รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)
ภาคการศึกษาที่ 2/2560

1074502 : การสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษา บาน และชุมชน
(School and Community Collaboration)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2557 (หลักสูตร 5 ป)
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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คํานํา
รายละเอียดวิชาการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร รหัสวิชา 1074502 เปนการจัดทํารายละเอียด
ประกอบรายวิชา การสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษา บาน และชุมชน ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาการศึก ษาปฐมวัย ในหมวดวิชาชีพ ครู โดยมุง เนนใหผูเ รียนมีความเขาใจแนวคิด ทฤษฎี ความหมาย
ความสําคัญของการใหการศึกษาสําหรับผูปกครอง บทบาทของผูปกครอง บทบาทของสถานศึกษา และการ
จัดทําโครงการที่สงเสริมความสัมพันธระหวางสถานศึกษา บาน และชุมชน เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนให
เปนไปตามวัตถุประสงคท่กี ําหนดไว และเปนแนวทางที่สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรูใหสอดคลองกับ
ผูเรียนไดเปนอยางดี

พฤศจิกายน 2560
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สารบัญ
หมวด
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

หนา
4
5
5
6
9
16
17

มคอ. 34

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศูนยการศึกษานอกที่ตงั้ นครนายก

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1074502
การสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษา บาน และชุมชน
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารยเต็มสิริ เนาวรังสี
4.2 อาจารยผสู อน
อาจารยจิราภรณ ยกอินทร
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2560 ชั้นปที่ 4 ตอนเรียน NA และ NB
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
พฤศจิกายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษา บานและ
ชุมชน
1.2 เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการใหการศึกษาแกผูปกครอง ที่มีผลตอ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
1.3 เพื่อใหผูเรียนสามารถเลือกยุทธวิถีใหการศึกษาผูปกครองในเขตเมืองและชุมชนได
1.4 เพื่อใหผูเรียนสามารถเขียนและจัดโครงการที่สงเสริมความสัมพันธระหวางสถานศึกษา บานและ
ชุมชนได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 สอดแทรกประสบการณและเหตุการณประเด็นปญหาในชั้นเรียนที่เกิดขึ้นในการศึกษาระหวางการ
เรียนการสอน เชน สถานการณทางการครอบครัว การสรางความรวมมือระหวางบานและโรงเรียน ชุมชน
2.2 เนนการศึกษาสํารวจความตองการจําเปนเกี่ยวกับหัวขอในการเขียนโครงการ เพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูลและนําเสนอในรูปแบบตางๆ
2.3 การศึก ษาตัวอย างงานวิ จัย บทความวิจัยของตางประเทศที่เกี่ยวของกับ การสรางความสัมพันธระหวาง
สถานศึกษา บานและชุมชน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายของการสรางความสัมพันธ ความสําคัญของความรวมมือระหวางบาน สถานศึกษาและ
ชุมชน ที่มีตอการพัฒนาการดานตางๆของเด็กปฐมวัย หลักการและวิธีการใหการศึกษาแกผปู กครอง ยุทธวิธีให
การศึกษาแกผปู กครองในเขตเมืองและชนบท บทบาทสถานศึกษาในการใหความสัมพันธระหวางบาน
สถานศึกษาและชุมชน การจัดทําโครงการที่สง เสริมความสัมพันธระหวางบาน สถานศึกษาและชุมชน
Study of meaning of collboration, importance of collaboration between school and
community conducive to children’s developmental domains. Principles, methods, and
strategies of education parents in both urban and rural areas. Roles of school in building up the
collaboration between school and home and community. Project implementation to establish
collaboration.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมงตอ สอนเสริมตามความ
ภาคการศึกษา
ตองการของนักศึกษา
เปนรายบุคคล

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
-

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมง
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
3.1 อาจารยประจํารายวิชาจัดชั่วโมงใหคําปรึกษา โดยทําเปนตารางเวลาไวที่หนาหองพักอาจารย เพื่อให
คําปรึกษาแกนักศึกษา จํานวน 5 ชั่วโมงตอสัปดาห
3.2 อาจารยผูสอนจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการของผูเ รียน

