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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ครุศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1074702

การออกแบบและจัดสภาพแวดลอมสําหรับสถานศึกษาปฐมวัย
Designs and Environment Management forEarly Childhood Institution

2. จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
3.2 ประเภทของรายวิชา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเอกเลือก (นักศึกษาชั้นปที่ 3)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเลือกเสรี (นักศึกษาชั้นปที่ 4)

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
4.2 อาจารยผูสอนและกลุมเรียน

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน

อาจารยสุภาพร มูฮําหมัด
อาจารยสุภาพร มูฮําหมัด
อาจารยกุลธิดา มีสมบูรณ
อาจารยเกษร ขวัญมา
อาจารยจิราภรณ ยกอินทร
อาจารยอินสอน จันตะ

ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 3 (A1,NA) ชั้นปที่ 4 (UA,NA,LA)

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
ไมมี

8. สถานที่เรียน

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งลําปาง

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่จัดทํา
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดลาสุด

19 ธันวาคม 2560
15 มิถุนายน 2563
2

กลุมเรียน A1 (ป 3)
กลุมเรียน NA (ป 3)
กลุมเรียน UA (ป 4)
กลุมเรียน NA (ป 4)
กลุมเรียน LA (ป 4)
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

1) เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญในการจัดสภาพแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัย
2) เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชหลักการเบื้องตนในการออกแบบสถานศึกษาปฐมวัย
3) เพื่อใหนักศึกษาสามารถเลือกเครื่องเรือนและการจัดพื้นที่ใหเหมาะสมกับกิจกรรมของเด็กปฐมวัย
4) เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของกับสถานศึกษาปฐมวัย
5) เพื่อใหนักศึกษาออกแบบการจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกอาคารใหเหมาะสมกับสถานศึกษา
ปฐมวัย และสิ่งอํานวยความสะดวกตามหลักสากลที่เปนธรรม
6) เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีในการออกแบบสถานศึกษาปฐมวัย

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา

เพื่อใหสอดคลองกับสาระสําคัญในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขา
ศึกษาศาสตร (หลักสูตรหาป) พ.ศ. 2558 หรือเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
1074702

การออกแบบและจัดสภาพแวดลอมสําหรับสถานศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
Designs and Environment Management for Early Childhood Institution
ความสําคัญในการจัดสภาพแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัย หลักการเบื้องตนในการออกแบบ
สถานศึกษาปฐมวัย การเลือกเครื่องเรือนและการจัดพื้นที่ใหเหมาะสมกับกิจกรรมของเด็กปฐมวัย กฎหมาย
และข อกํ าหนดที่ เกี่ ยวข อง การจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกอาคารใหเหมาะสมกับ สถานศึกษา
ปฐมวัย สิ่งอํานวยความสะดวกตามหลักสากลที่เปนธรรม การใชเทคโนโลยีกับการออกแบบสถานศึกษา
ปฐมวัย
Importance of environment management forearly childhood, basic principles of
a structural designs for early childhood institution’s building, the selection of furniture and
the supply of appropriate area for young children’s activity, the laws and regulations of
construction and interior designs, interior and exterior environmental management of
buildings suitable for early childhood institution’s building, environmental friendly standard
facilities, applying technology for early childhood institution’s designs
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30 ชั่วโมง
สอนเสริมตามความตองการ
ตอภาคการศึกษา ของผูเรียนเปนรายบุคคลหรือ
รายกลุมผานชองทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อทบทวนความรูความเขาใจ
ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

ฝกปฏิบัติ

การศึกษาดวยตนเอง

30 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

75 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
โดยศึกษาคนควาจากแหลง
เรียนรูและสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศตางๆ

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล

- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผาน Social Network ไดแก LINE , Facebook และ
iTunes U
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการของผูเรียน

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 1.1.1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
 1.1.4 มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเปนแบบอยางที่ดี
 1.1.5 เคารพและยึดถือในกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
 1.1.6 สามารถจัดการและแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ โดย
ใชดุลยพินิจทางคานิยม ความรูสึกของผูอื่น และประโยชนของสังคมสวนรวม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ผูสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในขณะสอน และเปนแบบอยางที่ดีใหกับนักศึกษา
1.2.2 การเรียนรูโดยการปฏิบัติสัมพันธเชิงปฏิบัติการ (Interactive action leaning)
1.2.3 การปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตง
กายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย การรวมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหวางเรียน
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
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2. ความรู

