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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะ
คณะครุศาสตร
1. รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1071110 การศึกษาปฐมวัย
Early Childhood Education

2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอก

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารยดร.พรชุลี
ลังกา
4.2 อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
อาจารยดร.พรชุลี
ลังกา
อาจารยกรณิศ
ทองสอาด
อาจารยรัถยา
เชื้อกลาง
อาจารยรวี
ศิริปริชยากร
อาจารยฉัตรทราวดี บุญถนอม
อาจารยชนิสรา
ใจชัยภูมิ
อาจารยศิริกร โรจนศักดิ์

กลุมเรียน A1,B1
กลุมเรียน UA
กลุมเรียน UA
กลุมเรียน NA
กลุมเรียน NA
กลุมเรียน LA
กลุมเรียน LA

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 1

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

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

8. สถานที่เรียน

กลุมเรียน A1,B1
กลุมเรียน UA
กลุมเรียน NA
กลุมเรียน LA

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งลําปาง
2
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9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในเรื่องประวัติความเปนมาของการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในไทยและตางประเทศ
2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบาย ความหมาย ความสําคัญ ของการศึกษาปฐมวัย
3. เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษามี ค วามรูค วามเข าใจในหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย และรู ป แบบการจั ด
การศึกษาปฐมวัย
4. เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
5. เพื่อใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหแนวโนมการจัดการศึกษาปฐมวัย
6. เพื่ อใหนั กศึกษาสามารถอธิบ ายการจัดสภาพแวดล อมที่ เหมาะสมและเอื้ อตอการเรีย นรู
สําหรับเด็กปฐมวัย
7. เพื่อใหนักศึกษามีความรูและความเขาใจในเรื่องของบทบาทครู ผูปกครอง และชุมชน ใน
การพัฒนาเด็กปฐมวัย
8. เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการสรางปฏิสัมพันธและการสื่อสารเชิงบวก
ระหวางครูและผูปกครอง

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

1. เพื่อปรับปรุงวิธกี ารจัดการเรียนการสอน โดยเพิ่มการสอนโดยวิธี Online ผานโปรแกรม
Microsoft Team
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1. คําอธิบายรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

ความหมาย ความสํ าคั ญ ของการศึกษาปฐมวัย จากบริบ ทตางประเทศสูบ ริบ ทไทย ความ
เป น มาของการจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย หลั ก สู ต ร และรู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย การจั ด
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยแตละชวงวัย แนวโนมการศึกษา
ปฐมวัย นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย บทบาทของครู ผูปกครอง และชุมชนในการพัฒนาเด็ก การสราง
ปฏิสัมพันธและการสื่อสารเชิงบวกระหวางครูและผูปกครอง การสังเกตการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
สถานศึกษาปฐมวัย
Definition, importance of early childhood education adapted from foreign to
Thai contexts, background of early childhood educational provision, curriculum and
management models of early childhood education, proper environment facilitating
the learning of young children in each age range, trend of early childhood education,
innovation of early childhood education, roles of teachers, parents, and communities
in developing young children, creating interaction and positive communication
between teachers and parents, observation on early childhood education provided
in early childhood institutions.

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เปนรายบุคคล

การฝกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝกงาน
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
เปนรายบุคคล

- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตสาขาวิชา/Social Media
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรม ที่ตองพัฒนา
 1.1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ผูสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา และเปนแบบอยาง
ที่ดีใหกับนักศึกษา
1.2.2 การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ (Interactive Action Learning)
1.2.3 การปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา
ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.6 การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษาเพื่อใหเกิดการซึมซับ
คุณธรรมจริยธรรม รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูจากการลงมือปฏิบัติและการเรียนรูจากครูตนแบบใน
สถานศึกษา
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตาม
กําหนด ระยะเวลาที่มอบหมาย การรวมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหวางเรียน
1.3.2 ประเมิ น จากการมี วิ นั ย และความพร อ มเพรี ย งของนั ก ศึ ก ษาในการเข าร ว ม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2. ดานความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
 2.1.1.มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระดานวิชาชีพของครู อาทิ
ค านิ ย มของครู คุ ณ ธรรม จริย ธรรม จรรยาบรรณ จิ ต วิญ ญาณครู ปรัช ญาความเป น ครู จิตวิท ยา
สําหรับ ครู จิตวิ ทยาพั ฒ นาการ จิ ต วิท ยาการเรีย นรูเพื่ อจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญ หา
ส ง เสริ ม และพั ฒ นาผู เรี ย นหลั ก สู ต รและวิ ท ยาการการจั ด การเรี ย นรู นวั ต กรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา และการเรียนรู การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู การ
วิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน และภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู ทักษะการนิเทศ
และการสอนงาน ทั กษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ การทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทั กษะการ
รวมมือสรางสรรค และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู ความเขาใจ ในการบูรณาการความรูกับการ
ปฏิบัติจริงและการบูรณาการขามศาสตร อาทิ การบูรณาการการสอน(Technological Pedagogical
Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบู ร ณาการความรู ท างวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี
ก ระ บ ว น ก ารท างวิ ศ ว ก รรม แ ล ะ ค ณิ ต ศ าส ต ร (Science Technology Engineering and
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Mathematics Education: STEM Education) ชุ ม ชนแห ง การเรี ย นรู (Professional Learning
Community: PLC) และมีความรูในการประยุกตใช
 2.1.2 มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห
ความรู และเนื้ อหาวิช าที่ ส อนอย างลึ กซึ้ ง สามารถติ ดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนํา ไป
ประยุกตใชในการพัฒนาผูเรียน โดยมีผลลัพธการเรียนรูและเนื้อหาสาระดานมาตรฐานผลการเรียนรู
ดานความรูของแตละสาขาวิชา
 2.1.4 มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ตามมาตรฐาน
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 ใชการจัดการเรียนรูหลากหลายรูปแบบโดยเนนการเรียนรูเชิงรุก (active
learning) โดยใชการเรียนรูจากการทํางานเปนฐาน (work-based learning) เนนหลักการทางทฤษฎี
ผนวกกับภาคปฏิบัติ
2.2.3 การเรียนรูแบบรวมมือ (cooperative learning) ใหผูเรียนที่มีความสามารถ
แตกตางกันทํางานรวมกัน ชวยเหลือและพึ่งพากัน เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไว
2.2.4 การเรียนรูแบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล (technological
Pedagogical Content Knowledge: TPACK) การใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี ที่สอดคลองกันกับ
หลักทฤษฎีการสอน และ เนื้อหาวิชาที่สอน
2.2.8 การเรียนรูจากการทํางานเปนกลุม (Team-based Learning) มีการจัดทีมกลุม
คละทักษะและความสามารถ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทดสอบปลายภาคเรียน
2.3.3 ประเมินจากแฟมผลงานอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษา
2.3.4 ประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
2.3.5 ประเมินจากโครงการที่นําเสนอ
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 3.1.1 คิ ด ค น หา วิ เ คราะห ข อ เท็ จ จริ ง และประเมิ น ข อ มู ล สื่ อ สารสนเทศจาก
แหลงขอมูลที่หลากหลายอยางรูเทาทัน เปนพลเมืองตื่นรู มีสานึกสากล สามารถเผชิญและกาวทันกับ
การเปลี่ย นแปลงในโลกยุ คดิ จิทัล เทคโนโลยีขามแพลทฟอรม (Platform) และโลกอนาคต นําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแกปญหาและพัฒ นางานไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึง
ความรู หลักการทางทฤษฎีประสบการณภาคปฏิบัติ คานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตรชาติ
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ใชการเสริมแรง ขอมูลยอนกลับและใหความรูเพิ่มเติม
3.2.3 การเรียนรูจากการทํางานฐาน (Work-Based Learning) โดยเปนการผสมผสาน
ระหวางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเขาดวยกัน ใหลงมือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
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3.2.7 การเรียนรูแบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล การใชสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยี ที่สอดคลองกันกับหลักทฤษฎีการสอนและเนื้อหาวิชาที่สอน
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินโดยใชแบบทดสอบและการสังเกตพฤติกรรม