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) มีคุณธรรมจริยธรรมทีเ่ สริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) มีความกลาหาญทางจริยธรรมกลาแสดงออกในสิง่ ที่เหมาะสมดวยความเขาใจในผูอื่น เขาใจโลกและ
มีจิตสาธารณะ
4) มีความเสียสละ และเปนแบบอยางที่ดี
5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
6) สามารถจัดการและแกปญ
 หาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธโดยใชดุลย
พินิจทางคานิยม ความรูสึกของผูอ ื่น และประโยชนของสังคมสวนรวม
1.2 วิธีการสอน
1) การบรรยาย/การอภิปรายพรอมยกตัวอยาง
2) จัดกิจกรรมกลุมและมอบหมายการทํางานเปนทีม
3) การวิเคราะห สังเคราะห กรณีศึกษา กรณีตัวอยาง
4) การเรียนรูดวยตนเอง จากการคนควา การเอกสาร และขอมูลสารสนเทศตางๆ
5) จัดกิจกรรมกลุมและมอบหมายการทํางานเปนทีม
6) กําหนดเกณฑในการเขาชั้นเรียนและการสงงาน
1.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน การรวมกิจกรรม ความสนใจ ความรับผิดชอบ การสงงานที่ไดรบั
มอบหมายตรงตามเวลา
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1) มีความรอบรูในดานและเขาใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ ยุทธวิธีใหการศึกษาแกผูปกครองเด็กปฐมวัย
2) ความตระหนักรูหลักการและทฤษฎีในองคความรูที่เกี่ยวขอ งการสรางความรวมมือระหวางบ าน
สถานศึกษาและชุมชน
3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคา รูปแบบการสรางความรวมมือระหวาง
บาน สถานศึกษาและชุมชนจากผลงานวิจัยไดและสามารถออกแบบโครงการที่สงเสริมความสัมพันธระหวาง
สถานศึกษา บานและชุมชนได
4) มีความเขาใจรูปแบบการสรางความรวมมือระหวางบาน สถานศึกษาและชุมชนจากผลงานวิจัยและ
นํามาตอยอดความรูได
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1.2 วิธีการสอน
1) การบรรยาย/การอภิปรายพรอมยกตัวอยาง
2) ศึกษา คนควาตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย
3) การเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative learning) เพื่อสรางความรวมมือระหวางบาน สถานศึกษา
และชุมชน
4) มอบหมายงานและเรียนรูกระบวนการจัดทําโครงการปฏิบัติการใหความรูแกผูปกครองและชุมชน
5) ฝกปฏิบัติการเขียนโครงการปฏิบัติการใหความรูแกผูปกครองและชุมชน
6) ดําเนินการจัดโครงการปฏิบัติการใหความรูแกผูปกครองและชุมชน
2.3 วิธีการประเมินผล
1) สอบปลายภาค
2) ประเมินจากการนําเสนอผลงาน
3) การมีสวนรวมกิจกรรมในชั้นเรียน
4) ประเมินผลการจัดโครงการ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1) สามารถคิ ด ค น หาข อ เท็ จ จริง ทํ า ความเข า ใจ และประเมิ น ข อ มู ล สารสนเทศและแนวคิ ดจาก
แหลงขอมูลที่หลากหลาย เพื่อวิเคราะห ประเมินความตองการทางการศึกษาของชุมชนและผูปกครอง
2) สามารถคิดแกปญหาที่มีความสลับซับซอน เสนอทางออก และนําไปสูการแกไขไดอยางสรางสรรค
โดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
3) มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนางานอยางสรางสรรค มีวิสัยทัศน และการพัฒนาศาสตร
ทางครุศาสตร รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอยางมีนวัตกรรม
4) การคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และนําความรูเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี ไปใชในการสงเสริม
ความรูสําหรับชุมชนและผูปกครองเด็กปฐมวัย
3.2 วิธีการสอน
1) แบงกลุมยอยมอบหมายงาน
2) การวิเคราะหกรณีศึกษาหรือประเด็นปญหาเพื่อจัดทําขอมูลพื้นฐานความตองการจําเปนในจัดทํา
โครงการ
3) อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4) การทํางานเปนทีม
