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คณะ
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หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1073102 กระบวนทัศนใหมทางการศึกษาปฐมวัย
New Paradigm in Early Childhood Education
2. จํานวนหนวยกิต
2 (2-0-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3.2 ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเลือก
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารย ดร.พรชุลี ลังกา
อาจารย มุทิตา ทาคําแสน
4.2 อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
อาจารย ดร.พรชุลี ลังกา, อาจารยมุทิตา ทาคําแสน
กลุมเรียน A1
อาจารย ดร.ศศิธร รณะบุตร และอาจารย.เอมอร ปนทะสืบ กลุมเรียน LA

ในมหาวิทยาลัย
ศูนยการศึกษานอก
ที่ตั้ง ลําปาง
อาจารยกุลธิดา มีสมบูรณ และอาจารยฉัตรทราวดี บุญถนอม กลุมเรียน NA ศูนยการศึกษานอก
ที่ตั้งนครนายก
อาจารยกัญญารัตน ชูเกลี้ยง
กลุมเรียน UA วิทยาเขตสุพรรณบุรี
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
8. สถานที่เรียน
8.1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
8.2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง
8.3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
8.4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจความหมายและความสําคัญของกระบวนทัศนใหมทางการศึกษา
ปฐมวัย
2. เพื่ อใหนั กศึกษาสามารถอธิบายกระบวนทั ศนใหมที่เกี่ยวกับ ทฤษฎี หลักสูตร รูปแบบการจัดการ
เรียนรูทางการศึกษาปฐมวัยจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย และเชื่อถือได
3. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยที่ใชในปจจุบัน
3. เพื่อใหนักศึกษาเทาทันความเคลื่อนไหวทางการศึกษาปฐมวัยทั้งในประเทศและตางประเทศ
4. เพื่อใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหและเลือกกระบวนทัศนใหมที่เหมาะสมกับสภาพและบริบทของ
สังคมไทย
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ สาระสํ า คั ญ ของหลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย
พ.ศ. 2560

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ความสําคัญของกระบวนทัศนใหมทางการศึกษาปฐมวัยศึกษากระบวนทัศนใหมที่เกี่ยวกับ
ทฤษฎี หลักสูตร รูปแบบการจัดการเรียนรู ทางการศึกษาปฐมวัย และความเคลื่อนไหวทางการศึกษาปฐมวัย
ทั้งในประเทศและตางประเทศ การวิเคราะหและการเลือกใชกระบวนทัศนใหมที่เหมาะสมกับสภาพและบริบท
ของสังคมไทย
Importance of new paradigm in early childhood education, new paradigm
related to theories, curriculum, learning models of early childhood education,
the educational situation of early childhood education both in Thailand and other countries,
the analysis and selection of new paradigm suitable for conditions and contexts of Thai
society
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความตองการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย
เพื่อทบทวนความรูความ
เขาใจใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
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การฝกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝกงาน
-

การศึกษาดวยตนเอง
60 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

3

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตสาขาวิชา / Social Media
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
(เฉพาะรายที่ตองการ) หรือใหคําปรึกษาแกนิสิตผานระบบ online

