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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะ
คณะครุศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1074502 ััััการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาับ้านและชุมชน
ัััััััััััััััััััััSchool and Community Collaboration

2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตัั สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอกเลือก

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์สุภาพรัมูฮาหมัดัั
4.2 อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์สุภาพรัมูฮาหมัดัั
อาจารย์วันเพ็ญับุตรพรม
อาจารย์กรณิศัทองสอาด
อาจารย์ชนิสราัใจชัยภูมิ

ตอนเรียนัA1 , B1
ตอนเรียนัC1
ตอนเรียนัUA , UB
ตอนเรียนัLA

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 3

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี

8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ัััวิทยาเขตสุพรรณบุรีััั
ัััศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลาปาง

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
ัััั10 กรกฎาคมั2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ัความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาับ้าน
และชุมชน
1.2 เพื่ อ ให้ นัก ศึ กษาสามารถอธิ บ ายหลั กการัและวิ ธีก ารให้ ก ารศึ ก ษาแก่ ผู้ ป กครองัที่ มี ผลต่ อ
พัฒนาการเด็กปฐมวัยั
1.3ัเพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกยุทธวิธีให้การศึกษาผู้ปกครองในเขตเมืองและชุมชนได้
1.4ัเพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการเขียนและจัดโครงการที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาั
บ้านและชุมชน

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 สอดแทรกประสบการณและเหตุการณประเด็นปัญหาในชั้นเรียนที่เกิดขึ้นในการศึกษาระหว่าง
การเรียนการสอนัเช่นัสถานการณ์ทางครอบครัวัการสร้างความร่วมมือระหว่างบ้านัโรงเรียนัและชุมชน
2.2 เน้นการศึกษาสารวจความต้องการจาเป็นเกี่ยวกับหัวข้อในการเขียนโครงการัเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลและนาเสนอในรูปแบบต่างๆ
2.3 การศึกษาตัวอย่างงานวิจัยับทความวิจัยของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างสถานศึกษาับ้านและชุมชน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาความหมายของการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ัความส าคั ญ ของความร่ ว มมื อ ระหว่ า งบ้ า นั
สถานศึกษาและชุมชนัที่มีต่อการพัฒนาด้านต่างๆัของเด็กปฐมวัยัหลักการและวิธีการให้การศึกษาแก่
ผู้ ป กครองัยุ ท ธวิ ธี ให้ ก ารศึ ก ษาแก่ ผู้ ป กครองในเขตเมื อ งและชนบทับทบาทสถานศึ ก ษาในการให้
ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านัสถานศึกษาและชุมชนัการจัดทาโครงการที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบ้านั
สถานศึกษาและชุมชน
Study of meaning of collaboration, importance of collaborationั between school
and community conducive to children’s developmental domains. Principles, methods,
and strategies of educating 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.
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย/การฝึก

สอนเสริม

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

บรรยายั45ัชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เป็นรายบุคคล

-

90ััชั่วโมง

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน
รายบุคคล
อาจารย์ จัด เวลาให้ค าปรึกษาเป็ นรายบุคคลัหรือรายกลุ่ มตามความต้ องการของนั กศึกษาและให้
คาปรึกษาแก่นักศึกษาผ่านระบบัonline

