รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
คณะครุ ศาสตร์ / หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ECED402 นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย Innovation for Early Childhood Education
2. จํานวนหน่ วยกิต
5 หน่วยกิต 5 (3-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ชุดวิชาเฉพาะด้ านการศึกษาปฐมวัย
4. อาจารย์ ผ้ รู ั บผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
ผศ.ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์ และอ.พรรัก อินทามระ
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 2 / 2555 ชันปี
้ ที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
ตอนเรี ยน A1 ห้ อง 11303 ตอนเรี ยน B1 ห้ อง 11303
ตอนเรี ยน C1 ห้ อง 11303 ตอนเรี ยน D1 ห้ อง 11303
9. วันที่จัดทําหรื อปรั บปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั ง้ ล่ าสุด
1 ตุลาคม พ.ศ.2555

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. รู้และเข้ าใจแนวคิดใหม่ทางการศึกษาปฐมวัยและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรี ยนรู้เพื่อการพัฒนา
เด็กปฐมวัย
2. วิเคราะห์บริ บทและจุดเน้ นของแนวคิดใหม่ทางการศึกษาปฐมวัย เพื่อนํามาปรับใช้ กบั สภาพ
สังคมไทยได้ อย่างเหมาะสม
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3. ออกแบบ สร้ าง ใช้ ประเมินและปรับปรุ ง แก้ ไขนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4. เลือกใช้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรี ยนรู้ อนื่ ๆ เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ อย่าง
เหมาะสมกับประสบการณ์การเรี ยนรู้ของเด็ก
5. ยอมรับและเห็นคุณค่าของผู้อื่น สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
1. เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรม เทคนิควิธีการจัดการเรี ยนรู้และการประเมินผลให้ สอดคล้ องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
2. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามรถทํางานร่วมกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิดใหม่ทางการศึกษาปฐมวัยและเทคโนโลยีที่สง่ เสริ มการเรี ยนรู้ การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาปฐมวัยมาใช้ การเลือกใช้ และสร้ างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งการเรี ยนรู้เพื่อการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาด้ วยตนเอง
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริ ม
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
48 ชัว่ โมง
64 ชัว่ โมง
128 ชัว่ โมง
สอนเสริมตามความ
ต้ องการของนักศึกษา
เป็ นรายบุคคล
3. จํานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาํ ปรึ กษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
อาจารย์จดั เวลาให้ คําปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรื อรายกลุม่ ตามความต้ องการของนักศึกษา
โดยนัดหมายกับอาจารย์ประจําวิชาล่วงหน้ า