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 1.1.1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
 1.1.2 มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
 1.1.3 มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความเขาใจในผูอื่นและเขาใจโลก
 1.1.4 มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเปนแบบอยางที่ดี
 1.1.5 เคารพและยึดถือในกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
 1.1.6 สามารถจัดการและแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ
โดยใชดุลยพินิจทางคานิยม ความรูสึกของผูอื่น และประโยชนของสังคมสวนรวม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ผูสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา และเปนแบบอยางที่ดีใหกับ
นักศึกษา
1.2.3 ปลู ก ฝ งให นั ก ศึ ก ษามี ร ะเบี ย บวิ นั ย โดยเน น การเข าชั้ น เรี ย นให ต รงเวลาตลอดจนการ
แตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.6 เนนใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอหนาที่และงานที่ไดรับมอบหมายของตนเองและทํางาน
กลุม โดยการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมิ น จากการตรงเวลาของนั ก ศึ ก ษาในการเข า ชั้ น เรี ย น การส ง งานตามกํ า หนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย การรวมกิจกรรม และการสังเกตพฤติกรรมในระหวางเรียน
1.3.2 สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน พฤติกรรมการมีสวนรวมในกิจกรรม และบันทึกการเขาชั้น
เรียน
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
 2.1.1 มีความรอบรูในด านวิ ช าชีพ ครู และวิช าเฉพาะสาขาอย างกว างขวางลึกซึ้ง และเป น
ระบบ
 2.1.2 มี ความตระหนั กรู ห ลั กการและทฤษฎี ในองคค วามรู ที่ เกี่ ย วขอ งอย างบู ร ณาการ ทั้ ง
การบูรณาการศาสตรวิชาเฉพาะสาขา การบูรณาการขามศาสตร และการบูรณาการกับโลกแหงความเปนจริง
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2.1.3 มีความเขาใจความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในวิชาชีพครูและวิชาเฉพาะสาขา
อยางลึกซึ้ง ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการตอยอดความรู
 2.1.4 มีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาองค ความรู และสามารถ
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 บรรยายโดยใชสื่ ออิเล็กทรอนิ กสป ระกอบการบรรยาย ใหนั กศึกษามีสวนรวมอภิ ปราย
ระดมความคิด วิเคราะห สังเคราะห วิพากษ
2.2.2 การจั ด การเรี ย นรู จ ากสถานการณ จ ริง โดยการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการจั ด การเรี ย นรู ใน
สถานศึกษาหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
2.2.3 ฝกทักษะกระบวนการแสวงหาความรูโดยมอบหมายงานใหศึกษาคนควาขอมูลงานวิจัยที่
เกี่ยวของดวยตนเองจากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆ แบงกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ฝกปฏิ บัติ และ
นําเสนอดวยวิธีการหลากหลาย
2.2.5 การเรี ย นรู แ บบร ว มมื อ (Collaborative learning) เพื่ อ ประยุ ก ต แ ละประเมิ น ค า องค
ความรูในสถานการณที่เกี่ยวของกับจัดการเรียนรู
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากการสอบปลายภาค
2.3.2 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา ประเมินชิ้นงาน ผลการสรุป วิเคราะห และการ
สังเคราะหศึกษาเอกสาร ขอมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.3.3 ประเมินจากแฟมผลงานอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษา
2.3.4 ประเมินการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน การรวมแสดงความคิดเห็น และการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางกลุม


3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 3.1.1 สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลสารสนเทศและแนวคิด
จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เพื่อใชในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แกปญหา และทําการวิจัยเพื่อพัฒนางาน
และพัฒนาองคความรูไดดวยตนเอง
 3.1.2 สามารถคิดแกปญหาที่มีความสลับซับซอน เสนอทางออก และนําไปสูการแกไขไดอยาง
สรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
 3.1.3 มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนางานอยางสรางสรรค มี วิสัยทั ศน และการ
พัฒนาศาสตรทางครุศาสตร รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอยางมีนวัตกรรม
 3.1.4 การคิ ดวิเคราะห สั งเคราะห ประเมิ น ค า และนํ าความรูเกี่ย วกับ แนวคิ ด ทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวของในศาสตรวิชาเฉพาะสาขาไปใชในการจัดการเรียนรู แกปญหาการพัฒนาผูเรียน และการ
วิจัยตอยอดองคความรู มีความเปนผูนําในการปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศนในการพัฒนาการเรียนการสอน
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 จัดกระบวนการเรียนรูที่ฝกทักษะการคิดทั้งในระดับบุคคลและกลุม โดยใหผูเรียนทํางาน
เปนทีม คนควาขอมูลจากงานวิจัย แหลงการเรียนรูตางๆ ฝกการคิดวิเคราะห สังเคราะหและสามารถวินิจฉัย
แลวสรุปเปนองคความรู โดยใชการเสริมแรง ขอมูลยอนกลับและใหความรูเพิ่มเติม
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3.2.2 ระดมสมองแกปญหาจากกรณีศึกษาและการอภิปรายกลุมตามประเด็นปญหาที่กําหนดไว
โดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning)
3.2.3 เรี ย นรู จากการทํ างานฐาน (Work-based Learning) ให ลงมื อปฏิ บั ติ อย างสม่ํ าเสมอ ใช
สถานการณจริงและปญหาที่หลากหลาย เพื่อฝกฝนจนเกิดความชํานาญ
3.2.5 ใชเครื่องมือทางความคิด (Mind Tools) ถายทอดความคิด สรุปรวบยอดความคิด
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินโดยใชแบบทดสอบและสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในกิจกรรม
3.3.2 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน ชิ้นงาน ผลการสรุป วิเคราะหประเด็นปญหาและการ
นําเสนอผลงานในชั้นเรียน
3.3.3 ประเมินการนําเสนอ การรวมแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุม
ผูเรียนกับผูเรียน และผูเรียนกับผูสอน
3.3.6 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานในแฟมผลงานอิเล็กทรอนิกส
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 4.1.1 มีความรูความเขาใจเกี่ย วกับ บทบาทหน าที่และความรับ ผิดชอบของตนเองและผูอื่นใน
การทํางานและการอยูรวมกันอยางเปนกัลยาณมิตร และในการเรียนรูพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง
 4.1.2 มี ค วามเอาใจใส ช ว ยเหลื อ และเอื้ อ ต อ การแก ป ญ หาในกลุ ม และระหวางกลุ ม ได อ ยา ง
สรางสรรค
 4.1.3 มีภาวะผูนําและผูตามที่ดี มีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
 4.1.4 มี ความไวในการรั บ รูความรูสึ กของผูอื่น มีมุมมองเชิ งบวก มีวุฒิ ภ าวะทางอารมณ และ
สังคม เอาใจใสในการรับฟง และพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลอยางมีความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 เรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ การอภิปรายรวมกันและผลัดกันเปนผูรายงาน ใชวิธีการ
สอนแบบเปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น การระดมพลังสมอง เพื่อฝกการยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น
ดวยเหตุผล โดยผูสอนใหความเห็นและการรับฟงความเห็นแบบสะทอนกลับ
4.2.2 มอบหมายงานใหสืบคนจากแหลงขอมูลตางๆ
4.2.3 แสดงความคิดเห็น การรับฟงขอเสนอแนะของผูอื่น และการบันทึกสะทอนการเรียนรู
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้น
เรียนรวมถึงการแสดงความคิด การรับฟงขอเสนอแนะของผูอื่น และการบันทึกสะทอนการเรียนรู
4.3.2 พิจารณาจากผลงาน ความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลที่ไดมอบหมาย และการ
นําเสนอผลงานกลุม และการแกปญหา พิจารณาจากความครบถวน ชัดเจนและตรงประเด็นตามหัวขอที่ไดรับ
มอบหมาย
4.3.3 ประเมินจากผลนําเสนอผลงานกลุม และการเปนผูนําในการอภิปราย

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

6

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 5.1.1 มี ค วามสามารถในการสื่ อ สารอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง การพู ด การเขี ย น การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเก็บขอมูลและนําเสนอขอมูลในรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับบุคคลและกลุมบุคคลที่มี
ความแตกตางกัน
 5.1.2 มีความสามารถในการใชดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และตระหนัก
ถึ งคุ ณ ค า ในการใช ภ าษาพู ด ภาษาเขี ย น เทคโนโลยีส ารสนเทศและสถิติเพื่ อการสื่อสาร การเรีย นรูอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ
 5.1.3 มี ค วามสามารถในการวิ เ คราะห ข อ มู ล ข า วสาร ทั้ ง ที่ เ ป น ตั ว เลขเชิ ง สถิ ติ หรื อ
คณิตศาสตร ภาษาพูด ภาษาเขียน ในการเก็บขอมูลและนําเสนอขอมูล อันมีผลใหสามารถเขาใจองคความรู
หรือประเด็นปญหาอยางรวดเร็ว
 5.1.4 มี ความสามารถในการบู ร ณาการข อมูล เพื่ อการสื่ อสารอย างเป น ระบบดว ยสื่ อและ
เทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การวิเคราะห จากกรณีศึกษาเรียนรูเทคนิคและประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ
5.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักศึกษาสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ตและแหลงการเรียนรูที่
หลากหลาย เพื่อกระตุนใหผูเรียนเห็นประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล
5.2.3 ติดตาม และวิเคราะหเหตุการณโลกปจจุบันจากขาวสาร และแหลงเรียนรูแบบออนไลน
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ ทั้งประเมิน
ตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติเชิงสรางสรรคผลงานของนักศึกษา
5.3.2 ประเมินจากผลการศึกษาคนควา/แกปญหาจากโจทยที่ไดรับมอบหมาย
5.3.3 ประเมินจากผลงานที่เปนชิ้นงาน แผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่นําเสนอโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.3.4 ประเมินจากการติดตามวิเคราะหและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษา
ปฐมวัย
6. ดานทักษะการจัดการเรียนรู
6.1 ดานทักษะการจัดการเรียนรู
 6.1.1 มีความเชี่ย วชาญในการจัด การเรี ย นรูที่มีรู ป แบบหลากหลาย ทั้ งรูป แบบที่ เป น ทางการ
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยางสรางสรรค
6.2 วิธีการสอน
6.2.2 นักศึกษาจัดโครงการ “การจัดการเรียนการสอนใหเหมาะกับบริบทของสังคมไทย”
6.3 วิธีการประเมินผล
6.3.2 ประเมินผลการจัดโครงการ “การจัดการเรียนการสอนใหเหมาะกับบริบทของสังคมไทย”
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1. แผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