3.3.2 ประเมินจากการนําเสนองานในชั้นเรียน
3.3.6 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานในแฟ มผลงานอิเล็กทรอนิ กส และการนําเสนอ
ผลงานในชั้นเรียน
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 4.1.2 ทํางานรวมกับผูอื่น ทํางานเปน ทีม เปนผูนําและผูตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผูเรียนผูรวมงาน ผูปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตอสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม
 4.1.3 มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอตนเอง ตอผูเรียน ตอผูรวมงาน และตอสวนรวม
สามารถชวยเหลือและแกปญหาตนเอง กลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค
 4.1.4 มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเขมแข็งและกลาหาญทางจริยธรรม
สามารถชี้นําและถายทอดความรูแกผูเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยางสรางสรรค
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 ใชการสอนที่มีการกําหนดใหมีกิจกรรมกลุมและการเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ
(Participative Learning through Action)
4.2.2 การเรียนรูจากการทํางานเปนกลุม (Team-based Learning) มีการจัดทีมกลุม
คละทักษะและความสามารถ
4.2.3 การเรียนรูโดยใชโครงการเปนฐาน (Project-Based Learning)
4.2.6 การแสดงความคิ ดเห็ น การรั บฟ งข อเสนอแนะของผู อื่ น และการบั นทึ กสะท อน
การเรียนรู (Reflective Learning)
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษา ในขณะรวมกิจกรรมตาง ๆ
รวมถึงการแสดงความคิด การรับฟงขอเสนอแนะของผูอื่น และการบันทึกสะทอนการเรียนรู
4.3.2 ประเมินจากผลการศึกษาคนควา และการแกปญหา พิจารณาจากความครบถวน
ชัดเจนและตรงประเด็นตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย
4.3.3 ประเมินจากผลนําเสนอผลงานกลุม และการเปนผูนําในการอภิปราย
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีที่ตองพัฒนา
 5.1.2 สื่อสารกับผูเรียน พอแมผูปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผูเกี่ยวของ
กลุ มต าง ๆได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยสามารถเลื อ กใช การสื่อ สารทางวาจา การเขีย น หรือการ
นําเสนอดวยรูปแบบตางๆ โดยใชเทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมตางๆ ที่เหมาะสม
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 5.1.3 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลหรือความรูจากแหลงการเรียนรูตาง
ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่จาเปนสําหรับการเรียนรู การจัดการเรียนรู
การทํางาน การประชุม การจัดการและสืบคนขอมูลและสารสนเทศ รับและสงขอมูลและสารสนเทศ
โดยใชดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการ
ละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การวิเคราะห จากกรณีศึกษาเรียนรูเทคนิคและประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ
5.2.3 การเรียนรูแบบผสมผสานโดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล (Technological
Pedagogical Content Knowledge: TPACK) การใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี ที่สอดคลองกันกับ
หลักทฤษฎีการสอน และ เนื้อหาวิชาที่สอน
5.2.5 การติดตาม วิเคราะหเหตุการณโลกปจจุบันจากขาวสาร ทั้งแหลงเรียนรู
แบบดั้งเดิมและแหลงเรียนรูแบบออนไลน
5.2.7 ฝกการใชภาษาพูด ภาษาเขียนและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการให
ขอมูลปอนกลับและการใหความชวยเหลือ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ
ทั้งประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติเชิงสรางสรรคผลงานของนักศึกษา
5.3.2 ประเมินจากผลการศึกษาคนควา/แกปญหาจากโจทยที่ไดรับมอบหมาย
5.3.3 ประเมินจากผลงานที่เปนชิ้นงาน แผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่นําเสนอโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.5 ประเมินทักษะการใชเทคโนโลยี
6. ดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู
6.1 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู
6.1.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ
เรีย นรู ผ านการลงมื อปฏิ บั ติและการทํางานในสถานการณ จริง สงเสริมการพั ฒ นาการคิ ด การ
ทํางาน การจัดการการเผชิญสถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน โดยบูรณาการการ
ทํางานกับการเรียนรูและคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกัน แกไขปญหา
และพัฒนา ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนสําคัญที่สุด
6.1.4 สร า งบรรยากาศ และจั ด สภาพแวดล อ ม สื่ อ การเรี ย น แหล ง วิ ท ยาการ
เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู มีความสามารถในการ
ประสานงานและสราง ความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่ อ
อํานวยความสะดวกและรวมมือกันพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยาง
ตอเนื่องใหเต็มตามศักยภาพ
6.2 วิธีการสอน
6.2.1 การฝกประสบการณวิชาชีพครูกอนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การเรียนรูจาก
การทํางานฐาน (Work-Based Learning)
6.2.2 การเรียนรูแบบผสมผสานโดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล (Technological
Pedagogical Content Knowledge: TPACK)
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6.2.3 การฝกประสบการณในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เปนทางการ
และไมเปนทางการในสถานศึกษาปฐมวัยตามรายวิชาที่เรียน
6.3 วิธีการประเมินผล
6.3.2 ประเมินจากการการฝกประสบการณในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ที่เปนทางการ และไมเปนทางการในสถานศึกษาปฐมวัยตามรายวิชาที่เรียน

1. แผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาห
จํานวน
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
1
- ปฐมนิเทศการ
3
เรียนรายวิชา ศึกษา
และทําความเขาใจ
คําอธิบายรายวิชา
พรอมทั้งหลักเกณฑ
การประเมินผล
- ทดสอบความรู
พื้นฐานของนักศึกษา
เกี่ยวกับการศึกษา
ปฐมวัย

2

- ความหมายของ
การศึกษาปฐมวัย

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ
ที่ใช
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารยผูสอนแนะนําตัวและ
อธิบายเนื้อหารายวิชา
จุดประสงคและเปาหมายของ
รายวิชา เกณฑการวัดผลและ
ประเมินผล แนะนําหนังสือและ
เว็บไซต
2. นักศึกษารวมแสดงความ
คิดเห็นและพิจารณาเกณฑการ
วัดและประเมินผลรวมกับ
อาจารยผูสอน
3. นักศึกษาทําแบบทดสอบวัด
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
การศึกษาปฐมวัย
4. นักศึกษารวมกันแสดงความ
คิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ประสบการณเกี่ยวกับเด็ก
ปฐมวัย และการศึกษาปฐมวัย
สื่อที่ใช
1. แบบทดสอบวัดความรู
พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษา
ปฐมวัย
2. แนวการสอน
3. iTunes U
1. นักศึกษาแบงกลุม กลุมละ
4-5 คน ศึกษา ความหมายของ
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รูปแบบ
การสอน
Onsite
Online

Onsite
Online

ผูสอน
คณาจารย
ประจํากลุม
เรียน

คณาจารย
ประจํากลุม

มคอ. 3
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
- ความสําคัญของ
การศึกษาปฐมวัย

3

ความเปนมาของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ
รูปแบบ
ชั่วโมง
ที่ใช
การสอน
เด็กปฐมวัย ความสําคัญของเด็ก
ปฐมวัย ความหมายของการจัด
การศึกษาปฐมวัย จากแหลง
การเรียนรูตาง ๆ และสรุปลงใน
Application Keynote ตาม
ประเด็นดังตอไปนี้
1.1 ความหมายของเด็ก
ปฐมวัย
1.2 ความสําคัญของเด็ก
ปฐมวัย
1.3 ความหมายของการจัด
การศึกษาปฐมวัย
1.4 จุดมุงหมายของการจัด
การศึกษาปฐมวัย
2. นักศึกษาแตละกลุมนําเสนอ
การศึกษาคนควาตามหัวขอที่
ไดรับมอบหมาย (งานกลุม 5
คะแนน)
3. นักศึกษาและอาจารยรวมกัน
สรุปความหมายของเด็กปฐมวัย
ความสําคัญของเด็กปฐมวัย
ความหมายของการจัด
การศึกษาปฐมวัย
4. มอบหมายงานใหนักศึกษา
ศึกษาคนควาเกี่ยวกับความ
เปนมาของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ในประเทศไทยและ
ตางประเทศ จากแหลงเรียนรู
ตางๆ
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. เอกสารสิ่งพิมพที่เกี่ยวของ
3. iTunes U
4. Application Keynote
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
Onsite
1. นักศึกษาศึกษาคนควา ความ Online
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ผูสอน
เรียน

คณาจารย
ประจํากลุม

มคอ. 3
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
(ตางประเทศ)

4

ความเปนมาของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย
(ในประเทศไทย)