5) มอบหมายใหศึกษาและทํารายงานกลุม
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากแบบการวิเคราะห
2) วัดและประเมินผลจากการนําเสนอผลงาน
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเองและผูอื่นในการทํางาน
และการอยูรวมกันอยางเปนกัลยาณมิตร และในการเรียนรูพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง
2) มีความเอาใจใสชวยเหลือและเอื้อตอการแกปญหาในกลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค
3) มีภาวะผูนําและผูตามที่ดี มีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน และมีความรับผิดชอบตอสวนรวมทั้ง ดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
4) มีความไวในการรับรูความรูสึกของผูอื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม เอาใจใส
ในการรับฟง และพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลอยางมีความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
1) การเปนผูนําแบบมีสวนรวม (Shared leadership) โดยมอบหมายงานรายบุคคลและรายกลุม
2) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัตกิ าร (Participative learning through action) โดยฝกปฏิบัติในชั้น
เรียนเพื่อใหมีปฏิบัตสิ ัมพันธเชิงบวก
3) นําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน
4) การทํางานเปนทีม
4.3 วิธีการประเมินผล
1) การมีสวนรวมในชั้นเรียน
2) ประเมินจากรายงานที่นําเสนอ
3) สังเกตและประเมินกระบวนการทํางาน
4) วัดและประเมินจากผลนําเสนอผลงานกลุม และการเปนผูนาํ ในการอภิปรายซักถาม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติเพื่อการ
วิจัย เพื่อ การสื่อสาร การเรียนรู การเก็บรวบรวมขอ มูลและนําเสนอขอมูลการเขียนโดยการทํารายงาน การ
นําเสนอ และการสื่อสารกับผูปกครอง
2) ตระหนักถึงคุณคาของการใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติเพื่อการวิจัย เพื่อ
การสื่อสาร การเรียนรู การเก็บรวบรวมขอมูลและการแกปญหาการเขียนโดยการทํารายงาน การนําเสนอ และ
การสื่อสารกับผูปกครอง
3) สามารถใชภ าษาพูด ภาษาเขีย น เทคโนโลยีส ารสนเทศ และสถิติในการคนควา บันทึก และ
วิเคราะหขอมูลเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควาปญหาสรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดาน ตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นจากการจัดโครงการ
4) สามารถบูรณาการขอมูลเพื่อการสือ่ สารอยางเปนระบบดวยสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการสือ่ สารไดอยาง
อยางมีประสิทธิภาพไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพรวมถึงชุมชนทั่วไป
5.2 วิธีการสอน
1) การสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญจากขาวหรือแหลงการเรียนรูทหี่ ลากหลายเกี่ยวของ
ดวยตนเอง
2) มอบหมายงานใหออกแบบกิจกรรมเพื่อใหความรูแกผูปกครอง
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3) จัดใหนักศึกษาไดฝก ปฏิบัติการใชสถิติพื้นฐานและสถิตเิ พื่อการวิจัย การใชภาษาพูด เขียนและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการใหขอมูลปอนกลับและการใหความชวยเหลือจากการดําเนินงานโครงการ
4) การสรุปรูปเลมรายงานโครงการ
5.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตการมีสวนรวมในการอภิปราย ประเมินจากรายงาน และการประเมินจากผูปกครอง
2) วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการสราง
ความสัมพันธระหวางสถานศึกษา บานและชุมชน
3) การตรวจรูปเลมรายงาน
การนําเสนองาน
1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่
1

