกิ ารผลิตสื่อ
4.ปฏิบัติการผลิตสื่อตามแนวคิด
ตามแนวคิด ทฤษฎีที่ศึกษาในบทที่ 3
ทฤษฎี
3.นักศึกษาใหนําเสนองาน ที่คิดรวมกัน
ออกแบบและผลิตสื่อ
สื่อที่ใช
- วิดีทัศนการบริหารสมอง
- Ipad
- สือ่ ออนไลน
-บทเรียนอิเล็กทรอนิกส
wbsc.dusit.ac.th
บทที่5 ประเภทของสือ่ การเรียนรู
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
สําหรับเด็กปฐมวัย
1. ใหนักศึกษาบริหารสมองดวยการ
1.ประเภทของสื่อการเรียนรู
ทําทาบริหารสมองตามวิดีทัศน 8-10
2.ลักษณะของสื่อการเรียนรู
นาที
สําหรับเด็กปฐมวัย
2. นักศึกษานําเสนอผลงานการผลิตสื่อ
3.ปฏิบัติการวางแผนจัดทําสื่อแต
ตามแนวคิดทฤษฎี พรอมสาธิตการใชสื่อ
ละประเภท
3. ใหนักศึกษารวมกันจัดประเภทของสื่อ
สําหรับเด็กปฐมวัยที่ไดรับจากการ
นําเสนองาน
4.ผูสอนบรรยายสรุปเนื้อหาในบทที่ 5
5.ใหนักศึกษารวมกลุม การวางแผน
จัดทําสือ่ แตละประเภท และสื่อจาก
ธรรมชาติ
สื่อที่ใช
- วีดิทัศนการบริหารสมอง
- key note Ipad
-บทเรียนอิเล็กทรอนิกส
wbsc.dusit.ac.th
หัวขอ/รายละเอียด
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ผูสอน
ผศ.ดร.ฉัตร
ชัย บุษบงค

ผศ.ดร.ฉัตร
ชัย บุษบงค

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

10

บทที่5 (ตอ)
1.นําเสนอแผนการจัดทําสื่อแต
ละประเภท
2. ปฏิบัติการผลิตสื่อแตละ
ประเภท

11

บทที่ 6 ธรรมชาติและพัฒนาการ
เรียนรูของเด็กปฐมวัย
1.ลักษณะและพัฒนาการการ
เรียนรูของเด็กปฐมวัย
2.รูปแบบและกระบวนการเรียนรู
ของเด็กปฐมวัย
3.ทักษะการเรียนรูส ําหรับเด็ก
ปฐมวัย
4.พัฒนาการเด็กปฐมวัย
5.การจัดกิจกรรมเพือ่ การพัฒนา
เด็กปฐมวัย

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ชั่วโมง
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ทบทวนความรูเ ดิมจากกิจกรรมการ
เรียนใน สัปดาหที่ 9
2. นักศึกษานําเสนอวางแผนจัดทําสือ่ แต
ละประเภท และสือ่ จากธรรมชาติ พรอม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนและ
ผูสอน
3. นักศึกษาปฏิบัติการผลิตสือ่ แตละ
ประเภท
4. นําเสนอผลงาน
สื่อที่ใช
- วีดิทัศนการบริหารสมอง
- key note Ipad
-บทเรียนอิเล็กทรอนิกส
wbsc.dusit.ac.th
4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ทบทวนความรู โดยใชแบบทดสอบ
ออนไลน Kahoo.com
2. บรรยายหัวขอที่ ศึกษา พรอมดู
ตัวอยางจากสื่อออนไลน ประกอบ
3. นักศึกษาคนควาสืบคนลักษณะและ
พัฒนาการการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
รูปแบบกระบวนการเรียนรูของเด็ก
ปฐมวัยในแตละชวงอายุ พรอมหา
ภาพเคลื่อนไหวจาก you tube นําเสนอ
หนาชั้นเรียน
4. สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
5. บรรยายสรุปเรื่องที่ศึกษา
สื่อที่ใช
-แบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส
-บทเรียนอิเล็กทรอนิกส
wbsc.dusit.ac.th
-สือ่ ออนไลน
-iPad
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ผูสอน
ผศ.ดร.ฉัตร
ชัย บุษบงค