2.1 ความรูที่ตองไดรับ
 2.1.1 มีความรอบรูในดานวิชาชีพครู และวิชาเฉพาะสาขาอยางกวางขวางลึกซึ้ง และเปนระบบ
 2.1.2 มีความตระหนักรูหลักการและทฤษฎี ในองคความรูที่เกี่ยวของอยางบูรณาการ ทั้งการบูรณา
การศาสตรวิชาเฉพาะสาขา การบูรณาการขามศาสตร และการบูรณาการกับโลกแหงความเปนจริง
 2.1.3 มีความเขาใจความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในวิชาชีพครูและวิชาเฉพาะสาขาอยางลึกซึ้ง
ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการตอยอดความรู
 2.1.4 มี ความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาองคความรู และสามารถ
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 ใชการจัดการเรียนรูหลากหลายรูปแบบโดยเนนการเรียนรูเชิงรุก (Active learning) โดยใชการ
เรียนรูจากการทํางานเปนฐาน (Work-based learning) เนนหลักการทางทฤษฎีผนวกกับภาคปฏิบัติ
2.1.2 การจัดการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ
ตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
2.1.3 ฝกทักษะกระบวนการแสวงหาความรูและสงเสริมใหผูเรียนสรางความรูความเขาใจในเรื่องที่
ศึกษาดวยตนเอง และฝกทักษะกระบวนการเรียนรูที่จําเปนได
2.1.5 การเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative learning) เพื่อประยุกตและประเมินคาองคความรูในวิชาชีพ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.2 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
2.3.3 ประเมินจากแฟมผลงานอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษา
2.3.4 ประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน

3. ทักษะทางปญญา

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 3.1.2 สามารถคิดแกปญหาที่มีความสลับซับซอน เสนอทางออก และนําไปสูการแกไขไดอยาง
สรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
 3.1.3 มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนางานอยางสรางสรรค มีวิสัยทัศน และการพัฒนา
ศาสตรทางครุศาสตร รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอยางมีนวัตกรรม
 3.1.4 การคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และนําความรูเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการ
ที่เกี่ยวของในศาสตรวิชาเฉพาะสาขาไปใชในการจัดการเรียนรู แกปญหาการพัฒนาผูเรียน และการวิจัยตอยอด
องคความรู มีความเปนผูนําในการปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศนในการพัฒนาการเรียนการสอน
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ใชการเสริมแรง ขอมูลยอนกลับและใหความรูเพิ่มเติม
3.2.3 การเรียนรูจากการทํางานเปนฐาน (Work-based learning) ใหลงมือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ใช
สถานการณจริงและปญหาที่หลากหลาย เพื่อฝกฝนจนเกิดความชํานาญ
3.2.5 การใชเครื่องมือทางความคิด (Mind Tools) ถายทอดความคิด สรุปรวบยอดความคิด
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินโดยใชแบบทดสอบและการสังเกตพฤติกรรม
5
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เรียน

3.3.2 ประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
3.3.6 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานในแฟมผลงานอิเล็กทรอนิกส และการนําเสนอผลงานในชั้น

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 4.1.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเองและผูอื่นในการ
ทํางานและการอยูรวมกันอยางเปนกัลยาณมิตร และในการเรียนรูพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง
 4.1.2 มีความเอาใจใสชวยเหลือและเอื้อตอการแกปญหาในกลุมและระหวางกลุมไดอยาง
สรางสรรค
 4.1.3 มีภาวะผูนําและผูตามที่ดี มีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน และมีความรับผิดชอบตอสวนรวมทั้ง
ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
 4.1.4 มีความไวในการรับรูความรูสึกของผูอื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม
เอาใจใสในการรับฟง และพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลอยางมีความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 ใช ก ารสอนที่ มี ก ารกํ า หนดให มี กิ จ กรรมกลุ ม และการเรี ย นแบบมี ส ว นร ว มปฏิ บั ติ ก าร
(Participative Learning through Action)
4.2.2 ฝกทักษะการสืบคนขอมูลจากบุคคลและแหลงขอมูลตางๆ
4.2.3 การแสดงความคิดเห็น การรับฟงขอเสนอแนะของผูอื่น และการบันทึกสะทอนการเรียนรู
(Reflective Learning)
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษา ในขณะรวมกิจกรรมตางๆ รวมถึงการแสดง
ความคิด การรับฟงขอเสนอแนะของผูอื่น และการบันทึกสะทอนการเรียนรู
4.3.2 ประเมินจากการศึกษาคนควา และการแกปญหา พิจารณาจากความครบถวน ชัดเจนและตรง
ประเด็นตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย
4.3.3 ประเมินจากผลนําเสนอผลงานกลุมและการเปนผูนําในการอภิปราย