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาให้ นกั ศึกษาตระหนักถึงหน้ าที่ ความรับผิดชอบ การมีวินยั การรู้ถงึ บทบาทหน้ าที่ของ
ตนเอง รู้ จกั เสียสละ มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ตรงต่อเวลา มีภาวะความเป็ นผู้นําและผู้ตาม พร้ อมทัง้
ตระหนักในคุณค่าของความเป็ นครู
2
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1.2 วิธีการสอน
ปลูกฝั งให้ ผ้ เู รี ยนมีระเบียบวินยั โดยเน้ นเรื่ องการเข้ าชันเรี
้ ยนให้ ตรงเวลา การแต่งกายให้
เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย รวมทั ้งการส่งรายงานและงานมอบหมายให้ ตรงตามกําหนด
สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมที่เกี่ยวข้ องระหว่างการจัดการเรี ยนรู้
เน้ นให้ นกั ศึกษามีความรับผิดชอบต่องานของตนเองและการทํางานกลุม่ โดยเน้ นทั ้งบทบาทผู้นํา
กลุม่ และสมาชิกที่ดีของกลุม่
อาจารย์ปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่าง ให้ ความสําคัญต่อจรรยาบรรณวิชาชีพครู และเปิ ดโอกาสให้
นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟั งความคิดเห็นของผู้เรี ยน
1.3 วิธีการประเมินผล
การเข้ าเรี ยนและการมีสว่ นร่วมในการเรี ยนรู้
การส่งงานรายบุคคลและผลงานกลุม่ ที่ได้ รับมอบหมายตรงตามเวลา
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ตี ้ องได้ รับ
มีความรู้เรื่ องแนวคิดใหม่ทางการศึกษาปฐมวัยและเทคโนโลยีที่สง่ เสริมการเรี ยนรู้ การนํา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยมาใช้ การเลือกใช้ และสร้ างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีและ
แหล่งการเรี ยนรู้เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย วิเคราะห์ ปฏิบตั ิกิกรรมตามฐานการเรี ยนรู ้ ศึกษา วีดิทศั น์ ศึกษาดูงาน
มอบหมายงาน สร้ าง/ออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย
2.3 วิธีการประเมินผล
ประสิทธิผลของการค้ นคว้ าสรุป และนําเสนอรายงาน
ประสิทธิผลของการสร้ าง/ออกแบบนวัตกรรมและการนําเสนอ
การสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ รู้เท่าทันสถานการณ์และแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
สืบค้ นและประมวลข้ อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย
นําความรู้ นวัตกรรมไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้ องถิ่นเพื่อทําความเข้ าใจและสร้ างสรรค์งานขึ ้นใหม่
3.2 วิธีการสอน
จัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่ฝึกทักษะการคิดทั ้งในระดับบุคคลและกลุม่
ระดมสมองแก้ ปัญหาจากกรณีศกึ ษาตามประเด็นปั ญหาที่กําหนดไว้
จัดกิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนปฏิบตั งิ านจริ ง
3
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3.3 วิธีการประเมินผล
การแสดงความคิดเห็นและตอบปั ญหาในชั ้นเรี ยนทังรายบุ
้
คคลและกลุม่
การใช้ ทกั ษะภาคปฏิบตั ิในการแก้ ไขปั ญหาการสร้ าง/ออกแบบและทดลองนวัตกรรมใน
สถานการณ์จริ ง
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบที่ต้องพัฒนา
พัฒนาการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมายเป็ นรายบุคคล และ
เป็ นกลุม่ ให้ ครบถ้ วนตามกําหนดเวลา
มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง พัฒนาทักษะในการสร้ างสัมพันธภาพและยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และสามารถทํางานร่วมกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานรายบุคคลและกลุม่
ฝึ กปฎิบตั ิงานกลุม่ ในชั ้นเรี ยนเพือ่ ให้ มีปฏิสมั พันธ์ร่วมกัน โดยให้ มีการหมุนเวียนหน้ าที่ในกลุม่
นําเสนอรายงานหน้ าชันเรี
้ ยน
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินตนเองและเพื่อนในการปฏิบตั ิงาน
สังเกตพฤติกรรมในชั ้นเรี ยน
การตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิผลของงาน
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
พัฒนาทักษะในการสื่อสาร การพูด การฟั ง การเขียนโดยการทํารายงานและการนําเสนอ
พัฒนากระบวนการคิดและความคิดสร้ างสรรค์
พัฒนาทักษะการออกแบบและการสร้ างงาน
5.2 วิธีการสอน
นําเสนอข้ อมูลจากการค้ นคว้ าทางอินเตอร์ เน็ต เพื่อเป็ นตัวอย่างกระตุ้นให้ นกั ศึกษาเห็น
ประโยชน์จากการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและสืบค้ นข้ อมูล
มอบหมายให้ นกั ศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้ อง
นําเสนอโดยใช้ รูปแบบงานที่หลากหลายทั ้งในรู ปเอกสารและด้ วยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
ทักษะการใช้ ภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน
ทักษะการใช้ สื่อและการใช้ ภาษาพูดจากการนําเสนอรายงานหน้ าชันเรี
้ ยน
รายงานการสืบค้ นข้ อมูลด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
4
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ ท่ ี
หัวข้ อ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