ผศ.ดร.ฉัตร
ชัย บุษบงค

มคอ. 3
สัปดาหที่
12

13

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ชั่วโมง
บทที่ 7 การออกแบบ การผลิต
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อ และการใชสื่อการเรียนรู
1.ใหนักศึกษาบริหารสมองดวยการทําทา
สําหรับเด็กปฐมวัย
บริหารสมองตามวิดีทัศน 8-10 นาที
2. แบงกลุม เพื่อทําโครงงานออกแบบ
1.การเลือกและหลักการผลิตสื่อ
และผลิตสือ่ เพือ่ บริการวิชาการแกสังคม
2.วิธีการเลือกสือ่ การเรียนรู
โดยการจัดประสบการเรียนรูใหกับ
3.หลักการออกแบบสือ่
โรงเรียนและสถานศึกษาระดับปฐมวัย
4.หลักการผลิตสื่อ
ภายนอก ใหนักศึกษาปรึกษารวมกันใน
หัวขอ วิธีการออกแบบและผลิต การ
นําไปใชใหเกิดประโยชน
3.นักศึกษานําเสนองาน โครงงานฯที่คิด
รวมกัน ออกแบบและผลิตสือ่ สําหรับเด็ก
ปฐมวัย
4. ผูสอนบรรยายใหคําแนะนําเปนราย
กลุม เกี่ยวกับการผลิตสือ่
สื่อที่ใช
- วิดีทัศนการบริหารสมอง
- Ipad
-บทเรียนอิเล็กทรอนิกส
wbsc.dusit.ac.th
บทที่ 8 การประเมินสื่อการ
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
เรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
1. บรรยายและสนทนาในหัวขอที่ ศึกษา
1.ความสําคัญและขั้นตอนการ
พรอมดูตัวอยางจากสื่อออนไลน ประกอบ
ประเมินผลสื่อ
2. แบงกลุมปฏิบัติงาน เพือ่ ทําโครงงาน
2.หลักการประเมิน
ออกแบบและผลิตสื่อเพื่อบริการวิชาการ
3.เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
แกสังคม โดยการจัดประสบการเรียนรู
4.แนวทางการประเมิน
ใหกับโรงเรียนและสถานศึกษาระดับ
ประสิทธิภาพสื่อ
ปฐมวัยภายนอก ใหนักศึกษาปรึกษา
5.ปฏิบัติการผลิตสื่อเพื่อนําไป
รวมกัน
เพื่อบริการวิชาการแกสงั คม โดย
3.นักศึกษานําเสนอผลงานสื่อฯเพื่อนํา
การจัดประสบการเรียนรูใหกบั
ปฏิบัติการภาคสนาม
โรงเรียนและสถานศึกษาระดับ
4. ผูสอนบรรยายใหคําแนะนําเปนราย
ปฐมวัยภายนอก
กลุม เกี่ยวกับการนําไปใช
สื่อที่ใช
- Ipad
-บทเรียนอิเล็กทรอนิกสwbsc.dusit.ac.th
หัวขอ/รายละเอียด