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมัจริยธรรมและจรรยาบรรณวัิชาชีพั
1.1.2 มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสร้างการพััฒนาที่ยั่งยืน
1.1.3 มีความกล้าหาญทางจริยธรรม กล้าแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมด้ว ยความเข้าใจในผู้อื่น
เข้าใจโลก และมีจิตสาธารณะ
1.1.4 มีความเสียสละ และเปนแบบอย่างที่ดี
1.1.5 เคารพกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆัขององค์กรและสังคม
1.1.6 สามารถจัดการและแก้ปัญ หาทางคุณ ธรรมจริย ธรรม จรรยาบรรณวิช าชีพ ครูโดยใช้
ดุล ยพินิจ ทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1ัการบรรยาย/การอภิปรายพร้อมยกตัวอย่างััั
1.2.2ัจัดกิจกรรมกลุ่มและมอบหมายการทางานเป็นทีม
1.2.3ัการวิเคราะห์ัสังเคราะห์ักรณีศึกษา กรณีตัวอย่าง
1.2.4ัการเรียนรู้ด้วยตนเองัจากการค้นคว้าัการเอกสารัและข้อมูลสารสนเทศต่างๆ
1.2.5ัจัดกิจกรรมกลุ่มและมอบหมายการทางานเป็นทีม
1.2.6ักาหนดเกณฑ์ในการเข้าชั้นเรียนและการส่งงาน
1.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียนัการร่วมกิจกรรมัััความสนใจััความรับผิดชอบ การส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตรงตามเวลาััั
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและเปนระบบ
ััััััััั2.1.2ัมีค วามตระหนัก รู้ห ลัก การและทฤษฎีใ นองค์ค วามรู้ที ่เ กี ่ย วข้อ งอย่า งบูร ณาการัทั ้ง
การบูรณาการข้ามศาสตร์ั และบูรณาการกับโลกแห่ง ความเป็นจริง
ััััััั2.1.3 มี ค วามเข้ า ใจความก้ า วหน้ า ของความรู้ เ ฉพาะด้ า นในสาขาวิ ช าที่ จ ะสอนอย่ า ง
ลึ ก ซึ้ ง ตระหนั ก ถึ ง ความสาคั ญ ของงานวิ จั ย และการวิ จั ย ในการต่ อ ยอดความรู้
2.1.4 มีค วามสามารถในการคิด วิเ คราะห์ สัง เคราะห์ และประเมิน ค่า องค์ค วามรู้ และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1ัการบรรยาย/การอภิปรายพร้อมยกตัวอย่างััั
2.2.2ัศึกษาัค้นคว้าตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
2.2.3ัการเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ ั(Collaborative learning) เพื่ อ สร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า งบ้ า นั
สถานศึกษาและชุมชน
2.2.4ัมอบหมายงานและเรียนรู้กระบวนการจัดทาโครงการปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและ
ชุมชน
2.2.5ัฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและชุมชน
2.2.6ัดาเนินการจัดโครงการปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและชุมชน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1ัสอบปลายภาคัั
2.3.2ัประเมินจากการนาเสนอผลงานัั
2.3.3ัการมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
2.3.4ัประเมินผลการจัดโครงการ

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 สามารถคิ ด ค้ น หาข้ อ เท็ จ จริ ง ัทาความเข้ า ใจัและประเมิ น ข้ อ มู ล ส ารสนเทศและ
แนวคิ ด จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ห ลากหลายัเพื่ อ ใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านัการวิ นิ จ ฉั ย ัแก้ ปั ญ หาและทา
การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นางานและพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง
ััััััั 3.1.2 สามารถคัิด แกั้ป ััญ หาที่ัมีัค วามสลัับ ซับ ซ้อ น เสนอทางออกและนาไปสู่ัก ารแกั้ไ ขไดั้อ ย่า ง
สรั้างสรรค์ัโดยคานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบััติ และผลกระทบจากการตััดสินใจ
ัั3.1.3 มีค วามเป็น ผู้นาทางปัญ ญาในการคิด พัฒ นางานอย่ า งสร้า งสรรค์ั มีวิสัย ทัศ น์แ ละการ
พัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์ั รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
ััััััััั3.1.4 การคัิดวัิเคราะห์ สัังเคราะห์ ประเมัินคั่า และนาความรูั้เกีั่ยวกัับแนวคัิด ทฤษฎัีไปใชั้ในการ
จััด การเรัีย นรู้ แกั้ป ััญ หาการพััฒ นาผู้ัเ รัีย น และการวัิจ ััย ตั่อ ยอดองคั์ค วามรู้ มัีค วามเปั็น ผู ้ัน าในการ
ปฏัิบััตัิงานอยั่างมีวิสัยทัศน์
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3.2 วิธีการสอน
ััััััััั3.2.1 แบ่งกลุ่มย่อยมอบหมายงาน
ั3.2.2 การวิเคราะห์กรณีศึกษาหรือประเด็นปัญ หาเพื่อ จัดทาข้อมูลพื้นฐานความต้องการจาเป็นใน
การจัดทาโครงการ
ััััััััั3.2.3 อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ััััััััั3.2.4 การทางานเป็นทีม
ััััััััั3.2.5 มอบหมายให้ศึกษาและทารายงานกลุ่ม
3.3 วิธีการประเมินผล
ั3.3.1 ประเมินจากแบบการวิเคราะห์
ั3.3.2 วัดและประเมินผลจากการนาเสนอผลงาน