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 5.1.1 มีความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ การเก็ บ ข อ มู ล และนํ า เสนอข อ มู ล ในรู ป แบบที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ บุ ค คลและกลุ ม บุ ค คลที่ มี
ความแตกตางกัน
 5.1.2 มีความสามารถในการใชดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และตระหนักถึง
คุณคาในการใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติเพื่อการสื่อสาร การเรียนรูอยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ
 5.1.3 มีความสามารถในการวิเคราะหขอมูล ขาวสาร ทั้งที่เปนตัวเลขเชิงสถิติ หรือ คณิตศาสตร
ภาษาพูด ภาษาเขียน ในการเก็บขอมูลและนําเสนอขอมูล อันมีผลใหสามารถเขาใจองคความรูหรือประเด็น
ปญหาอยางรวดเร็ว
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มคอ. 3
 5.1.4 มีความสามารถในการบูรณาการขอมูล เพื่อการสื่อสารอยางเปนระบบดวยสื่อและเทคโนโลยี
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
5.2.2 การสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญทางการศึกษาที่มีความเกี่ยวของกับการดํารงชีวิต
และการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.3 การติดตาม วิเคราะหเหตุการณโลกปจจุบันจากขาวสาร ทั้งแหลงเรียนรูแบบดั้งเดิมและแหลง
เรียนรูแบบออนไลน
5.2.5 ฝกการใชภาษาพูด ภาษาเขียนและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการใหขอมูลปอนกลับ
และการใหความชวยเหลือ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตางๆ ทั้งประเมินตาม
สภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติเชิงสรางสรรคผลงานของนักศึกษา
5.3.2 ประเมินจากผลการศึกษาคนควา/แกปญหาจากโจทยที่ไดรับมอบหมาย
5.3.3 ประเมินจากผลงานที่เปนชิ้นงาน แผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่นําเสนอโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.3.4 ประเมินจากการติดตามวิเคราะหและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาปฐมวัย

6. ทักษะการจัดการเรียนรู

6.1 ทักษะการจัดการเรียนรูที่ตองพัฒนา
 6.1.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เปนทางการ
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยางสรางสรรค
6.2 วิธีการสอน
6.2.2 การฝกประสบการณในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เปนทางการ และไมเปนทางการใน
สถานศึกษาปฐมวัยตามรายวิชาที่เรียน
6.3 วิธีการประเมินผล
6.3.2 ประเมินจากการฝกประสบการณในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เปนทางการ และไม
เปนทางการในสถานศึกษาปฐมวัยตามรายวิชาที่เรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด
1

ปฐมนิเทศ
- รายละเอียด
รายวิชา (มคอ.3)
- ทดสอบความรู
พื้นฐานของ
นักศึกษา

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
รูปแบบการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช
4

กิจกรรมการเรียนการสอน Onsite
1. อธิบายวิธีการจัดการเรียน Online
การสอน
2. แนะนําหนังสือแหลงการ
เรียนรูตางๆ ในการสืบคน
ขอมูล
3. แจกแบบทดสอบวัด
ความรูพื้นฐานของนักศึกษา
4. ใหนักศึกษาสืบคนภาพ
การจัดสภาพแวดลอมของ
สถานศึกษาปฐมวัย เพื่อมา
นําเสนอในสัปดาหตอไป
สื่อที่ใช
1. รายละเอียดการจัดการ
เรียนการสอน
2. แบบทดสอบ
3. เอกสารประกอบการเรียน
4. iPad
5. สื่อดิจิทัล Website :
http://haneennursery.bl
ogspot.com/2012/11/bl
og-post_7532.html
6. iTunes U / WBSC
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ผูสอน
อาจารย
ผูสอนประจํา
กลุมเรียน