1

- ปฐมนิเทศ
- ความหมายของนวัตกรรม
และเทคโนโลยี

7 ชัว่ โมง

2-3

แนวคิดใหม่ทางการจัดการ
ศึกษาปฐมวัย

14 ชัว่ โมง

4 -5

การเรี ยนรู้ที่ สอด คล้ องกับ
การทํางานของสมอง (BBL)

14 ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรี ยน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
- ทดสอบก่อนเรี ยน
- ชี ้แจงกําหนดการสอนกิจกรรม
การเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล และเอกสาร
ประกอบการสอน
- ให้ นกั ศึกษาแบ่งกลุ่ม อภิปราย
เกี่ยวกับความหมายนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
- บรรยายสรุป
- นักศึกษาบันทึกสิ่งที่ได้ เรียนรู้
(Journal)
- มอบหมายงานให้ นกั ศึกษาแต่
ละคนศึกษาบทความที่เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัยโดยส่ง
งานอาจารย์และเพื่อนทาง
อินเตอร์ เน็ต
- นําเสนอบทความ
- นักศึกษาแบ่งกลุ่ม จัดกลุ่ม
บทความและวิเคราะห์ เนื ้อหาใน
บทความ
- บรรยายสรุป
- นักศึกษาบันทึกสิ่งที่ได้ เรียนรู้
- มอบหมายงานให้ นกั ศึกษา
ศึกษา นวัตกรรมการศึกษา
ปฐมวัย
- แบ่งกลุ่มนักศึกษาเข้ าฐานการ
เรียนรู้เรื่ องการเรี ยนรู้ที่สอดคล้ อง
กับการทํางานของสมอง
- บรรยายสรุป
- นักศึกษาสรุปแนวคิดที่ได้ รับจาก
เรื่ องการเรียนรู้ที่สอดคล้ องกับการ

ผู้สอน
ผศ.ดร.ขวัญฟ้า
อ.พรรัก

ผศ.ดร.ขวัญฟ้า
อ.พรรัก

ผศ.ดร.ขวัญฟ้า
อ.พรรัก
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สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรี ยน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน

ทํางานของสมอง(BBL)
- นักศึกษาบันทึกสิ่งที่ได้ เรียนรู้
6-7

พหุปัญญา

14 ชัว่ โมง

8

นวัตกรรมทางการศึกษา
ปฐมวัย

7 ชัว่ โมง

9 - 10

นวัตกรรมทางการศึกษา
ปฐมวัย

14 ชัว่ โมง

11 – 12

นวัตกรรมทางการศึกษา
ปฐมวัย

14 ชัว่ โมง

13

หลักการสร้ าง/ออกแบบ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาปฐมวัย

7 ชัว่ โมง

- แบ่งกลุ่มนักศึกษาเข้ าฐานการ
เรี ยนรู้เรื่องพหุปัญญา
- บรรยายสรุป
- นักศึกษาสรุปแนวคิดที่ได้ รับ
จากเรื่อง พหุปัญญา
- นักศึกษาบันทึกสิ่งที่ได้ เรียนรู้
- นักศึกษาศึกษาวีดิทศั น์
เกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
- บรรยายสรุป
- นักศึกษาสรุปแนวคิดที่ได้ รับจาก
เรื่ อง นวัตกรรมทางการศึกษา
ปฐมวัย
- นักศึกษาบันทึกสิ่งที่ได้ เรียนรู้
- มอบหมายงานให้ นกั ศึกษา
ศึกษานวัตกรรม ณ สถาน
ศึกษา ที่ใช้ นวัตกรรม
นักศึกษาศึกษานวัตกรรม ณ
สถานศึกษา ที่ใช้ นวัตกรรม
- นักศึกษาบันทึกสิ่งที่ได้ เรียนรู้
(Journal)
- นักศึกษานําเสนอรายงานและ
ร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับ
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
- นักศึกษาบันทึกสิ่งที่ได้ เรียนรู้
- แบ่งกลุ่มศึกษาหลักการ สร้ าง/
ออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย
- นักศึกษาบันทึกสิ่งที่ได้ เรียนรู้
- มอบหมายงานให้ นกั ศึกษาสร้ าง
ออกแบบ นวัตกรรมฯ