1

ปฐมนิเทศ
- ทดสอบความรูพื้นฐาน
ของนักศึกษา
- การมี ส ว น ร ว ม ขอ ง
นั ก ศึ ก ษ า ใ น ก า ร
พิ จ ารณา ตั ด สิ น เกณฑ
ใ น ก า ร วั ด แ ล ะ
ป ร ะ เมิ น ผ ล ร ว ม กั บ
อาจารยผูสอน
- ความ ห ม ายแล ะ
ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง
กระบวนทั ศ น ใ หม ท าง
การศึกษาปฐมวัย

2-7

นวัตกรรมทางการศึกษา
ปฐมวัย
1. การศึกษาตามแนววิถี
พุทธ
2. การศึกษาวอลดอรฟ
(Waldorf Education)
3. การสอนแบบมอน
เตสซอรี่ (Montessori)
4. การศึกษาหลักสูตร
ไฮ/สโคป (High/Scope
Curriculum)
5. การสอนแบบ
โครงการ (The Project
Approach)
6. การสอนภาษาโดย
อ ง ค ร ว ม ( Whole
Language Approach)

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ผูสอน
ชั่วโมง
2
กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารยผูสอนประจํา
1. ผูสอนแนะนํารายวิชา กิจกรรม การประเมินผล และ กลุมเรียน
สรางขอตกลงรวมกับผูเรียน
2. ให ผู เรี ย นหาข อ มู ล เกี่ ย วกั บ “กระบวนทั ศ น ใหม ท าง
การศึกษาปฐมวัยในปจจุบันมีอะไรบาง”
3. ให ผูเรียนแต ละคนนํ าเสนอความหมายกระบวนทั ศ น
ใหมทางการศึกษาปฐมวัย คนละ 1 ประโยค ที่ไมซ้ํากับคน
ที่พูดมากอนหนา
4. ใหผูเรียนแต ละคนนําเสนอความสําคัญ กระบวนทัศ น
ใหมทางการศึกษาปฐมวัย คนละ 1 ประโยค ที่ไมซ้ํากับคน
ที่พูดมากอนหนา
สื่อที่ใช
1. แบบทดสอบ
2. แนวการสอน
3. เกณฑในการวัดและประเมินผลกิจกรรมตางๆ
4. Keynote
5. iTunes U
12

กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารยผูสอนประจํา
1. ผูเรี ยนศึ ก ษาดูงาน ณ โรงเรียนนวัต กรรม ที่ ส ามารถ กลุมเรียน
ติดตอขอดูงานได หรือดู VDO ที่เกี่ยวกับนวัตกรรมตาง ๆ
2. ผูเรียนสะทอนการเรียนรูที่ไดจากการศึกษาดูงาน หรือ
VDO นวัตกรรมตาง ๆ ลงใน WBSC
3. ผู เรี ย นออกแบบตารางเปรี ย บเที ย บนวั ต กรรมทั้ ง 6
นวัตกรรม
สื่อที่ใช
1. แหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต
2. Application Mind maps
3. Keynote
4. iTunes U
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สัปดาหที่
8

