รายละเอียดของรายวิชา

รายวิชา กระบวนทัศนใหมทางการศึกษาปฐมวัย
รหัสวิชา ๑๐๗๓๒๐๖

ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

๒

สารบัญ
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖
หมวดที่ ๗

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

หนา
๓
๔
๔
๕
๘
๑๘
๑๙

๓

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ครุศาสตร

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๑๐๗๓๒๐๖: กระบวนทัศนใหมทางการศึกษาปฐมวัย
New Paradigm in Early Childhood Education
๒. จํานวนหนวยกิต
๓ (๓-๐-๖) หนวยกิต
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ในหมวดวิชาเอกเลือก สาขาการศึกษาปฐมวัย
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๔.๑ อาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชา
อาจารยฉัตรทราวดี บุญถนอม
๔.๒ อาจารยผสู อนและกลุมเรียน
อาจารยนงคราญ สุขเวชวรกิจ
อาจารยศศนันท บุญยะวนิช
ผศ.ดร.นิฤมล สุวรรณศรี
อาจารยฉัตรทราวดี บุญถนอม
๕. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๒ ชั้นปที่ ๔
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
ไมมี
๘. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตงั้ นครนายก
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

กลุมเรียน A1
กลุมเรียน B1
กลุมเรียน C1
กลุมเรียน NA/NB

๔

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
๑. เพื่อใหผูเรียนมีความรอบรูในแนวคิด ทฤษฎี หลักสูตร รูปแบบการจัดการเรียนรูท างการศึกษาปฐมวัย
๒. เพื่อใหผูเรียนมีความรูและเขาใจในความเคลือ่ นไหวทางดานการศึกษาปฐมวัยทั้งในและตางประเทศ
๓. เพื่อใหผูเรียนสามารถวิเคราะหและเลือกกระบวนทัศนใหมทเี่ หมาะสมกับสภาพและบริบทของ
สังคมไทย
๔. เพื่อใหผูเรียนนําแนวคิด ทฤษฎี หลักสูตรดานการศึกษาปฐมวัยมาปรับใชใหทันตอสถานการณปจ จุบัน
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา
๑. ปรับปรุงเนื้อหาและจุดมุง หมายของรายวิชาใหพัฒนากาวหนาอยูเสมอ
๒. ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับหลักสูตรและผูเรียน
๓. พัฒนาตอเนื่องเพือ่ สงเสริมแนวการจัดการการศึกษาที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ (Active Lerning)

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ

๑. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของกระบวนทัศนใหมทางการศึกษาปฐมวัย ศึกษากระบวนทัศน
ใหมที่เกี่ยวกับทฤษฎี หลักสูตร รูปแบบการจัดการเรียนรู ทางการศึกษาปฐมวัย และความเคลื่อนไหวทาง
การศึกษาปฐมวัยทั้งในและตางประเทศ วิเคราะหและเลือกกระบวนทัศนใหมที่เหมาะสมกับสภาพและบริบท
ของสังคมไทย
Study of definition and importance of paradigm shift in early childhood education.
New paradigm on theories, curriculum, models, and movement of early childhood.
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
๔๕ ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

สอนเสริม

การฝกปฏิบัติ/ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

ใหคําปรึกษา แนะนําสอน - ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
เสริมตามความตองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย เพื่อ
ทบทวนความรูความเขาใจ
ใหมีความชัดเจนและ
แมนยํายิ่งขึ้น

การศึกษาดวยตนเอง
๙๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตประจํารายวิชา หรือหลักสูตร
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห

๕

๑. คุณธรรม จริยธรรม

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

๑.๑ ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
o ๑.๑.๑ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
o ๑.๑.๒ มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
o ๑.๑.๓ มีความกลาหาญทางจริยธรรมกลาแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมดวยความเขาใจในผูอื่น
เขาใจโลกและมีจิตสาธารณะ
o ๑.๑.๔ มีความเสียสละและเปนแบบอยางที่ดี
o ๑.๑.๕ เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆขององคกรและสังคม
o ๑.๑.๖ สามารถจั ด การและแก ปญ หาทางคุ ณ ธรรมจริย ธรรม จรรยาบรรณวิ ช าชีพ ครู
เชิงสัมพัทธโดยใชดุลยพินิจตามคานิยม ความรูสึกของผูอื่น และประโยชนของสังคมสวนรวม
๑.๒ กลยุทธในการสอน
๑.๒.๑ จั ดกิ จ กรรมพั ฒนาใหผูเ รียนตระหนัก ถึง หนาที่ ความรับ ผิดชอบ การมีวินัย การรูถึง
บทบาทหนาที่ของตนเอง การปฏิบัติตนเมื่ออยูรวมกับผูอื่นในสังคม การเปนผูนําและ ผูตามที่ดี โดยมีคุณธรรม
จริยธรรมตามคุณสมบัติของหลักสูตร
๑.๒.๒ จั ดกิ จ กรรมใหนัก ศึ กษาทํางานเปนทีม และสามารถแกไขขอขัดแยงในดานคุณธรรม
จริยธรรม
๑.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
๑.๓.๑ ประเมินผลจากการสรุป วิเคราะห ศึกษาเอกสาร ขอมูล สังเคราะหเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวของ รวมถึงผลการวิเคราะห
๑.๓.๒ ประเมินผลจากการสังเกต การนําเสนอและแสดงความคิดเห็นการอภิปราย การรวม
แสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมไดอยางเหมาะสม

๒. ความรู

๒.๑ ผลการเรียนรูดานความรู
• ๒.๑.๑ มีความรอบรูในดานความรูทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยอยาง
กวางขวางลึกซึง้ และเปนระบบ
• ๒.๑.๒ มีความตระหนักรูห ลักการและทฤษฎีในองคความรูทเี่ กี่ยวของอยางบูรณาการ ทั้ง
การบูรณาการขามศาสตร และบูรณาการกับโลกแหงความเปนจริง
• ๒.๑.๓ มีความเขาใจความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชาที่จะสอนอยางลึกซึง้
ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการตอยอดความรู
• ๒.๑.๔ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาองคความรู และ
สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
๒.๒.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการบรรยาย อภิปรายพรอมยกตัวอยาง และศึกษา
คนควาดวยตนเอง วิเคราะหและสังเคราะหองคความรูที่ไดจากการเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

๖
๒.๒.๒ การเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวน รวมถึงการใชวิธีวิเคราะห สังเคราะห องคความรูในแต
ละประเด็น ตลอดจนการเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative learning) เพื่อประยุกตใชแนวคิด ในการจัด
การศึกษา
๒.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
๒.๓.๑ ประเมินผลจากการสรุป วิเคราะห ศึกษาเอกสาร ขอมูล สังเคราะหเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวของ รวมถึงผลการวิเคราะห
๒.๓.๒ ประเมินผลจากการสังเกต การนําเสนอและแสดงความคิดเห็นการอภิปราย การรวม
แสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุม
๓. ทักษะทางปญญา
๓.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
• ๓.๑.๑ สามารถคิดคนหาขอ เท็จจริง ทําความเขาใจ และประเมินขอ มูล สารสนเทศและ
แนวคิดจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เพื่อใชในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แกปญหา และทําการวิจัยเพื่อ
พัฒนางานและพัฒนาองคความรูไดดวยตนเอง
• ๓.๑.๒ สามารถคิดแกปญหาที่มีความสลับซับซอน เสนอทางออก และนําไปสูการแกไขได
อยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
• ๓.๑.๓ มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนางานอยางสรางสรรค มีวิสัยทัศน และการ
พัฒนาศาสตรทางครุศาสตร รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอยางมีนวัตกรรม
• ๓.๑.๔ การคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และนําความรูเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และ
หลักการที่เกี่ยวของในศาสตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยไปใชในการจัดการเรียนรู แกปญหาการพัฒนาผูเรียน
และการวิจัยตอยอดองคความรู มีความเปนผูนําในการปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศนในการพัฒนาการระดับ
การศึกษาปฐมวัย
๓.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
๓.๒.๑ จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิก ฤตทางวิชาการโดยใช
ปญหาเปนฐาน (Problem-based learning)
๓.๒.๒ สงเสริมใหนักศึกษาสรางองคความรูดวยตนเองโดยการวิเคราะห สังเคราะห ประเมิน
ขอมูลกรณีศึกษา เพื่อนําไปสูการพัฒนาและแกไขปญหาในการจัดการเรียนการสอน
๓.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
๓.๓.๑ ประเมินดวยการวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการศึกษาปฐมวัย
๓.๓.๒ ประเมินจากผลการวิเคราะห สังเคราะห ประเมินกรณีศึกษา รวมทั้งการพัฒนาและแกไข
ปญหาการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยในปจจุบัน
๓.๓.๓ จากการทดสอบและการตอบคําถาม
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
o ๔.๑.๑ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเองและผูอื่น
ในการทํางานและการอยูรวมกันอยางเปนกัลยาณมิตร และในการเรียนรู พัฒ นาตนเองและวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง