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 มีความรู้ความเข้า ใจเกี่ย วกับบทบาทหน้า ที่และความรับผิด ชอบของตนเองและผู้อื่น
ในการท างาน และการอยู่ร่ว มกัน อย่า งเป นกัล ยาณมิต ร และในการเรีย นรู้พ ัฒ นาตนเองแ ละ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อ ง
4.1.2 มีค วามเอาใจใส่ ช่วยเหลือ และเอื้ อ ต ่อ การแก้ ปัญ หาในกลุ่ม และระหว่ างกลุ่ มได้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์
4.1.3 มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
4.1.4 มี ค วามไวในการรั บ รู้ ค วามรู้ สึ กของผู้ อื่น มี มุ ม มองเชิ ง บวก มี วุ ฒิ ภ าวะทางอารมณ์
และสั ง คม เอาใจใส่ในการรับฟังและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
ั4.2.1 การเป็น ผู้น าแบบมีส่วนร่วมั(Shared leadership) โดยมอบหมายงานรายบุคคลและราย
กลุ่ม
ั4.2.2 การเรี ย นแบบมี ส่ ว นร่ ว มปฏิ บั ติ ก ารั(Participative learning through action)ัโดยฝึ ก
ปฏิบัติในชั้นเรียนเพื่อให้มีปฏิบัติสัมพันธ์เชิงบวก
4.2.3 นาเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนั
4.2.4 การทางานเป็นทีม
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนััั
4.3.2 ประเมินจากรายงานที่นาเสนอ
4.3.3 สังเกตและประเมินกระบวนการทางาน
4.3.4 วัดและประเมินจากผลนาเสนอผลงานกลุ่มัและการเป็นผู้นาในการอภิปรายซักถาม
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพัูดัภาษาเขียนัเทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติเพัื่อ
การวิจััย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การเกั็บรวบรวมขั้อมูลและนำเสนอขั้อมูล และการแกั้ปัญ หาในการ
ดำรงชัีวิัตัและการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.1.2ั ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูดัภาษาเขียนัเทคโนโลยีสารสนเทศัและสถิติเพื่อการ
วิจัยัเพื่อการสื่อสารัการเรียนรู้ัการเก็บรวบรวมข้อมูล และนาเสนอข้อมูล ัและการแก้ไ ขปัญ หาในการ
ดารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.1.3 สามารถใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติเพื่อ การวิจัย เพื่อ การ
สื่อสาร การเรียนรู้ การเกบรวบรวมข้อมูลและนาเสนอข้อมูล และการแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตและ
การจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.1.4 สามารถบัูร ณาการขั้อ มัูล เพื่ อ การสื่อ สารอยั่างเปั็น ระบบดั้ว ยสื่อ และเทคโนโลยัีเพื่ อ การ
สื่อสารัได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การสืบค้น และน าเสนอรายงานประเด็นส าคั ญ จากข่า วหรือแหล่ง การเรียนรู้ที่ห ลากหลาย
เกี่ยวข้องด้วยตนเอง
5.2.2 มอบหมายงานให้ออกแบบกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง
5.2.3 จัดให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการใช้สถิติพื้นฐานและสถิติเพื่อการวิจัยัการใช้ภาษาพูดัเขียนและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศัโดยมีการให้ข้อมูลป้ อนกลับ และการให้ ความช่วยเหลือจากการดาเนินงาน
โครงการ
5.2.4 การสรุปรูปเล่มรายงานโครงการ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 สังเกตการมีส่วนร่วมในการอภิปรายัประเมินจากรายงานัและการประเมินจากผู้ปกครอง
5.3.2 วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์ัและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาับ้านและชุมชน
5.3.3 การตรวจรูปเล่มรายงาน
5.3.4 การนาเสนองาน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1