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ
ชั่วโมง
ที่ใช
เปนมาของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของตางประเทศ จาก
แหลงขอมูลที่หลากหลาย
2. นักศึกษาแบงกลุม กลุมละ
4-5 คน เพื่อเลมเกม “ใครอยู
ตรงไหน”
3. นักศึกษาและอาจารยรวมกัน
สรุปความเปนมาของการจัด
การศึกษาปฐมวัย (ตางประเทศ)
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. เอกสารสิ่งพิมพที่เกี่ยวของ
3. เกม “ใครอยูตรงไหน”
1. iTunes U
2. Application ที่เกี่ยวของ
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. นักศึกษา ศึกษาความเปนมา
ของการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
ประเทศไทย จากแหลงขอมูลที่
หลากหลาย
2. นักศึกษาเลนเกม “The
Time Line” เพื่อสรุปความรู
ความเปนมาของการจัด
การศึกษาปฐมวัยในประเทศ
ไทย
3. นักศึกษาและอาจารยรวมกัน
สรุปความเปนมาของการจัด
การศึกษาปฐมวัย (ในประเทศ)
4. มอบหมายงานสรางตาราง
เปรียบเทียบ โดยสรุปความ
เปนมาของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ (งานเดี่ยว 5
คะแนน)
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการเรียน
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รูปแบบ
การสอน

Onsite
Online
Microsoft
Team
Zoom
Line
Facebook

ผูสอน
เรียน

คณาจารย
ประจํากลุม
เรียน

มคอ. 3
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่

5-6

นวัตกรรมทาง
การศึกษาปฐมวัย

7-8

หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ
ชั่วโมง
ที่ใช
2. เอกสารสิ่งพิมพที่เกีย่ วของ
3. เกม “The Time Line”
4. iTunes U
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. นักศึกษาศึกษา คนควา
นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
ในสถานศึกษา
2. สรุปความรูที่ไดจาก
การศึกษาผาน Application
Keynote (งานเดี่ยว 5 คะแนน)
3. นําเสนอความรูในรูปแบบที่
หลากหลาย เชน รายการวิทยุ/
โทรทัศน บทบาทสมมติ ฯลฯ
4. นักศึกษาแบงกลุม 4-5 คน
และทบทวนนวัตกรรมทาง
การศึกษาปฐมวัย ใน
สถานศึกษาปฐมวัย
5. นักศึกษาเลนเกม “ดูใหดี จํา
ใหได” เพื่อสรุปความรูเกี่ยวกับ
นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
6. นักศึกษาและอาจารยผูสอน
รวมกันสรุปความรูเกี่ยวกับ
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการสอน
2. เอกสาร สิ่งพิมพที่เกี่ยวของ
3. เกม “ดูใหดี จําใหได”
4. iTunes U
5. Application Keynote
6
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. นักศึกษาศึกษาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
โดยแบงกลุมตามชวงอายุ 0-3
ป และ 3-6 ป
2. สรุปความรูที่ไดจาก
การศึกษาผาน Application
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รูปแบบ
การสอน

ผูสอน

Onsite
(สัปดาหที่ 6)
Online
(สัปดาหที่ 5)
Microsoft
Team
Zoom
Line
Facebook

คณาจารย
ประจํากลุม
เรียน

Onsite
Online
Microsoft
Team
Zoom
Line
Facebook

คณาจารย
ประจํากลุม
เรียน

มคอ. 3
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่

9

แนวโนมการศึกษา
ปฐมวัย

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ
ชั่วโมง
ที่ใช
Mind Map (งานเดีย่ ว 5
คะแนน)
3. การตั้งคําถามที่ไดจาก
การศึกษาหลักสูตรฯ ผาน
Application Kahoot โดยให
นักศึกษาทุกคนมีสวนรวมใน
การตอบคําถาม
4. นักศึกษาและอาจารยผูสอน
รวมกันสรุปความรูเกี่ยวกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการสอน
2. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พ.ศ. 2560
3. เอกสาร สิ่งพิมพที่เกี่ยวของ
4. iTunes U
5. Application Mind Map
6. Application Kahoot
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. นักศึกษาคนควาและศึกษา
บทความทีเ่ กี่ยวของกับแนวโนม
การศึกษาปฐมวัย
2. สรุปความรูที่ไดจาก
การศึกษาผาน Application
Keynote
3. นักศึกษานําเสนอแนวโนม
การศึกษาปฐมวัย คนละ 3 นาที
(งานเดี่ยว 5 คะแนน)
4. นักศึกษาและอาจารยผูสอน
แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ
แนวโนมการศึกษาปฐมวัย
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการสอน
2. เอกสาร สิ่งพิมพที่เกี่ยวของ
3. iTunes U
4. Application Keynote
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รูปแบบ
การสอน

Onsite
Online
Microsoft
Team
Zoom
Line
Facebook

ผูสอน

คณาจารย
ประจํากลุม
เรียน

มคอ. 3
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
10-11 การจัด
สภาพแวดลอมที่เอื้อ
ตอการเรียนรูของ
เด็กปฐมวัย