มคอ. 3
สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด
2

- ความสําคัญในการ
จัดสภาพแวดลอม
สําหรับเด็กปฐมวัย

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
รูปแบบการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช
4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ใหนักศึกษานําเสนอภาพ
การจัดสภาพแวดลอมของ
สถานศึกษาปฐมวัย
2. แบงกลุมมอบหมายงาน
เกี่ยวกับความหมาย
ความสําคัญในการจัด
สภาพแวดลอมสําหรับเด็ก
ปฐมวัย
3. ออกแบบ Mind
Mapping ใน iPad เกี่ยวกับ
ความหมาย ความสําคัญใน
การจัดสภาพแวดลอม
สําหรับเด็กปฐมวัย เพื่อ
นําเสนอในสัปดาหตอไป
สื่อที่ใช
1. ภาพการจัด
สภาพแวดลอมของ
สถานศึกษาปฐมวัย
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. iPad
4. สื่อดิจิทัล Appication :

ผูสอน

Onsite
Online
Application:
Facebook Live ,
Zoom , หรือ Ms
Teams

อาจารย
ผูสอนประจํา
กลุมเรียน

Onsite
Online
Application:
Facebook Live ,
Zoom , หรือ Ms
Teams (สัปดาหที่
3 Online และ

อาจารย
ผูสอนประจํา
กลุมเรียน

Facebook Live , Zoom , หรือ
Ms Teams

Website :

https://www.youtube.com
/channel/UCdSbe9HWKWO0150_dBJ16A/featured

5. iTunes U / WBSC
3-4

- หลักการเบื้องตน
ในการออกแบบ
สถานศึกษาปฐมวัย
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กิจกรรมการเรียนการสอน
1. นําเสนอ Mind Mapping
ใน iPad เกี่ยวกับความหมาย
ความสําคัญในการจัด
สภาพแวดลอมสําหรับเด็ก
ปฐมวัย
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มคอ. 3
สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
รูปแบบการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช
สัปดาหที่ 4 Onsite)
2. ศึกษาบทความการ
ออกแบบสิ่งกอสราง
(โรงเรียนอนุบาล)
3. สนทนา อภิปรายเกี่ยวกับ
หลักการเบื้องตนในการ
ออกแบบสถานศึกษาปฐมวัย
4. มอบหมายงานให
นักศึกษานําหลักการมาใชใน
การออกแบบสถานศึกษา
ปฐมวัย โดยการใช
Appication (เกี่ยวกับการ
วาดภาพ) เพื่อนําเสนอใน
สัปดาหตอไป
5. นําเสนอการออกแบบ
สถานศึกษาปฐมวัย
6. ใหนักศึกษาชวยกัน
สะทอนความคิดเกี่ยวกับการ
ออกแบบสถานศึกษาปฐมวัย
ของแตละกลุม
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. iPad
3. สื่อดิจิทัล Appication :
Facebook Live , Zoom , หรือ
Ms Teams

Website :
http://www.okmd.or.th/
bbl/documents/306/bbl
-classroommanagement-learningenvironment
https://www.facebook.c
om/Anubansamsen.scho
ol/posts/2514879098543
744
10

ผูสอน

มคอ. 3
สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
รูปแบบการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช

ผูสอน

http://digital_collect.lib.
buu.ac.th/dcms/files/56
921108.pdf

http://www.pecerathailan
d.org/2018/03/287.html

http://61.19.238.50/Stud
entServe/input/thesis/[1
][090517113747].pdf
4. iTunes U / WBSC
5

- กฎหมายและ
ขอกําหนดที่
เกี่ยวกับ
สถานศึกษาปฐมวัย

4

กิจกรรมการเรียนการสอน Onsite
Online
1. ศึกษากฎหมายและ
ขอกําหนดที่เกี่ยวกับ
สถานศึกษาปฐมวัย
2. แบงกลุมวิเคราะหรูปแบบ
ของสถานศึกษาปฐมวัยใน
สังกัดตางๆ และนํามาทําเปน
Mind Mapping ใน iPad
3. นําเสนอรูปแบบของ
สถานศึกษาปฐมวัยในสังกัด
ตางๆ ผาน Mind Mapping
ใน iPad
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. iPad
3. สื่อดิจิทัล Website :
http://www.dla.go.th/up
load/ebo
ok/column/2017/4/2199
_5930.pdf
http://www.dla.go.th/up
load/ebook/column/201
9/2/2229_6020.pdf
http://www.opec.go.th/c
kfinder/userfiles/files/ge
neral/setSchool.pdf
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อาจารย
ผูสอนประจํา
กลุมเรียน