2

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ชั่วโมง
1.ัปฐมนิเทศั
ัััั3 กิจกรรมการเรียนการสอน
2.ัทดสอบความรู้
1. แนะแนวทางการศึกษาัชี้แจง
พื้นฐานัการสร้าง
วิธีการศึกษาัการวัดัและประเมินผลั
ความสัมพันธ์ระหว่าง
2. แนะนาหนังสือและแหล่งเรียนรู้
สถานศึกษาับ้านและ
3. นักศึกษาแนะนาตนเองและทาแบบ
ชุมชนัััััััััััััััััััััััััััััั
สารวจเพื่อวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล
3. การทดสอบวัดความรู้
4. นักศึกษาอภิปรายร่วมกันถึง
เป้าหมายและความคาดหวังที่จะได้
เรียนรู้ัและสิ่งที่อยากจะเรียนรู้ในแนว
ทางการแสวงหาความรู้ัและกาหนด
ข้อตกลงในการเรียนรู้ร่วมกับผู้สอนใน
รายวิชานี้
สื่อที่ใช้
1. แนวการสอน
2. แบบทดสอบ
ความหมายัความสาคัญ
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
ของการสร้างความ
1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
ร่วมมือระหว่าง
2. นักศึกษาร่วมกันสืบค้นข้อมูล
สถานศึกษาับ้านและ
เกี่ยวกับความหมายัความสาคัญของ
ชุมชน
การสร้างความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาับ้านและชุมชน
3. นักศึกษาและผู้สอนร่วมกันอภิปราย
ในเรื่องความหมายัความสาคัญของ
การสร้างความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาับ้านและชุมชน
สื่อที่ใช้
1.ัใช้สื่อัPower Point ประกอบการ
บรรยาย
2.ัเอกสารประกอบการเรียน
3. เอกสารสิ่งพิมพ์ัและเว็ปไซต์ที่
เกี่ยวข้อง
8

ผู้สอน
อาจารย์
ผู้สอน
ประจา
ตอนเรียน

อาจารย์
ผู้สอน
ประจา
ตอนเรียน

มคอ. 3

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

3

การสร้างความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษาั
บ้านและชุมชนที่มีต่อ
การพัฒนาด้านต่างๆั
ของเด็กปฐมวัย

4

หลักการและวิธีการให้
การศึกษาแก่ผู้ปกครอง

5-7

ยุทธวิธีให้การศึกษาแก่
ผู้ปกครองในเขตเมืองั
และชนบท

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ชั่วโมง
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2. นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการ
สร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาั
บ้านและชุมชนที่มีต่อการพัฒนาด้าน
ต่างๆัของเด็กปฐมวัย และนามาสรุป
ทาเป็นัmind mapping
3. มอบหมายงานให้นักศึกษาัค้นคว้า
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักการและวิธีการให้
การศึกษาแก่ผู้ปกครอง
สื่อที่ใช้
1. ใช้สื่อัPower Point ประกอบการ
บรรยาย
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. เอกสารสิ่งพิมพ์ัและเว็ปไซต์ที่
เกี่ยวข้อง
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. นักศึกษานาเสนอเนื้อหาที่ได้จาก
การค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับหลักการและ
วิธีการให้การศึกษาแก่ผู้ปกครอง
2. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการให้
การศึกษาแก่ผู้ปกครอง
3. นักศึกษาร่วมกันสรุป/อภิปรายั
สื่อที่ใช้
1. ใช้สื่อัPower Point ประกอบการ
บรรยาย
2. เอกสารประกอบการเรียน
9 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
เกี่ยวกับยุทธวิธีให้การศึกษาแก่
ผู้ปกครองในเขตเมืองัและชนบท
2. ชมและสรุปองค์ความรู้จากวีดิทัศน์
3. มอบหมายงานให้นักศึกษาออกแบบ
สื่อสารสนเทศเพื่อให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองเขตเมืองัหรือชนบท
9