2

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
หัวขอ/รายละเอียด

การปฐมนิเทศ
ผูสอนแนะนํารายวิชา อธิบาย
เนื้อหาและระบบการเรียนรูการ
วัดผล การประเมินผลการเรียน
และการประเมินทักษะการสื่อสาร
ของผูเรียน

หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

จํานวน
ชั่วโมง
3

3

กิจกรรมการเรียนรู สื่อที่ใช
การวัดและประเมินผล
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อธิบายเนื้อหารายวิชาจุดประสงคและเปาหมายของ
รายวิชา เกณฑการวัดผลและประเมินผล แนะนํา
หนังสือและเว็บไซด
2. นักศึกษาอภิปรายรวมกันถึงเปาหมายและความ
คาดหวังที่จะไดเรียนรู และสิ่งที่อยากจะเรียนรูในแนว
ทางการแสวงหาความรู และกําหนดขอตกลงในการ
เรียนรูรวมกับผูสอนในรายวิชานี้
3. มอบหมายงานกลุมใหนักศึกษาตั้งประเด็นการให
ความรูแกผูปกครอง ในการสงเสริมพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย
4. นักศึกษานําเสนอหัวขอที่สนใจ และรูแบบการให
ความรูผูปกครองที่หลากหลาย
สื่อประกอบการสอน
1. แนวการสอน
2. PowerPoint
งานที่มอบหมาย
1. ใหนักศึกษาแบงกลุม 4-5 คน รวมกันวิเคราะห
ประเด็นสําคัญที่จะใหความรูแกผูปกครอง ในการ
สงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย (งานโครงการ)
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายเกี่ยวกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย พรอม
ยกตัวอยางประกอบ
2. สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
ที่เหมาะสม และไมเหมาะสม
3. ร ว มกั น สรุ ป ประเด็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษา
ปฐมวัยที่เหมาะสม

ผูสอน
อาจารย
จิราภรณ
ยกอินทร

อาจารย
จิราภรณ
ยกอินทร

มคอ. 310
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

3

ทฤษฎี แนวคิดการสราง
ความสัมพันธระหวางบาน
สถานศึกษา และชุมชน

3

4

ความหมาย ความสําคัญของการ
สรางความสัมพันธระหวางบาน
สถานศึกษา และชุมชน หลักการ
สรางความรวมมือระหวาง
สถานศึกษา บาน และชุมชน

3

กิจกรรมการเรียนรู สื่อที่ใช
การวัดและประเมินผล
สื่อประกอบการสอน
1. PowerPoint
2. ใบงานแบบฝกหัด
งานที่มอบหมาย
1. ใหนักศึกษาแบงกลุม 4-5 คนออกแบบกิจกรรม
พัฒนาเด็กปฐมวัย 1 กิจกรรม พรอมออกแบบสื่อที่ใช
ในการทํากิจกรรม
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผูสอนใช Power Point ประกอบการบรรยาย
เกี่ยวกับความหมายของการสรางความสัมพันธระหวาง
บาน สถานศึกษา และชุมชน
2. นักศึกษาแบงกลุม คนควาและอภิปรายเกี่ยวกับ
ทฤษฎี แนวคิดการสรางความสัมพันธระหวางบาน
สถานศึกษา และชุมชน
3. รวมกันอภิปรายและบรรยายสรุปเนื้อหา
สื่อประกอบการสอน
1. PowerPoint
2. Internet
งานที่มอบหมาย
1. มอบหมายใหนักศึกษาคนควาเกี่ยวกับทฤษฎี
แนวคิดการสรางความสัมพันธระหวางบาน
สถานศึกษา และชุมชม และอภิปรายรวมกันเพื่อนๆใน
ชั้นเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผูสอนสนทนาเกี่ยวกับหลักการสรางความรวมมือ
ระหวางสถานศึกษา บาน และชุมชน
2. แบงกลุมนักศึกษา กลุมละ 4-5 คน ศึกษาหลักการ
สรางความรวมมือระหวางสถานศึกษา บาน และชุมชน
3. ใหนักศึกษานําเสนอแลกเปลี่ยนหนาชั้นเรียน
4. รวมกันสรุปการเรียนรู โดยการเขียนแผนผัง
ความคิด
สื่อประกอบการสอน
1. กระดาษ A4
2. กระดาษปรูฟ
3. ปากกาเคมี
4. สี
งานที่มอบหมาย
1. ใหนักศึกษาแบงกลุมศึกษา คนควาขอมูล หลักการ
สรางความรวมมือระหวางสถานศึกษา บาน และชุมชน
และนําเสนอหนาชั้นเรียน
2. ใหนักศึกษาดูภาพยนตรเรื่อง “ฮีโรฟนน้ํานม”