มคอ. 3
สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
รูปแบบการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช

ผูสอน

http://resource.thaihealt
h.or.th/library/10996
http://www.ratchakitcha.
soc.go.th/DATA/PDF/254
9/00189704.PDF
4. iTunes U / WBSC
6

- การเลือกเครื่อง
เรือน

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียน
ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับเครื่องเรือนที่ควรมี
ในหองเรียน
2. มอบหมายงานให
นักศึกษาแบงกลุม 4-5 คน
ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ “เครื่อง
เรือนที่ควรมีใหหองเรียน
และหลักการเลือกเครื่อง
เรือน” กลุมละ 3 ชนิด
พรอมกับวาดภาพเครื่อง
เรือน
3. ใหนักศึกษานําเสนอขอมูล
โดยใชภาพวาดประกอบการ
นําเสนอ
4. นักศึกษารวมกันสรุป
ขอมูลเกี่ยวกับ “เครื่องเรือน
ที่ควรมีใหหองเรียน และ
หลักการเลือกเครื่องเรือน”
5. เปดโอกาสใหผูเรียนได
ซักถาม และตอบคําถามใน
ประเด็นที่ผูเรียนมีขอสงสัย
สื่อที่ใช
1. กระดาษบรูฟ
2. สีไม และสีเมจิ
3. เอกสารประกอบการเรียน
4. iPad
5. สื่อดิจิทัล Appication :
12

Onsite
Online
Application:
Facebook Live ,
Zoom , หรือ Ms
Teams

อาจารย
ผูสอนประจํา
กลุมเรียน

มคอ. 3
สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
รูปแบบการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช

ผูสอน

Facebook Live , Zoom , หรือ
Ms Teams

Website :
http://www.eledu.ssru.a
c.th/monmanus_su/plug
infile.php/126/course/su
mmary/.pdf
6. iTunes U / WBSC
7

- การจัดพื้นที่ให
เหมาะสมกับ
กิจกรรมสําหรับเด็ก
ปฐมวัย

4

กิจกรรมการเรียนการสอน Onsite
1. ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียน Online
ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัด
สภาพแวดลอมในหองเรียนที่
เหมาะสม และไมเหมาะสม
2. ใหนักศึกษาชมวิดีทัศน
เกี่ยวกับการจัดชั้นเรียนและ
การจัดสภาพแวดลอมใน
หองเรียน
3. มอบหมายงานกลุมให
นักศึกษาไปสัมภาษณ
ครูผูสอนในระดับปฐมวัย
พรอมกับจัดทํา VDO
นําเสนอการสัมภาษณ เพื่อ
นําเสนอในสัปดาหตอไป ใน
ประเด็น “การจัด
สภาพแวดลอมในหองเรียน”
ตามขอคําถามที่ไดกําหนด
ดังนี้
- หลักการจัด
สภาพแวดลอมในหองเรียน
- การจัดพื้นที่ใหเหมาะสม
กับกิจกรรม
- การจัดมุมประสบการณ
4. เปดโอกาสใหผูเรียนได
ซักถาม และตอบคําถามใน
13

อาจารย
ผูสอนประจํา
กลุมเรียน

มคอ. 3
สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
รูปแบบการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช

ผูสอน

ประเด็นที่ผูเรียนมีขอสงสัย
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. iPad
3. สื่อดิจิทัล Appication :
iMovie/Keynote/
Clips/Stop motion
4. iTunes U / WBSC
8

- การจัดพื้นที่ให
เหมาะสมกับ
กิจกรรมสําหรับเด็ก
ปฐมวัย (ตอ)