ผู้สอน
อาจารย์
ผู้สอน
ประจา
ตอนเรียน

อาจารย์
ผู้สอน
ประจา
ตอนเรียน

อาจารย์
ผู้สอน
ประจา
ตอนเรียน

มคอ. 3

สัปดาห์ที่

8-10

หัวข้อ/รายละเอียด

บทบาทสถานศึกษาใน
การสร้างความร่วมมือ
ระหว่างบ้านั
สถานศึกษาัและชุมชน

จานวน
ชั่วโมง

9

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
4. ติดต่อผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตัััั
ละอออุทิศเพื่อทดลองใช้สื่อพร้อม
ประเมินผล
5. นาเสนอผลการใช้สื่อสารสนเทศ
เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง
6. แลกเปลี่ยนัและเสนอข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับผลงานของเพื่อน
7. ร่วมกันสรุปยุทธวิธีให้การศึกษาแก่
ผู้ปกครองในเขตเมืองัและชนบท
8. แบ่งกลุ่มมอบหมายงานัสารวจ
ปัญหาบทบาทสถานศึกษาในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างับ้านั
สถานศึกษาัและชุมชน
สื่อที่ใช้
1. ใช้สื่อัPower Point ประกอบการ
บรรยาย
2. วีดิทัศน์
3. เอกสารประกอบการเรียน
4. แบบวิเคราะห์สื่อ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2. นักศึกษานาเสนอผลการสารวจ
ปัญหาบทบาทสถานศึกษาในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านัสถานศึกษาั
และชุมชน
3. ร่วมกันสรุปประเด็นสาคัญเกี่ยวกับ
ปัญหาของการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างบ้านัสถานศึกษาัและชุมชน
4. ร่วมมือออกแบบกิจกรรมที่ช่วย
แก้ปัญหาที่ได้ศึกษาหรือสนใจ
สื่อที่ใช้
1. ใช้สื่อัPower Point ประกอบการ
บรรยาย
2. วีดิทัศน์
3. เอกสารประกอบการเรียน
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ผู้สอน

อาจารย์
ผู้สอน
ประจา
ตอนเรียน

มคอ. 3

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

11-12

การจัดทาโครงการ

13-15

1. การนาเสนอผลการ
ดาเนินงานโครงการ
2. ประเมินและสรุปผล

16

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ชั่วโมง
6 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การเขียนโครงการ
2. ประชุมจัดทาโครงการเตรียมดาเนิน
ฝึกปฏิบัติ
3. การปฏิบัติการดาเนินโครงการ
4. สรุปและอภิปรายร่วมกัน
สื่อที่ใช้
-ัสื่อและอุปกรณ์ต่างๆัในการดาเนิน
โครงการ
9 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการ
จัดทาโครงการ
2. นาเสนอผลการดาเนินงานตาม
โครงการ
3. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอ
แนวทางการนาผลไปใช้
4. จัดทารายงานผลการจัดโครงการ
5. นักศึกษาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
สื่อที่ใช้
-ัรูปเล่มสรุปโครงการ
สอบปลายภาค

ผู้สอน
อาจารย์
ผู้สอน
ประจา
ตอนเรียน

อาจารย์
ผู้สอน
ประจา
ตอนเรียน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
1.1.3, 1.1.4,
1.1.6
4.1: 1),3)
1.1.3,
1.1.4,
,4)
1.1.6
2.1.1, 2.1.3,
2.1.4
4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4
5.1.3

วิธีการประเมิน
ความรับผิดชอบและวินัยในการเรียน
งานที่มอบหมายในชัั้นเรียนที่เกี่ยวข้อง
กัับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษาับ้านและชุมชน
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สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
วิธีการ
ประเมิน การประเมินผล ทวนสอบ
1-15
10%
นาผลการประเมิน
ตามเกณฑการประ
1-15
20%
เมินผลของ
รายวิชาพรอมกับ
ขอสอบัรายงาน
และหลักฐานการ
เขาเรียนของ
นักศึกษาเขารับ
การตรวจสอบจาก