๗
สรางสรรค

o ๔.๑.๒ มีความเอาใจใสชวยเหลือและเอื้อตอการแกปญหาในกลุมและระหวางกลุมไดอยาง

• ๔.๑.๓ มีภาวะผูนําและผูตามที่ดี มีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน และมีความรับผิดชอบตอ
สวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
• ๔.๑.๔ มีความไวในการรับรูความรูสึกของผูอื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและ
สังคม เอาใจใสในการรับฟง และพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลอยางมีความรับผิดชอบ
๔.๒ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
๔.๒.๑ จัดกิจ กรรมการเรียนการสอนโดยวิธีการเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ (Participative
learning through action) ที่เนนกระบวนการกลุมเพื่อใหเกิดการทํางานรวมกัน
๔.๒.๒ สงเสริมการเปนผูนําแบบมีสวนรวม (Shared leadership) ในการนําเสนองานวิชาการ
และการคิดใหความเห็นและการรับฟงความเห็นแบบสะทอนกลับ
๔.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๓.๑ ประเมินดวยการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก การทํางาน
๔.๓.๒ ประเมินจากการนําเสนอผลงานกลุม การศึกษาคนควา และศึกษาสังเกตในโอกาสตางๆ
ที่เกี่ยวของกับกระบวนทัศนใหมของการศึกษาปฐมวัย การเปนผูนําในการอภิปรายซักถาม
๔.๓.๓ ประเมินจากผลการประเมินระหวางผูเรียนดวยกัน
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
o ๕.๑.๑ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สถิติเพื่อการวิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู การเก็บรวบรวมขอมูลและการนําเสนอขอมูล และการแกปญหา
ในการดํารงชีวิต และการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม และมีมีประสิทธิภาพ
o ๕.๑.๒ ตระหนักถึงคุณคาของการใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติ
เพื่อการวิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู การเก็บรวบรวมขอมูลและการนําเสนอขอมูล และการแกปญหาใน
การดํารงชีวิต และการจัดการเรียนการสอน
o ๕.๑.๓ สามารถใชใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติเพื่อการวิจัย เพื่อ
การสื่อสาร การเรียนรู การเก็บรวบรวมขอมูลและการนําเสนอขอมูล และการแกปญหา ในการดํารงชีวิต และ
การจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
• ๕.๑.๔ สามารถบูรณาการขอมูลเพื่อการสื่อสารอยางเปนระบบดวยสื่อและเทคโนโลยีเพื่อ
การสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
๕.๒ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๒.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชคอมพิวเตอรในการสืบคน คนควา วิเคราะหสังเคราะห
ขอมูลและการรวมคะแนนผลขอมูลจากการใชเครื่องมือการสังเกตและการสัมภาษณ
๕.๒.๒ นําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดาน กระบวนทัศนใหมในการศึกษาปฐมวัยที่สงผลตอเด็ก
ปฐมวัยเปนรายกรณีโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

๘
๕.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๓.๑ ประเมินดวยการสังเกตการแสดงออกดานการสื่อสารในการทํางานกลุม
๕.๓.๒ ประเมินจากผลการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลและความถูกตองในการรวมคะแนนผล
ขอมูลจากการแบบประเมิน แบบสังเกตหรือแบบสัมภาษณ
๕.๓.๓ ประเมินจากผลการรวบรวมผลการสืบคนและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอ
รายงานประเด็นสําคัญดานกระบวนทัศนใหมที่สงผลตอเด็กปฐมวัยเปนรายกรณี
๖. ทักษะการจัดการเรียนรู (การปฏิบัติทางวิชาชีพครู)
๖.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู (การปฏิบัติทางวิชาชีพครู)
o ๖.๑.๑ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เปนทางการ
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-Formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยางสรางสรรค
o ๖.๑.๒ มี ความเชี่ ยวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่หลากหลาย ทั้ง ผูเ รียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผูเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม
o ๖.๑.๓ มี ความเชี่ ยวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอกการศึก ษาปฐมวัยที่จะสอนอยาง
บูรณาการ
๖.๒ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
๖.๒.๑ การเขารวมกิจกรรมในการวิเคราะห สังเคราะห ขอมูลทางดานกระบวนทัศนใหมดาน
การศึกษาปฐมวัยเพื่อนําไปสูการปรับปรุงการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนอยางสรางสรรค และเปนระบบ
๖.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
๖.๓.๑ ประเมินผลจากการศึกษา คนควา การนําเสนองานดานกระบวนทัศนใหม
๖.๓.๒ ประเมินจากการใชแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ
๖.๓.๓ การเขารวมกิจกรรมในการวิเคราะห สังเคราะห ขอมูลทางดานกระบวนทัศนใหมในการ
จัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อนําความรูที่ไดไปจัดการเรียนการสอนใหทันตอเหตุการณ