14

ผูสอน
ผศ.ดร.ฉัตร
ชัย บุษบงค

ผศ.ดร.ฉัตร
ชัย บุษบงค

มคอ. 3
สัปดาหที่
14

15

16

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ชั่วโมง
ปฏิบัติการภาคสนามในการนําไป
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
ปฏิบัติการจัดประสบการเรียนรู
นักศึกษาปฏิบัติการภาคสนาม ตาม
สําหรับเด็กปฐมวัย
โครงงาน ณ สถานปฏิบัติการหรือในชั้น
เรียน เก็บภาพการฝก และจัดทํารายงาน
นําเสนอ
สื่อที่ใช
แหลงเรียนรูภายในและภายนอก
1.นําเสนอผลงาน
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
ปฏิบัติการภาคสนามในการนําไป
1.นักศึกษานําเสนอโครงงานการบริการ
ปฏิบัติการจัดประสบการเรียนรู
วิชาการ
สําหรับเด็กปฐมวัย
2. ผูสอนทบทวนบทเรียน
2.ทบทวนบทเรียน
สื่อที่ใช
- Ipad
-บทเรียนอิเล็กทรอนิกสwbsc.dusit.ac.th
สอบปลายภาค
สอบปลายภาค
หัวขอ/รายละเอียด

ผูสอน
ผศ.ดร.ฉัตร
ชัย บุษบงค

ผศ.ดร.ฉัตร
ชัย บุษบงค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ประเมิน

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล

สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน

ทุกสัปดาห

10%

สังเกตพฤติกรรมการมีสวน
รวมในกิจกรรม

ทุกสัปดาห

10%

ประเมินชิ้นงานในชั้นเรียน
และ งานตามโครงการ

2,4,5,6,7,9,10,11,
12,13,15

30%

ประเมินการนําเสนอ

4,8,11,1,13,14,15

สอบ

16

ผลการเรียนรู
1.3,1.4,1.5
2.1,2.2,2.3,2.4
2.1,2.2,2.3,2.4
3.1,3.2,3.3,3.4,
4.1,4.2,4.3,4.4
2.1,2.2,2.3,2.4,
3.1, 3.4
5.2,5.3
2.1,2.2,2.3,2.4
3.1 3.4
5.1,5.2,5.3,5.4
2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,
3.1,3.2,3.3,3.4

15

10%
40 %

วิธีการทวน
สอบ

มีการกําหนด
เกณฑในการให
คะแนนการสอบ

มคอ. 3

3. การประเมินผลการศึกษา
ประเมินตามเกณฑมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก

นิฤมล สุวรรณศรี. (2560). เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
---

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

ชัยยงค พรหมวงศ. (2553). เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการศึกษา หนวยที่ 1-5.
: กรุงเทพมหานคร: สํานักเทคโนโลยีทางการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
กนกกร บุษยกนิษฐ และคณะ. (2550). สื่อสรางสรรคการเรียนรูส ําหรับเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วรวิทย นิเทศศิลป. (2551). สื่อและนวัตกรรมแหงการเรียนรู. ปทุมธานี : สกายบุกส,

16

มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมิ นประสิ ท ธิผ ลในรายวิขานี้ ที่จัดโดยมหาวิท ยาลัยสวนดุสิต ไดใหนัก ศึกษาเขา
ประเมินผลการเรียนการสอนทางเว็บไซดของระบบบริหารการศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน และการจัดประเมินผูสอนโดยใชแบบประเมินของคณะครุศาสตร โดยการนําแนวคิดและ
ความคิดเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้
- แบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอแนะนําผานเว็บบอรดของอาจารย ประจําชุดวิชาที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปน
ชองทางการสือ่ สารกับนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ใชกลยุทธในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอนดังนี้
- สังเกตการสอนของผูร วมทีมสอน
- ประเมินจากผลการประเมินผูส อนและผลการเรียนของนักศึกษา การทวนสอบผล
ประเมินผลการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากไดรับผลการประเมินการสอนในขอ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรม
ในการระดมสมอง และสรรหาขอมูลเพิม่ เติมในการปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนชุดวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวัง
จากการเรียนรูในรายวิชา ไดจากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
โดยรวมในวิชาไดดังนี้
การทวนสอบการไดคะแนนจากการสุม ตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่นหรือ
ผูทรงคุณวุฒิที่ไมใชอาจารยประจําชุดวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
ปรับปรุงรายวิชา หรือตามขอเสนอแนะปรับปรุงการสอนในขอ 3 และผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
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