มคอ. 3

ผลการเรียนรู้
1.1.3, 1.1.4,
1.1.6
2.1.1, 2.1.3,
2.1.4
4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4
5.1.3
1.1.3, 1.1.4,
1.1.6
2.1.1, 2.1.3,
2.1.4
4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4
5.1.3
1.1.3, 1.1.4,
1.1.6
2.1.1, 2.1.3,
2.1.4
4.1.1, 4.1.3,
4.1.4
5.1.3

วิธีการประเมิน
ออกแบบสื่อสารสนเทศเพื่อให้ความรู้
แก่ผู้ปกครองเขตเมืองัหรือชนบท

การจัดทาโครงการ

สอบปลายภาค

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของ
วิธีการ
ประเมิน การประเมินผล ทวนสอบ
5-7
10%
ที่ประชุมของ
สาขาวิชา จากนั้น
นาผลเสนอตอั
คณะกรรมการ
ทวนสอบของคณะ
เพื่อพิจารณาตอไป
11-15

20%

16

40%

3. การประเมินผลการศึกษา
เกณฑ์คะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49
ถอน
ไม่สมบูรณ์

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I
12

มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
สุทธิพรรณัธีรพงศ์ัและคณะ.ั(2560). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษา บ้านและชุมชน.ักรุงเทพมหานครั: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
กุลยา ตันติผลาชีวะ.ั(2551). การศึกษาสาหรับผู้ปกครองเดกปฐมวัย.ักรุงเทพมหานครั:ัสานักพิมพ์
เบรน-เบสับุคส์.
ธิดา พิทักษ์สินสุข.ั(2542). การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน.ัเอกสารั
ัััััััประกอบการอบรมครูโรงเรียนเอกชนระดับก่อนประถมศึกษา.ักรุงเทพมหานครั:ัโรงพิมพ์คุรุสภาัั
ัััััััลาดพร้าว.
นพเนตรัธรรมบวร.ั(2540). รายงานการวิจัยเรื่อง บทบาทของครอบครัวกับการศึกษา.ัสานักงาน
ัััััััคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
_______ั(2551). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย.ักรุงเทพมหานครั:ัสานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
ัััััััมหาวิทยาลัย.
รัตนา กาญจนพันธ์.ั(2546). การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน.ักรุงเทพมหานครั:ั
ัััััััสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
อรุณีัหรดาล.ั(2554). ผู้ปกครองกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ในประมวลสาระชุดวิชา หลักการและ
แนวคิดทางการศึกษาปฐมวัย หน่วยที่13. นนทบุรีั:ัมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
อัมพรัสูอาพัน.ั(2551). พ่อแม่มีความสุขลูกมีคุณภาพ. กรุงเทพมหานครั:ัแปลนพับลิชชิ่ง.

3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
- www.preschool.or.th/
- www.oecd.org/edu/earlychilhood
- www.earlychildhood.com

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในชุดวิชานี้จัดทาโดยนักศึกษาจัดกิจกรรมนาเสนอแนวคิดและความคิดเห็นของ
นักศึกษาได้ัดังนี้
-ัการสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
-ัแบบประเมินการสอนและแบบประเมินรายวิชา

13

มคอ. 3

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
-ัผลประเมินผู้สอนจากระบบการประเมินผู้สอน

ั3. การปรับปรุงการสอน
จัดให้มีการสัมมนากลุ่มย่อยระหว่างทีมผู้สอนหาแนวทางหรือวางแผนพัฒนาโดยนาผลการประเมินการ
สอนัผลการสอบัและข้อมูลอื่นๆัที่เกี่ยวข้องมาใช้ประกอบการพิจารณา

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ััััอาจารย์ ผู้ส อนพิ จ ารณาผลการสอบััพิ จ ารณาการน าเสนอรายงาน/รายงานโครงการัและสั ง เกต
พฤติกรรมของนักศึกษาระหว่างการเรียนรู้กับผลการเรียน

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ััััจากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลชุดวิชาัได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนั
และรายละเอียดชุดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพัดังนี้
-ัปรับปรุงชุดวิชาทุกั2 ปีั
-ัเปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนัเพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้ัความคิด
ัััััััััััั
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