หัวขอ/รายละเอียด
กระบวนทัศนใหมที่
เกี่ยวกับทฤษฎี
หลักสูตร รูปแบบการ
จัดการเรียนรูทางการ
ศึกษาปฐมวัย

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ผูสอน
ชั่วโมง
2
กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารยผูสอนประจํา
1. ผู ส อนทบทวนทฤษฎี หลั ก สู ต ร รู ป แบบการจั ด การ กลุมเรียน
เรียนรูทางการศึกษาปฐมวัย
2. ผูเรียนศึกษา คนควาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการ
จัดการเรียนรูทางการศึกษาปฐมวัยใหม ๆ
3. แลกเปลี่ยนขอมูลที่ไดจากการศึกษากับเพื่อน ๆ
4. ผูสอนสรุปประเด็นสําคัญและเพิ่มเติมประเด็กที่ผูเรียน
ยังไมเขาใจหรือไมครอบคลุม
สื่อที่ใช
1. แหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต
2. Application Mind maps
3. Keynote
4. iTunes U

9-10

- ความเคลื่อนไหวทาง

การศึกษาปฐมวัยใน
ประเทศและ
ตางประเทศ

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารยผูสอนประจํา
1. ผูเรียนศึกษาความเคลื่อนไหวทางการศึกษาปฐมวัยใน กลุมเรียน
ประเทศและตางประเทศตามหัวขอที่ไดรับจากแหลงขอมูล
ที่หลากหลาย
2. หลังจากที่ศึก ษาขอมู ลแลว ให ผูเรียนที่ไดรับประเด็ น
เดียวกันมารวมกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล
3. ให แ ต ล ะกลุ ม ร ว มกั น สรุ ป ประเด็ น และนํ า เสนอใน
รูปแบบที่นาสนใจ
4. ผูสอนสรุปประเด็นสําคัญและเพิ่มเติมประเด็กที่ผูเรียน
ยังไมเขาใจหรือไมครอบคลุม
สื่อที่ใช
1. แหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต
2. Application Mind maps
3. Keynote
4. iTunes U

11-14

การวิเคราะหและการ
เลือกใชกระบวนทัศน
ใหมที่เหมาะสมกับ
สภาพและบริบทของ
สังคมไทย

8

กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารยผูสอนประจํา
กลุมเรียน
1. ผูเรียนแบงกลุม กลุมละ 4-5 คน
2. สมาชิกในกลุมรวมกันระดมความคิดเห็นและหาขอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมที่สนใจเพื่อนํามาใชในการจัดทํา
โครงการ “กระบวนทัศนใหมในการจัดการเรียนการสอน
ใหเหมาะกับบริบทของสังคมไทย”
3. นักศึกษาดําเนินการจัดทําโครงการ “การจัดการเรียน
การสอนใหเหมาะกับบริบทของสังคมไทย”
4. สรุปสิ่งที่ไดเรียนรูจากการทําโครงการ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)
สัปดาหที่

15

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

การจัดแสดงนิทรรศการ
นวัตกรรมทางการศึกษา
ปฐมวัย

2

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

สื่อที่ใช
1. แหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต
2. Application Mind maps
3. Keynote
4. iTunes U
กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารยผูสอนประจํา
1. ผูเรียนจัดแสดงผลงานของกลุมตนเอง
กลุมเรียน
2. ผูเรียนเดินชมผลงานของเพื่อนกลุมตาง ๆ และปฏิบัติ
ตามภาระงานที่ไดรบมอบหมายตามเวลาที่กําหนด
3. หลังจากดูงานของครบทุกกลุมแลว ผูเรียนสงตัวแทน
เสนอมุมมองของกลุมตอความคิดเห็นของเพื่อนๆ
4. ผูสอนรวมใหขอเสนอแนะตอความคิดเห็นของผูเรียนแต
ละกลุม
5. ผูสอนสรุปประเด็นสําคัญและเพิ่มเติมประเด็กที่ผูเรียน
ยังไมเขาใจหรือไมครอบคลุม
สื่อที่ใช
1. สื่อวัสดุที่ใชในการจัดนิทรรศการ
2. Application ที่เกี่ยวของ