ผศ.ดร.ขวัญฟ้า
อ.พรรัก

ผศ.ดร.ขวัญฟ้า
อ.พรรัก

ผศ.ดร.ขวัญฟ้า
อ.พรรัก

ผศ.ดร.ขวัญฟ้า
อ.พรรัก

ผศ.ดร.ขวัญฟ้า
อ.พรรัก

6

มคอ. 3
สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

14

การสร้ าง/ออกแบบนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ปฐมวัยที่เกิดจากผลการวิจยั
นวัตกรรมเพื่อการบริการทาง
วิชาการแก่สงั คม

15

สาระการเรียนรู้ชดุ วิชานวัต
กรรมการศึกษาปฐมวัย

16

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรี ยน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)

7 ชัว่ โมง

-แบ่งกลุม่ ทําโครงการ
นวัตกรรมกลุ่มละ 1 เรื่ อง และ
นําไปใช้ ณ สถานศึกษา
- นักศึกษานําเสนอรายงาน
เกี่ยวกับการสร้ าง/ออกแบบ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาปฐมวัย
- บรรยายสรุป
- นักศึกษาบันทึกสิ่งที่ได้ เรียนรู้
7 ชัว่ โมง
- สรุป สนทนา ซักถามเกี่ยวกับ
สาระการเรี ยนรู้ชดุ วิชา
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
-ทดสอบหลังเรียน
- นักศึกษาบันทึกสิ่งที่ได้ เรียนรู้
ทดสอบปลายภาคเรียน

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
ลําดับที่
ผลการ
วิธีการประเมิน
เรี ยนรู้
คุณธรรม
1.การเข้ าเรียนและการมีส่วนร่วมในการ
1
จริ ยธรรม

2

3

เรี ยนรู้
2.การส่งงานรายบุคคลและผลงานกลุ่มที่
ได้ รับมอบหมายตรงตามเวลา
ความรู้
1.ประสิทธิผลของการค้ นคว้ าสรุป และ
นําเสนอรายงาน
2.ประสิทธิผลของการสร้ าง/ออกแบบ
นวัตกรรมและการนําเสนอ
3. การสอบปลายภาค
ทักษะทางปั ญญา 1.การแสดงความคิดเห็นและตอบปั ญหา
ในชันเรี
้ ยนทั ้งรายบุคคลและกลุม่
2. การใช้ ทกั ษะภาคปฏิบตั ิในการแก้ ไข
ปั ญหาการสร้ าง/ออกแบบและทดลอง
นวัตกรรมในสถานการณ์จริ ง

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน

ผู้สอน
ผศ.ดร.ขวัญฟ้า
อ.พรรัก

ผศ.ดร.ขวัญฟ้า
อ.พรรัก

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล

ตลอดภาค
การศึกษา
“

10%

ตลอดภาค
การศึกษา
13,14

5%

16
ตลอดภาค
การศึกษา
13,14

30%

5%

5%

5%
10%
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ลําดับที่

ผลการ
เรี ยนรู้

วิธีการประเมิน

4

ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1.ประเมินตนเองและเพื่อนในการ
ปฏิบตั ิงาน
2. สังเกตพฤติกรรมในชันเรี
้ ยน
3. การตรงต่อเวลาในการส่งงานและ
ประสิทธิผลของงาน
1.ทักษะการใช้ ภาษาเขียนจาก
เอกสารรายงาน
2.ทักษะการใช้ สื่อและการใช้ ภาษาพูดจาก
การนําเสนอรายงานหน้ าชั ้นเรี ยน
3. รายงานการสืบค้ นข้ อมูลด้ วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

5

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สัปดาห์ ท่ ี สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
ประเมิน
ตลอดภาค
การศึกษา
“
ตลอดภาค
การศึกษา
ตลอดภาค
การศึกษา
“
2-3

5%
5%
5%
5%
5%
5%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
วัฒนา ปุญญฤทธิ์ และ อัญชลี ไสยวรรณ.(2549). นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.