ผูสอน

อาจารย
จิราภรณ
ยกอินทร

อาจารย
จิราภรณ
ยกอินทร

มคอ. 311
สัปดาห
ที่
5

หัวขอ/รายละเอียด
บทบาทของสถานศึกษา และ
ชุมชน ในการสรางความรวมมือ

จํานวน
ชั่วโมง
3

6

ความหมาย ความสําคัญของ
ครอบครัว

3

7

ลักษณะของครอบครัว และ
วิธีการเลี้ยงดูเด็ก

3

กิจกรรมการเรียนรู สื่อที่ใช
การวัดและประเมินผล
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. มอบหมายใหนักศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับบทบาทผูที่
มีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุนเด็ก จากภาพยนตร
เรื่อง “ฮีโรฟนน้ํานม”
2. ใหนักศึกษานําเสนอแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆในชั้น
เรียน
3. ผูสอนและนักศึกษารวมกันสรุปเกี่ยวกับ
- บทบาทของสถานศึกษา
- บทบาทของผูบริหาร
- บทบาทของครู
- บทบาทของเจาหนาที่
- บทบาทของชุมชน
สื่อประกอบการสอน
1. ภาพยนตรเรื่อง “ฮีโรฟนน้ํานม”
งานที่มอบหมาย
1. ใหนักศึกษาวิเคราะหภาพยนตรเรื่อง “ฮีโรฟน
น้ํานม” เกี่ยวกับบทบาทผูที่มีสวนรวมในการสงเสริม
สนับสนุนเด็กในการทํากิจกรรมตางๆ โดยละเอียด
และนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. มอบหมายใหนักศึกษาแบงกลุม 4-5 คน ศึกษา
คนควา เกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ ประเภทของ
ครอบครัว และสภาวะของครอบครัว
2. นําเสนอแลกเปลี่ยนหนาชั้นเรียน เกี่ยวกับ
ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของครอบครัว และ
สภาวะของครอบครัว
3. รวมกันสรุปการเรียนรูเ กี่ยวกับความหมาย
ความสําคัญ ประเภทของครอบครัว และสภาวะของ
ครอบครัว
สื่อประกอบการสอน
1. PowerPoint
งานที่มอบหมาย
1. ใหนักศึกษาดูภาพยนตรเรื่อง “โรงงานช็อกโกแล็ต”
2. ใหนักศึกษาแบงกลุม 4-5 คน ศึกษากรณีศึกษา 1
ครอบครัว (งานโครงการ)
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. มอบหมายใหนักศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับลักษณะ
ของแตละครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู ผลที่เกิดขึ้นกับ
เด็ก ลักษณะนิสัยของเด็กที่เปนผลมาจากการเลี้ยงดู
จากภาพยนตรเรื่อง “โรงงานช็อกโกแล็ต”

ผูสอน
อาจารย
จิราภรณ
ยกอินทร

อาจารย
จิราภรณ
ยกอินทร

อาจารย
จิราภรณ
ยกอินทร

มคอ. 312
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

8

บทบาทหนาที่ของครอบครัว

3

9

การมีสวนรวมของผูปกครอง

3

กิจกรรมการเรียนรู สื่อที่ใช
การวัดและประเมินผล
2. ใหนักศึกษาอภิปรายแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆกลุม 4-5
คน เกี่ยวกับลักษณะของแตละครอบครัว การอบรม
เลี้ยงดู ผลที่เกิดขึ้นกับเด็ก ลักษณะนิสัยของเด็กที่เปน
ผลมาจากการเลีย้ งดู
3. ผูสอนและนักศึกษารวมกันสรุปเกี่ยวกับ
- ลักษณะของครอบครัว
- การอบรมเลี้ยงดู
- ลักษณะนิสัยของเด็กที่เปนผลมาจากการเลี้ยงดู
สื่อประกอบการสอน
1. PowerPoint
2. ภาพยนตรเรื่อง “โรงงานช็อกโกแล็ต”
3. ขอมูลกรณีศึกษา
งานที่มอบหมาย
1. ใหนักศึกษาวิเคราะหภาพยนตรเรื่อง “โรงงานช็อก
โกแล็ต” เกี่ยวกับลักษณะของแตละครอบครัว การ
อบรมเลี้ยงดู ผลที่เกิดขึ้นกับเด็ก ลักษณะนิสัยของเด็ก
ที่เปนผลมาจากการเลี้ยงดู
2. ใหนักศึกษาวิเคราะหลักษณะของครอบครัว วิธีการ
เลี้ยงดู และลักษณะของเด็ก (งานโครงการ)
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แบงกลุมนักศึกษา 4-5 คน ศึกษาคนควาบทบาท
หนาที่ของครอบครัวในการพัฒนาเด็ก
2. นําเสนอลักษณะบทบาทหนาที่ของครอบครัวในการ
พัฒนาเด็ก โดยวิธีการที่หลากหลาย
3. รวมกันสรุปเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของครอบครัวใน
การพัฒนาเด็ก
สื่อประกอบการสอน
1. PowerPoint
2. ขอมูลกรณีศึกษา
งานที่มอบหมาย
1. มอบหมายใหนักศึกษาแบงกลุม 4-5 คน ศึกษา
คนควาบทบาทหนาที่ของครอบครัวในการพัฒนาเด็ก
นําเสนอโดยวิธีการที่หลากหลาย
2. ใหนักศึกษาวิเคราะหบทบาท หนาที่ของสมาชิกใน
ครอบครัว (งานโครงการ)
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. มอบหมายใหนักศึกษาแบงกลุม 4-5 คน ศึกษา
คนควา เกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูปกครอง
2. นําเสนอแลกเปลี่ยนหนาชั้นเรียน และรวมกันสรุป
การเรียนรู
สื่อประกอบการสอน