16

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

1.1: 1,2,3,45,6
4.1: 3,4
1.1: 1,2,3,4,5,6
2.1: 2,4
3.1: 1,2,3
4.1: 1,2
2.1: 2,4
3.1: 4
5.1: 1,2,3,4
6.1: 1

สังเกตพฤติกรรมใน
ชั้นเรียน
สังเกตพฤติกรรม
การมีสวนรวมใน
กิจกรรม

1-15

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล
รอยละ 5

1-15

รอยละ 5

ประเมินผล
การจัดโครงการ

15

รอยละ 25

สัปดาหที่
ประเมิน

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

วิธีการทวนสอบ
-ตรวจสอบบันทึกการเขาชั้นเรียน
-ตรวจสอบบันทึกการสงงาน
- การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษา
- การประเมินผลการเรียนรูในชั่วโมงแรกของการ
เรียนรายวิชา
-ในระหว า งกระบวนการสอนรายวิ ช า มี ก าร
ตรวจสอบความรูนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ โดยการ
สอบถามและให นั ก ศึ ก ษาได แ สดงความคิ ด เห็ น
ระหวางการเรียน
- สุมตรวจผลงานของนักศึกษา
- การตรวจสอบการกระจายของระดับผลการเรียน
- สุ ม สั ม ภาษณ นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ตรวจสอบความรู
10
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ผลการเรียนรู
2.1: 2,4
3.1: 4
5.1: 1,2,3,4
6.1: 1
2.1: 2,4
3.1: 4

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล

ประเมินงานเดี่ยว
และงานกลุม

2,3,4,5,6,
7,8,9,10,
15

รอยละ 35

สอบปลายภาค

16

รอยละ 30

3. การประเมินผลการศึกษา
- คะแนนเก็บระหวางภาค
- คะแนนสอบปลายภาค

วิธีการทวนสอบ
นักศึกษาหลังจากสงผลการเรียนแลว
- มีการตรวจสอบความรูนักศึกษาจากการนําเสนอ
งาน โดยการสอบถามและให นั ก ศึ ก ษาได แ สดง
ความคิดเห็นและผูสอนใหขอมูลยอนกลับ
- สุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการ
ใหค ะแนน ทั้ งคะแนนดิบ และระดับ คะแนนของ
รายวิชา
- ตรวจสอบความสอดคล อ งของข อ สอบกั บ
คํ า อธิ บ ายรายวิ ช าและแผนการสอนของแต ล ะ
สัปดาห