2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
- DAO(Dissertation Abstracts) - HW Wilson Education
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.(2544). การสังเคราะห์ งานวิจัยเกี่ยวกับรู ปแบบการจัด
การเรียนรู้ ท่ เี น้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ. กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้ าว.
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน, สํานักงาน. (2547). คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546.
กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้ าว.
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน, สํานักงาน. (2549). แนวการจัดการเรียนรู้ ท่ สี อดคล้ องกับสมองของเด็ก
ปฐมวัย. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
เต็มสิริ เนาวรังสี. (Online). หลักสูตรและการจัดโปรแกรมการอบรมเด็กปฐมวัย. Available:
http://info.arc.dusit.ac.th/newiknowledge/EducationShelf.nsp[2549].
ทิศนา แขมมณี. (2543). ทฤษฎีใหม่กบั การศึกษา. ใน พระอัจฉริยบารมี : การประถมศึกษาและการศึกษา
ปฐมวัย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุษบง ตันติวงษ์ . (2546). รูปแบบการศึกษาปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทย : การศึกษาเพื่อชีวิตที่พอเพียง. ใน พระอัจฉริย
บารมี : การประถมศึกษาและการศึกษาปฐมวัย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
_______ . (2546). รู ปแบบการศึกษาปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทย : การศึกษาเพื่อชีวิตที่พอเพียง. กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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พร พันธุ์โอสถ. (2543). การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยไทย : ตามแนวคิดวอลดอล์ ฟ. กรุงเทพฯ :ภาพพิมพ์.
พัชรี ผลโยธิน. (2548). รูปแบบการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ใน ประมวลสาระชุดวิชาการจัด
ประสบการณ์ สาํ หรับเด็กปฐมวัย.หน่วยที่ 4 (หน้ า 15-32) นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุม่ ระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษาตังแต่
้ ชวั่ โมงแรกให้ เข้ าใจถึงการปรับปรุงชุดวิชานี ้
จากการจัดการเรี ยนรู้ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา และขอความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการพัฒนาชุดวิชา
ในช่วงปลายภาคการศึกษา
- นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรี ยบเทียบความรู้ ทักษะทั ้งก่อนและหลัง
การศึกษาชุดวิชานี ้
- นักศึกษาประเมินความพึงพอใจผู้สอนและการพัฒนาชุดวิชาผ่านการประเมิน on line ของ
มหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- ผลการเรี ยนของนักศึกษา
- ผลการประเมินของนักศึกษา
- ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง
3. การปรั บปรุ งการสอน
- การประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเอง และสรุปปั ญหา
อุปสรรค แนวทางแก้ ไขเมื่อสิ ้นสุดการสอน เพื่อเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นในการปรับปรุงชุดวิชาในภาค
การศึกษาต่อไป
- การวิจยั ในชันเรี
้ ยน เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการจัดการเรี ยนรู้ และการประเมินผล
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ในระหว่างกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ในชุดวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ดังนี ้ ผลการสอบ
ข้ อเขียน คะแนนการนําเสนอรายงาน คะแนนพฤติกรรม และคะแนนจากงานที่มอบหมาย
- นักศึกษาสามารถขอดูคะแนนย่อยต่างๆ เพื่อความมัน่ ใจ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรั บปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
- นําข้ อคิดเห็นของนักศึกษาจากข้ อ 1 มาประมวลเพื่อจัดกลุม่ และนําไปปรับปรุ งการจัดการ
เรี ยนรู้ในภาคการศึกษาต่อไป
- นําผลการประเมินการสอนของตนเองจากข้ อ 2 มาจัดกลุม่ เทียบเคียงกับข้ อคิดเห็นของ
นักศึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุ งในการจัดการเรี ยนรู้ในภาคการศึกษาต่อไป
-เปลี่ยนหรื อสลับอาจารย์ผ้ สู อน เพื่อให้ นกั ศึกษามีมมุ มองในเรื่ องการประยุกต์ความรู้ ความคิด
กับปั ญหาที่มาจากงานวิจยั ของอาจารย์
9