ผูสอน

อาจารย
จิราภรณ
ยกอินทร

อาจารย
จิราภรณ
ยกอินทร
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

10

ยุทธวิธีใหการศึกษาสําหรับ
ผูปกครอง

3

11

ความหมายและความสําคัญการ
ใหการศึกษาสําหรับผูปกครอง

3

กิจกรรมการเรียนรู สื่อที่ใช
การวัดและประเมินผล
1. PowerPoint
2. ขอมูลกรณีศึกษา
งานที่มอบหมาย
1. มอบหมายใหนักศึกษาแบงกลุม 4-5 คน ศึกษา
คนควา เกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูปกครอง พรอม
นําเสนอหนาชั้นเรียน
2. ใหนักศึกษาวิเคราะหการมีสวนรวมของผูปกครอง
ในการสงเสริม และพัฒนาเด็ก (งานโครงการ)
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายเกี่ ย วกั บ ยุ ท ธวิ ธี ใ ห ก ารศึ ก ษาสํ า หรั บ
ผูปกครอง
2. นักศึกษาสํารวจปญหายุท ธวิ ธีให การศึ กษาสํ าหรั บ
ผู ป กครอง นํ า เสนอป ญ หา และร ว มกั น วิ เ คราะห
ประเด็นปญหาเพื่อแสดงความคิดเห็น
3. ร ว มกั น สรุ ป ประเด็ น สํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ ป ญ หาของ
ยุทธวิธีใหการศึกษาสําหรับผูปกครอง รวมมือออกแบบ
กิจกรรมที่ชวยแกปญหาที่ไดศึกษาหรือสนใจ
สื่อประกอบการสอน
1. PowerPoint
2. Internet
งานที่มอบหมาย
1. มอบหมายใหนักศึกษา 4-5 คน สํารวจปญหายุทธวิธี
ให การศึ กษาสํ าหรั บ ผู ป กครอง นํ าเสนอป ญ หา และ
รวมกันวิเคราะหประเด็นปญหาเพื่อแสดงความคิด เห็น
ร วมกั นสรุ ป ประเด็นสํ าคั ญ และออกแบบกิ จกรรมที่
ชวยแกปญหา
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. มอบหมายใหนักศึกษาแบงกลุม 4-5 คน ศึกษา
คนควาความหมายและความสําคัญการใหการศึกษา
สําหรับผูปกครอง นําเสนอโดยวิธีการที่หลากหลาย
2. นําเสนอแลกเปลี่ยนหนาชั้นเรียน และรวมกันสรุป
ประเด็นความสําคัญการใหการศึกษาสําหรับผูปกครอง
3. สรุปการเรียนรูเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญ
การใหการศึกษาสําหรับผูปกครอง
สื่อประกอบการสอน
1. PowerPoint
2. Internet
งานที่มอบหมาย
1. ใหนักศึกษาแบงกลุม 4-5 คน รวมกันวิเคราะห
ความสําคัญการใหการศึกษาสําหรับผูปกครอง และ
กระบวนการใหการศึกษาสําหรับผูปกครอง

ผูสอน

อาจารย
จิราภรณ
ยกอินทร

อาจารย
จิราภรณ
ยกอินทร
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จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนรู สื่อที่ใช
การวัดและประเมินผล

ผูสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. มอบหมายใหนักศึ กษาค นควาเกี่ย วกั บหลั กการให
การศึกษาสําหรับผูปกครอง
2. นั ก ศึ ก ษานํ า เสนอเนื้ อ หาที่ ไ ด จ ากการค นคว า
แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น
3. บรรยายพรอมยกตัวอยางประกอบเกี่ยวกับหลักการ
ใหการศึกษาสําหรับผูปกครอง
4. นักศึกษารวมกันสรุป/อภิปราย
นักศึกษาทําใบกิจกรรม
สื่อประกอบการสอน
1. PowerPoint
2. ใบงาน
งานที่มอบหมาย
1. มอบหมายให นักศึ กษาค นคว าและนํ าเสนอพรอม
ยกตั ว อย า งเกี่ ย วกั บ หลั ก การให ก ารศึ ก ษาสํ า หรั บ
ผูปกครอง รวมกันแสดงความคิดเห็น และรวมกันสรุป
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายเกี่ยวกับแนวทางการใหความรูผูปกครอง
2. นั กศึ กษาสํ ารวจแนวทางการให ค วามรู ผู ป กครอง
นําเสนอ และรวมกันวิเคราะหแนวทางการใหค วามรู
ผูปกครอง เพื่อแสดงความคิดเห็น
3. รวมกันสรุปประเด็นสําคัญเกี่ยวกับแนวทางการให
ความรูผูปกครอง และออกแบบแนวทางการใหความรู
ผูปกครอง
สื่อประกอบการสอน
1. PowerPoint
2. Internet
งานที่มอบหมาย
1. ใหนักศึกษา 4-5 คน สํารวจแนวทางการใหความรู
ผูปกครองนําเสนอ และรวมกันวิเคราะหประเด็น เพื่อ
แสดงความคิดเห็น รวมกันสรุป
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. นักศึกษานําเสนอโครงงานเปนกลุม
2. สรุปผลโครงงาน
รวมกันอภิปรายและสรุปเนื้อหาการเรียนรู

อาจารย
จิราภรณ
ยกอินทร

12

หลักการใหการศึกษาสําหรับ
ผูปกครอง

3

13

แนวทางการใหความรูผูปกครอง

3

14

นําเสนอผลงานโครงการให
ความรูผูปกครอง

3

15

ทบทวนเนื้อหา

3

16

สอบปลายภาค

อาจารย
จิราภรณ
ยกอินทร

อาจารย
จิราภรณ
ยกอินทร
อาจารย
จิราภรณ
ยกอินทร
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการ
วิธีการประเมิน
เรียนรู
1
1,2,3,4,5
การรวมกิจกรรม ความรับผิดชอบ
การนําเสนอผลงาน
การทํางานรายบุคคล/กลุม
การสงงานตามที่มอบหมาย
2
1,2,3,4,5
การเขาชั้นเรียน
การมีสวนรวมอภิปรายเสนอความคิดเห็น
ในชั้นเรียน
3
1,2,3,4,5
สอบปลายภาค
การประเมิน
เนื้อหา
5
กิจกรรม
การสงงาน การจัดทําเอกสาร
ตรงตอเวลา หรือรายงานครบ
ตามรูปแบบ
ทั้งหมดและสง
กอนหรือตรงตาม
กําหนดเวลา

4

การจัดทํา
เอกสารหรือ
รายงานเกือบ
ทั้งหมดเปน
ระเบียบ
เรียบรอยและสง
ตรงตาม
กําหนดเวลา
การเขาชั้น ขาดเรียนไมเกิน 2 ขาดเรียนไมเกิน
เรียน
ครั้งและไมเคยเขา 3 ครั้งและไม
ชั้นเรียนสาย
เคยเขาชั้นเรียน
สาย
พฤติกรรม มีสวนรวมในการ มีสวนรวมใน
และการ ตอบคําถาม
การตอบคําถาม
รวม
อภิปรายในชั้น
อภิปรายในชั้น
กิจกรรมใน เรียนอยาง
เรียนเปนปกติ
ชั้นเรียน สม่ําเสมอ และ
และแตงกาย
แตงกายสุภาพ
สุภาพเรียบรอย
เรียบรอยถูก
ถูกระเบียบของ
ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
เปนปกติ
อยางสม่ําเสมอ