4

กิจกรรมการเรียนการสอน Onsite
1. รวมกันอภิปรายเกี่ยวกับ Online
การจัดชั้นเรียนและการจัด
สภาพแวดลอมในหองเรียน
2. ใหนักศึกษานําเสนอขอมูล
โดย VDO การสัมภาษณ
ครูผูสอนในระดับปฐมวัย ใน
ประเด็น “การจัด
สภาพแวดลอมในหองเรียน”
3. วิเคราะหการจัดสภาพ
หองเรียนที่เหมาะสมกับ
กิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
และไมเหมาะสมกับกิจกรรม
สําหรับเด็กปฐมวัย
แลกเปลี่ยนแสดงความ
คิดเห็น และรวมกันสรุปการ
เรียนรู
4. เปดโอกาสใหผูเรียนได
ซักถาม และตอบคําถามใน
ประเด็นที่ผูเรียนมีขอสงสัย
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. iPad
3. สื่อดิจิทัล Website :
https://www.youtube.co
m/watch?v=qU4qwexm
TN8
14

อาจารย
ผูสอน
ประจํากลุม
เรียน

มคอ. 3
สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
รูปแบบการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช

ผูสอน

https://www.youtube.co
m/watch?v=l-kI1PQguuA
4. iTunes U / WBSC
9

- การใชเทคโนโลยี
กับการออกแบบ
สถานศึกษาปฐมวัย

4

10

- การใชเทคโนโลยี
กับการออกแบบ
สถานศึกษาปฐมวัย
(ตอ)

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อภิปรายเกี่ยวกับการใช
เทคโนโลยีกับการออกแบบ
สถานศึกษาปฐมวัย
2. สืบคนประเด็นสําคัญดาน
การออกแบบ
สถานศึกษาปฐมวัยโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. แบงกลุมใหนักศึกษา
ออกแบบสถานศึกษาปฐมวัย
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- รวมกันออกแบบ
สถานศึกษาปฐมวัยโดยการ
รางแบบทั้งภายในและ
ภายนอกหองเรียน
- เก็บรวบรวมขอมูลการ
ทํางาน โดยการใช
Application on iPad เพื่อ
นําเสนอรูปแบบของคลิป
วีดีโอ ในสัปดาหตอไป
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. iPad
3. สื่อดิจิทัล Appication :
Planner 5D
4. iTunes U / WBSC
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. นําเสนอการออกแบบ
สถานศึกษาของกลุม ใน
Planner 5D
2. มอบหมายงานใหศึกษา
งานวิจัยเกี่ยวกับการ
15

Onsite
Online

อาจารย
ผูสอนประจํา
กลุมเรียน

Onsite
Online
Application:
Facebook Live ,
Zoom , หรือ Ms
Teams

อาจารย
ผูสอน
ประจํากลุม
เรียน

มคอ. 3
สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
รูปแบบการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช
ออกแบบสถานศึกษา
ปฐมวัย
3. วิเคราะหประเด็นสําคัญ
จากงานวิจัยเกี่ยวกับการ
ออกแบบสถานศึกษา
ปฐมวัย
4. สะทอนความรูที่ไดจาก
การใชเทคโนโลยีกับการ
ออกแบบสถานศึกษา
ปฐมวัย
สื่อที่ใช
1. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.เอกสารประกอบการเรียน
3. iPad
4. สื่อดิจิทัล Appication :
Planner 5D , Facebook

ผูสอน

Live , Zoom , หรือ Ms
Teams

11-12

- การจัด
สภาพแวดลอม
ภายในและ
ภายนอกอาคารให
เหมาะสมกับ
สถานศึกษาปฐมวัย
- สิ่งอํานวยความ
สะดวกตามหลัก
สากลที่เปนธรรม

8

5. iTunes U / WBSC
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการ
จัดสภาพแวดลอมภายใน
และภายนอกหองเรียน
ปฐมวัย
2. แบงกลุมมอบหมายงานใน
การลงมือปฏิบัติสรางโมเดล
การจัดสภาพแวดลอมภายใน
และภายนอกหองเรียนโดย
อธิบายการใชทฤษฎีในการ
จัดสภาพแวดลอม เพื่อ
นําเสนอในสัปดาหตอไป
3. นําเสนอการออกแบบ
โมเดลการจัดสภาพแวดลอม
4. ใหนักศึกษาชวยกัน
สะทอนความคิดเกี่ยวกับการ
16