รอยละ 70
รอยละ 30

การประเมินผล ตามเกณฑการใหระดับคะแนนตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เกณฑคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49
ไดรับการอนุมัติใหนักศึกษายกเลิกรายวิชา
การประเมินยังไมสมบูรณ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารหลัก
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2546). การเรียนรูของเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัด วี.ที.
ซี. คอมมิวนิเคชั่น.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
พัชรี ผลโยธิน และคณะ. (2550). การเรียนรูของเด็กปฐมวัยไทย: ตามแนวคิดไฮสโคป. กรุงเทพฯ: หาง
หุนสวนจํากัด วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น.
พร พันธุโอสถ. (2550). การเรียนรูของเด็กปฐมวัยไทย: ตามแนวคิดวอลดอรฟ. กรุงเทพฯ: หางหุนสวน
จํากัด วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น.
สุจินดา ขจรรุงศิลป และ ธิดา พิทักษสินสุข. การเรียนรูของเด็กปฐมวัยไทย: ตามแนวคิดเรกจิโอ เอมีเลีย.
กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัด วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น.
จีระพันธุ พูลพัฒน และ คําแกว ไกรสรพงษ. (2543). การเรียนรูของเด็กปฐมวัยไทย: ตามแนวคิดมอนเตส
ซอรี่. กรุงเทพฯ: สถาบันแหงชาติเพื่อการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย.
มูลนิธิชมรมไทย-อิสราเอลในพระบรมราชูปถัมภ สมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ. (2550). การเรียนรูของ
เด็กปฐมวัยไทย: ตามแนวการเรียนรูภาษาอยางธรรมชาติแบบองครวม. กรุงเทพฯ: กลุมพัฒนางาน
เด็กปฐมวัย.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
วิโรจน สารรัตนะ. (2556). กระบวนทัศนใหมทางการศึกษา กรณีทัศนะตอการศึกษาศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ:
หจก ทิพยวิสุทธิ์.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ดําเนินการดังนี้
1) นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนผานแบบประเมินอาจารย ผานระบบออนไลนของมหาวิทยาลัย
/ ของรายวิชา
2) นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โดยการเขียนบรรยายหรือการใหขอมูลสะทอนผาน
การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียนในการเรียนการสอนสัปดาหสุดทาย
3) การประเมินโดยใชแบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
4) การรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษาผาน e-mail
5) การสังเกตการณจากพฤติกรรมของนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
1) การถอดบทเรียนรวมกันระหวางอาจารยผูสอน รวมกับการพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา
2) นักศึกษาประเมินอาจารยผูสอน ดวยวิธีประเมินบนเว็บบอรด ประเมินผานระบบออนไลน โดยการ
สังเกตการณสอน ประเมินจากผลการสอบ อาจารยผูสอนประเมินตนเอง เปนตน
3) คณะกรรมการประจําหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา
4) อาจารยผูประสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูรวมสอน รวมกันประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน ระหวางภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
1) จัดกิจกรรมในการระดมสมอง ใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
นําไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป
2) ดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนําผลที่ไดไปปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป
3) จัดประชุมผูสอนในรายวิชา เพื่อพิจารณาและนําไปสูการปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป
4) ปรับปรุงโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยผสู อนรวมในรายวิชา/อาจารยในคณะ วิทยาเขต
และศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ผูสอนทําการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ดังนี้
1) ตรวจสอบบันทึกการเขาชั้นเรียนละการสงงาน
2) การประเมินผลการเรียนรูในชั่วโมงแรกของการเรียนรายวิชา
3) สุมตรวจผลงานของนักศึกษา
4) การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษา
5) ในระหว างกระบวนการสอนรายวิช า มี การตรวจสอบความรูนัก ศึกษาอยางสม่ําเสมอ โดยการ
สอบถามและใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นระหวางการเรียน
6) มีการตรวจสอบความรูนั กศึกษาจากการนํ าเสนองาน โดยการสอบถามและให นักศึกษาไดแสดง
ความคิดเห็นและผูสอนใหขอมูลยอนกลับ
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7) สุมประเมิ น ขอสอบและความเหมาะสมของการให คะแนน ทั้งคะแนนดิ บ และระดับ คะแนนของ
รายวิชา
8) การตรวจสอบการกระจายของระดับผลการเรียน
9) สุมสัมภาษณนักศึกษาเพื่อตรวจสอบความรูนักศึกษาหลังจากสงผลการเรียนแลว
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอน ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ไดแก
การปรับปรุงสือ่ การสอน และเนื้อหาใหมใหทันสมัยอยูเสมอ
- อาจารยผูสอน / อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา สรุปผลการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอน เมื่อสิ้น
ภาคการศึกษา และนําเสนอแนวทางการแกไข / ปรับปรุง /เพิม่ เติมตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร
พรอมบันทึกไวเปนหลักฐาน
- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา รวมกันประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน
และนําขอคิดเห็น / การประเมินจากนักศึกษามาเปนขอพิจารณาในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในป
การศึกษาหนา พรอมบันทึกไวเปนหลักฐาน
- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการ
ประเมิ น การสอนโดยนั กศึ กษา ผลการสอบ ขอคิด เห็ นของอาจารย ผูรวมสอน นํามาปรับ ปรุงคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนในปการศึกษาหนา ทั้งนี้ไดมีการนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร
- อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา นําผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ผลการประเมินการสอนโดยอาจารยผูรวมสอน มาพิจารณาวางแผนเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดย
นําเสนอแนวทางในการปรับปรุงตอคณะกรรมการประจําหลักสูตร เพื่อพิจารณาใหความคิดเห็น
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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