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมินผล

ตลอดภาค
การศึกษา

50%

ตลอดภาค
การศึกษา

10%

16

40%

3

2

1

การจัดทําเอกสาร
หรือรายงานรอย
ละ 50 เปน
ระเบียบเรียบรอย
และสงตรงตาม
กําหนดเวลา

การจัดทําเอกสาร
หรือรายงานเปน
ระเบียบเรียบรอย
เพียงสวนนอย
ทั้งหมดและสง
เลยกําหนดเวลา

ขาดเรียน 4 ครั้ง
หรือเขาชั้นเรียน
สาย 1ครั้ง

การจัดทํา
เอกสารหรือ
รายงานเกือบ
เรียบรอย
ทั้งหมดเปน
ระเบียบ
เรียบรอยแตสง
เลยกําหนดเวลา
ขาดเรียน 4
ครั้งขึ้นไปหรือ
มาสาย 1 ครั้ง

มีสวนรวมในการ
ตอบคําถาม
อภิปรายในชั้น
เรียนบอครั้ง
และแตงกาย
สุภาพเรียบรอย
ถูกระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
บอยครั้ง (รอย
ละ 80)

มีสวนรวมใน
การตอบคําถาม
อภิปรายในชั้น
เรียนเปน
บางครัง้
และแตงกาย
สุภาพเรียบรอย
ถูกระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
เปนบางครัง้

แทบไมมสี วนรวม
ในการตอบ
คําถามอภิปราย
ในชั้นเรียน และ
แตงกายไมสภุ าพ
เรียบรอยถูก
ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย

ขาดเรียน 4 ครั้ง
ขึ้นไปหรือมาสาย
3 ครั้งขึ้นไป
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
สุทธิพรรณ ธีรพงศ และคณะ. (2559). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการสรางความสัมพันธ
ระหวางสถานศึกษา บานและชุมชน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2551) การศึกษาสําหรับผูปกครองเด็กปฐมวัย. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
เบรน-เบส บุคส.
ธิดา พิทักษสินสุข. (2542) การสรางความสัมพันธระหวางบาน โรงเรียน และชุมชน. เอกสาร
ประกอบการอบรมครูโรงเรียนเอกชนระดับกอนประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพครุ ุสภา ลาดพราว.
นพเนตร ธรรมบวร. (2540) รายงานการวิจัยเรื่อง บทบาทของครอบครัวกับการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.
นภเนตร ธรรมบวร. (2551) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
รัตนา กาญจนพันธ. (2546) การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน.กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง.
อรุณี หรดาล. (2554) ผูปกครองกับการการจัดการศึกษาปฐมวัย ในประมวลสาระชุดวิชา หลักการและ
แนวคิดทางการศึกษาปฐมวัย หนวยที1่ 3. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.
อัมพร สูอาํ พัน. (2551) พอแมมีความสุขลูกมีคุณภาพ กรุงเทพ : แปลนพับลิชชิ่ง.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
เว็บไซตที่เกี่ยวกับหัวขอในประมวลรายวิชา
- www.preschool.or.th/
- www.oecd.org/edu/earlychilhood
- www.earlychildhood.com
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในชุดวิชานี้จัดทําโดยนักศึกษาจัดกิจกรรมนําเสนอแนวคิดและความคิดเห็นของ
นักศึกษาไดดังนี้
-การสนทนากลุมระหวางผูส อนกับผูเรียน
-แบบประเมินการสอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ รียน
- ผลประเมินผูส อนจากระบบการประเมินผูสอน
3. การปรับปรุงการสอน
จัดใหมีการสัมมนากลุมยอยระหวางทีมผูส อนหาแนวทางหรือวางแผนพัฒนาโดยนําผลการประเมินการสอน
ผลการสอบ และขอมูลอื่นๆทีเ่ กี่ยวของมาใชประกอบการพิจารณา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนในชุดวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
- พิจารณาผลการสอบ
- การนําเสนอรายงาน การสอบถามนักศึกษา หรือการสุม ตรวจผลงาน
- การจัดกิจกรรรม โดยการใหคะแนนการจัดกิจกรรมรวมกับอาจารยในสถานศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลชุดวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดชุดวิชาเพื่อใหเกิดคุณภาพ ดังนี้
- ปรับปรุงชุดวิชาทุก 2 ป
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรู ความคิด
*************************************************************