Onsite
Online
Application:
Facebook Live ,
Zoom , หรือ Ms
Teams

อาจารย
ผูสอนประจํา
กลุมเรียน

มคอ. 3
สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
รูปแบบการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช
ออกแบบโมเดลการจัด
สภาพแวดลอมของแตละ
กลุม
5. แบงกลุมวิพากษเกี่ยวกับ
สิ่งอํานวยความสะดวกตาม
หลักสากลที่เปนธรรม
สื่อที่ใช
1. อุปกรณ การสรางโมเดล
จําลอง
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. iPad
4. สื่อดิจิทัล Appication :

Facebook Live , Zoom , หรือ
Ms Teams

Website :
http://www.nareumon.c
om/index.php?option=c
om_content&task=view
&id=24&Itemid=46&limit
=1&limitstart=2
research_1411350443_re
search_1408459637_
บทความวิจัย รัตติยา.pdf
http://www.kknontat.co
m/wpcontent/uploads/2012/0
1/pdf
5. iTunes U / WBSC
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ผูสอน

มคอ. 3
สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
รูปแบบการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช

13

- ปฏิบัติการจัด
สภาพแวดลอมที่
เหมาะสมกับ
สถานศึกษาปฐมวัย

4

กิจกรรมการเรียนการสอน Onsite
Online
1. นักศึกษารวมกันจัด
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม
กับสถานศึกษาปฐมวัย
2. ใหนักศึกษาถายภาพหรือ
ถายวิดีโอการจัด
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม
กับสถานศึกษาปฐมวัยของ
กลุมตนเอง เพื่อมานําเสนอ
ในสัปดาหตอไป
สื่อที่ใช
1. หองเรียนปฐมวัย
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. iPad
4. iTunes U / WBSC

14

- สะทอนความคิด
ในการออก
ปฏิบัติการจัด
สภาพแวดลอมที่
เหมาะสมกับ
สถานศึกษาปฐมวัย

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ใหนักศึกษานําเสนอการ
จัดสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมกับสถานศึกษา
ปฐมวัยของกลุมตนเองจาก
ภาพถายหรือวิดีโอ
2. อาจารยและนักศึกษา
สะทอนความคิดเกี่ยวกับการ
ออกปฏิบัติการจัด
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม
กับสถานศึกษาปฐมวัย
สื่อที่ใช
1. ภาพถายหรือวิดีโอ
2. ใบสะทอนความคิด
3. เอกสารประกอบการเรียน
4. iPad
5. สื่อดิจิทัล Appication :

Facebook Live , Zoom , หรือ
Ms Teams

6. iTunes U / WBSC
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Onsite
Online
Application:
Facebook Live ,
Zoom , หรือ Ms
Teams

ผูสอน
อาจารย
ผูสอนประจํา
กลุมเรียน

อาจารย
ผูสอนประจํา
กลุมเรียน

มคอ. 3
สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด
15

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
รูปแบบการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช

- สรุปทบทวน

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารยและนักศึกษา
รวมกันสรุปทบทวนเนื้อหา
และกิจกรรมการเรียนรู
ทั้งหมดเกี่ยวกับการออกแบบ
และจัดสภาพแวดลอม
สําหรับสถานศึกษาปฐมวัย
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. iPad
3. สื่อดิจิทัล Appication :

Onsite
Online
Application:
Facebook Live ,
Zoom , หรือ Ms
Teams

ผูสอน
อาจารย
ผูสอนประจํา
กลุมเรียน

Facebook Live , Zoom , หรือ
Ms Teams

4. iTunes U / WBSC
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สอบปลายภาค

หมายเหตุ สรุปรูปแบบการสอน
1. การสอนแบบ Onsite จํานวน 7 สัปดาห คิดเปนรอยละ 50
2. การสอนแบบ Online จํานวน 8 สัปดาห คิดเปนรอยละ 50

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู

สัปดาหที่ สัดสวนของ
ประเมิน การประเมินผล

วิธีการประเมิน

วิธีการทวนสอบ

1.1.1, 1.1.4, 1.1.5, ความรับผิดชอบและวินัยในการ
1.1.6
เรียน
4.1.1, 4.1.3, 4.1.4

1-15

10%

ตรวจบันทึกการเขาชั้น
เรียนและความมีวินัยใน
การเรียน

1.1.1, 1.1.4, 1.1.5, งานที่มอบหมายในชั้นเรียน
1.1.6
2.1.2, 2.1.3, 2.1.4
3.1.2, 3.1.3
4.1.1, 4.1.3, 4.1.4
5.1.1,5.1.4