12-13 บทบาทครู/
ผูป กครอง/ ชุมชน
ในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ
ชั่วโมง
ที่ใช
6
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. นักศึกษาคนควา เอกสาร
บทความที่เกี่ยวของกับการจัด
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรูของเด็กปฐมวัย
2. ศึกษาสังเกตการจัด
สภาพแวดลอมในหองเรียนและ
นอกหองเรียน ณ โรงเรียน
สาธิตละอออุทิศ
3. ออกแบบ “การจัด
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรูของเด็กปฐมวัย ทั้ง
ภายในหองเรียน นอก
หองเรียน” ผาน Application
ที่เหมาะสม
4. นักศึกษานําเสนอผลงานการ
ออกแบบ “การจัด
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรูของเด็กปฐมวัย” (งาน
เดี่ยว 5 คะแนน)
5. นักศึกษาและอาจารยผูสอน
แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการ
จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรูของเด็กปฐมวัย
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการสอน
2. บทความ สื่อสิ่งพิมพที่
เกี่ยวของ
สื่อดิจิทัล
1. iTunes U
2. Application ที่เกี่ยวของ
6
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. นักศึกษาดู VDO Clip และ
วิเคราะหบทบาทของบทบาท
ครู/ ผูปกครอง/ ชุมชน ในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย
14

รูปแบบ
การสอน
Onsite
Online

Onsite
Online
Microsoft
Team
Zoom

ผูสอน
คณาจารย
ประจํากลุม
เรียน

คณาจารย
ประจํากลุม
เรียน

มคอ. 3
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่

14

- การสราง
ปฏิสัมพันธและการ
สื่อสารเชิงบวก
ระหวางครูและ
ผูปกครอง

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ
ชั่วโมง
ที่ใช
2. นักศึกษาสรุปองคความรูจ าก
VDO Clip ลงใน Application
Keynote ตามประเด็น
ดังตอไปนี้ (งานเดี่ยว 5
คะแนน)
- บทบาทครูในการพัฒนา
เด็กปฐมวัย
- บทบาทผูปกครองในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย
- บทบาทชุมชนในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย
3. นักศึกษาและอาจารยผูสอน
แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ
บทบาทครู/ ผูปกครอง/ ชุมชน
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการสอน
2. VDO Clip ที่เกี่ยวของ
3. iTunes U
4. Application Keynote
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. นักศึกษาศึกษาคนควา
เอกสาร บทความ สื่อสิ่งพิมพ
วีดีโอที่เกี่ยวของกับเรื่องการ
สรางปฏิสัมพันธและการสื่อสาร
เชิงบวกระหวางครูและ
ผูปกครอง
2. นักศึกษาออกแบบวิธีสงเสริม
การสรางปฏิสัมพันธและการ
สื่อสารเชิงบวกระหวางครูและ
ผูปกครอง
3. นักศึกษานําเสนอวิธีสงเสริม
การสรางปฏิสัมพันธและการ
สื่อสารเชิงบวกระหวางครูและ
ผูปกครอง คนละ 3 นาที (งาน
เดีย่ ว 5 คะแนน)
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รูปแบบ
การสอน
Line
Facebook

Onsite
Online
Microsoft
Team
Zoom
Line
Facebook

ผูสอน

คณาจารย
ประจํากลุม
เรียน

มคอ. 3
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่

15

จัดโครงการ “การ
สงเสริมภาษาและ
ทักษะชีวิตของเด็ก
ปฐมวัย”

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ
ชั่วโมง
ที่ใช
4. นักศึกษาและอาจารยผูสอน
แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการ
สรางปฏิสัมพันธและการสื่อสาร
เชิงบวกระหวางครูและ
ผูปกครอง
5. นักศึกษาเตรียมจัดโครงการ
“การสงเสริมภาษาและทักษะ
ชีวิตของเด็กปฐมวัย”
สื่อที่ใช
1. เอกสารประกอบการสอน
2. บทความ สื่อสิ่งพิมพ วีดีโอที่
เกี่ยวของ
3. iTunes U
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แบงกลุมนักศึกษาเขาฐาน
กิจกรรม โดยแตละฐานจะทํา
กิจกรรม 15 นาที ดังนี้
1.1 กิจกรรม “ตอใหสูง”
1.2 กิจกรรม “แตงตัวใหหนูที”
1.3 กิจกรรม “4 pieces
jigsaw puzzle”
1.4 กิจกรรม “stackers”
1.5 กิจกรรม “หนูนอ ยหมวก
แดง”
2. ออกแบบสภาพแวดลอมใน
การจัดกิจกรรม และบทบาท
ของครูในการจัดกิจกรรม
3. นําเสนและแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกัน และทําการ
ปรับปรุงกิจกรรม
4. จัดโครงการ “การสงเสริม
ภาษาและทักษะชีวิตของเด็ก
ปฐมวัย” โดยบูรณาการรายวิชา
มาตุเวท และรายวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับครูปฐมวัย
ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
16