1-15

10%

ตรวจการนําเสนองาน
เดี่ยว/กลุม

19

มคอ. 3
ผลการเรียนรู

สัปดาหที่ สัดสวนของ
ประเมิน การประเมินผล

วิธีการประเมิน

1.1.1, 1.1.4, 1.1.5, การสัมภาษณครูผูสอนในระดับ
1.1.6
ปฐมวัย ในประเด็น “การจัด
2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 สภาพแวดลอมในหองเรียน”
3.1.2, 3.1.3
4.1.1, 4.1.3, 4.1.4
5.1.1,5.1.4

วิธีการทวนสอบ

7-8

10%

ตรวจการสัมภาษณ
ครูผูสอนในระดับปฐมวัย
ในประเด็น “การจัด
สภาพแวดลอมใน
หองเรียน”

11-12

10%

ตรวจการออกแบบโมเดล
การจัดสภาพแวดลอม
ภายในและภายนอก
หองเรียน

1.1.1, 1.1.4, 1.1.5, ฝกปฏิบัติการจัดสภาพแวดลอม
1.1.6
ทีเ่ หมาะสมกับสถานศึกษา
2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 ปฐมวัย
3.1.2, 3.1.3
4.1.1, 4.1.3, 4.1.4
5.1.1,5.1.4
6.1.1

13

20%

ตรวจการฝกปฏิบัติการ
จัดสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมกับสถานศึกษา
ปฐมวัย

1.1.1, 1.1.4, 1.1.5, สอบปลายภาค
1.1.6
2.1.2, 2.1.3, 2.1.4
3.1.2, 3.1.3
4.1.1, 4.1.3, 4.1.4
5.1.1,5.1.4

16

40%

วิเคราะหขอสอบและ
ความเหมาะสมของ
คะแนนรายวิชา

1.1.1, 1.1.4, 1.1.5, ออกแบบโมเดลการจัด
1.1.6
สภาพแวดลอมภายในและ
2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 ภายนอกหองเรียน
3.1.2, 3.1.3
4.1.1, 4.1.3, 4.1.4
5.1.1,5.1.4
6.1.1

3. การประเมินผลการศึกษา

- คะแนนเก็บระหวางภาค
- คะแนนสอบปลายภาค

รอยละ 60
รอยละ 40

20

มคอ. 3
การประเมินผล
ประเมินผลแบบอิงเกณฑ โดยใชตามเกณฑการใหระดับคะแนนตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เกณฑคะแนน
85-100
79-84
73-78
67-72
61-66
55-60
54-50
0-49
การขอยกเลิกรายวิชา
เกรดที่ยังไมสมบูรณ รอสงงานใหครบ

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก

สุภาพร มูฮําหมัด และคณะ. (2563). เอกสารประกอบการเรียนวิชาการออกแบบและจัดสภาพแวดลอม
สําหรับสถานศึกษาปฐมวัย. กรุงเทพฯ : กราฟฟกไซต. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ

รัตติยา พงษปลัด. (2555). การจัดสภาพแวดลอมสถานศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต2.
แหลงที่มา : research_1411350443_research_1408459637_บทความวิจัย รัตติยา.pdf
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2562). มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ. กรุงเทพฯ: พริก
หวานกราฟฟค.

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

วิทยานิพนธ http://tdc.thailis.or.th/tdc/
วารสาร https://www.tci-thaijo.org

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

นักศึกษาประเมินการเรียนรูและผลงานของตนเองจากรายวิชาที่เรียน

2. กลยุทธการประเมินการสอน

1) การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย
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2) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
3) การประเมินจากผลลัพธการเรียนรูและการปฏิบัติงาน ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของนักศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน

เปนรายวิชาใหม ดําเนินการในปแรก

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

มี ก ารทวนสอบมาตรฐานผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาในรายวิ ช า โดยอาจารย ผู ส อนและ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
เปนรายวิชาใหม ดําเนินการในปแรก
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