รูปแบบ
การสอน

ผูสอน

Onsite การ คณาจารย
ประจํากลุม
จัดโครงการ
เรียน
“การสงเสริม
ภาษาและ
ทักษะชีวิตของ
เด็กปฐมวัย”
Online

มคอ. 3
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่

16

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ
ชั่วโมง
ที่ใช
5. สะทอนการเรียนรูจากการ
จัดโครงการ (งานกลุม 10
คะแนน)
สื่อที่ใช
1. อุปกรณในการจัดกิจกรรม
สําหรับเด็ก
สอบกลางภาค

รูปแบบ
การสอน

ผูสอน

หมายเหตุ สรุปรูปแบบการสอน : Online 53.33 % ( 8 สัปดาห)
: Onsite 46.67 % (7 สัปดาห)

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

1.1.1

1) ประเมินจาก
การเขาเรียนตรง
เวลา
2) ประเมินจาก
ความรับผิดชอบ
ในงานที่ไดรับ
มอบหมาย และ
การสงงานตรง
เวลา
1) การทดสอบ
ปลายภาคเรียน
1) ประเมินจาก
การทํางานกลุม
2) ประเมินจาก
การสรางสรรค
ของผลงาน
3) ประเมินจาก
การใชเทคโนโลยี
ในรายวิชา

2.1.1, 2.1.2 ,2.1.4
3.1.1,
4.1.2,4.1.3,4.1.4,
5.1.2,5.1.3,
6.1.3,6.1.4

สัปดาหที่
ประเมิน
1-15
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สัดสวนของการ วิธีการทวน
ประเมินผล
สอบ
10%
การรวม
กิจกรรมของ
นักศึกษา
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40%

1-15

50%

สุมประเมิน
ขอสอบ
สุมตรวจ
ผลงานของ
นักศึกษา

มคอ. 3
ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน
4) ประเมินจาก
การนําเสนอ
ผลงาน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมินผล

วิธีการทวน
สอบ

3. การประเมินผลการศึกษา
เกณฑคะแนน
85 - 100
79 - 84
73 - 78
67 - 72
61 - 66
55 - 60
50 - 54
0 - 49
ไดรับการอนุมัติใหนักศึกษายกเลิกรายวิชา
การประเมินยังไมสมบูรณ

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก

พรชุลี ลังกา และคณะ. (2563). เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการศึกษาปฐมวัย.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ

ศศิพันธุ เปยนเปยมสินและคณะ. (2559) เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการศึกษา
ปฐมวัย. กรุงเทพฯ : กราฟฟคไซต.

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

http://edlru.dusit.ac.th/ edlru สื่อการศึกษาทางไกลระดับปฐมวัยและประถมศึกษา
http://research.dusit.ac.th/new/e-Journal/ วารสารวิจัย มสด.
http://arit.dusit.ac.th/main/databases/ ฐานขอมูลออนไลน
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มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ดําเนินการดังนี้
• นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนผานแบบประเมินอาจารย ผานระบบออนไลนของ
มหาวิทยาลัย / ของรายวิชา
• การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
• การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียนเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา

2. กลยุทธการประเมินการสอน

• คณะกรรมการประจําหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา
• อาจารยผูประสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูรวมสอน รวมกันประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน ระหวางภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน

หลังจากไดรับผลการประเมินการสอนในขอ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรม
ในการระดมสมองจากผูสอนรวม และสรรหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

หลักสูตรมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ทําหนาที่ทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ดังนี้
- สุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน
ของรายวิชา
- สุมตรวจผลงานของนักศึกษา

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

จากผลประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปหรือตามขอเสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตาม
ขอ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรู
ความคิดกับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย
5.3 สอบถามจากนักศึกษา
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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