๙
๑. แผนการสอน
สัปดาหที่
๑

๑

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล

จํานวน
ชั่วโมง
๑. ปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายวิชา ๑.๓๐
กระบวนทัศนใหมทาง
การศึกษาปฐมวัย
๒. ทําแบบทดสอบกอนเรียน
๓. สํารวจและวิเคราะหผูเรียน
หัวขอ/รายละเอียด

บทที่ ๑ ความหมาย
ความสําคัญ แนวคิด

๑.๓๐

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
๑. อาจารยผูสอนแนะนําตัวอธิบายเนื้อหารายวิชา
จุดประสงคและเปาหมายรายวิชา เกณฑการวัด
ประเมินผล แนะนําหนังสือและแหลงเรียนรู
๒. นักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียน
๓. นักศึกษาอภิปรายรวมกันถึงเปาหมายและความคาดหวัง
ที่จะไดเรียนรู และสิ่งที่อยากจะเรียนรูในแนวทางการ
แสวงหาความรู และกําหนดขอตกลงในการเรียนรู
รวมกับผูสอนในรายวิชานี้
สื่อที่ใช
๑. แบบทดสอบ
๒. แนวการสอน

อาจารยนงคราญ
สุขเวชวรกิจ กลุมเรียน A1
อาจารยศศนันท
บุญยะวนิช กลุมเรียน B1
ผศ.ดร.นิฤมล สุวรรณศรี
กลุมเรียน C1
อาจารยฉัตรทราวดี
บุญถนอม กลุมเรียน
NA/NB

กิจกรรมการเรียนการสอน
๑. นักศึกษาและผูสอนรวมกันอภิปรายในเรื่อง ความสําคัญ
แนวคิด ทฤษฎี หลักการในการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก
ปฐมวัยของไทยในปจจุบัน จากวีดิทัศน “สถานการณ
การศึกษาไทย 2557”
๒. ใหนักศึกษาแบงกลุมกลุมละ 5-6 คน รวมกันสรุป
สถานการณการศึกษาไทย ที่ไดดูวีดิทัศน และใน
ปจจุบัน
๓. ใหนักศึกษาดูวีดิทัศน“การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน
ทางการศึกษา” วิเคราะห และสนทนาเกี่ยวกับ
กระบวนทัศนใหมทางการศึกษา สรุปองคความรูใน
รูปแบบ Mind Mapping และนําเสนอดวย App ที่
เหมาะสม
สื่อที่ใช
๑. ใชสื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยาย
๒. เอกสารประกอบการสอน
๓. แบบฝกหัดทายบทเรียน
๔. วีดิทัศน
- เรื่อง “สถานการณ การศึกษาไทย 2557” (The State
of Thai Education 2014 จาก https://www.youtube.

อาจารยนงคราญ
สุขเวชวรกิจ กลุมเรียน A1
อาจารยศศนันท
บุญยะวนิช กลุมเรียน B1
ผศ.ดร.นิฤมล สุวรรณศรี
กลุมเรียน C1
อาจารยฉัตรทราวดี
บุญถนอม กลุมเรียน
NA/NB

com/watch?v=RJdZ5kOYIhE

- เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนทางการศึกษา”
โดย เซอร เคน โรบินสันจาก https://www.youtube.com
/watch?v=cqIN23pNqsE

๕. แฟมสะสมงานออนไลน WBSC

๑๐
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

๒-๓

บทที่ ๒ การจัดการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ ๒๑
- วิเคราะหสภาพการจัดการ
เรียนรูในปจจุบัน
- ผลกระทบในแงดี ไมดี ใน
เรื่อง นักเรียนและครูที่
เกี่ยวของกับยุคดิจิตอล

๔-๖

บทที่ ๓ กระบวนทัศนใหมทาง
การศึกษาปฐมวัย
- ความเปนมา
- ทฤษฎีที่มีอิทธิพล
- ผลงานวิจัยอันเปนองคความรู :
หลักการและรูปแบบการพัฒนา
เด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทย
- ครูในกระบวนทัศนใหมในวิธี
ชีวิตไทย
- การจัดการศึกษาทีส่ อดคลอง
กับกระบวนทัศนใหม
- สะเต็มศึกษา (STEM)
- การทํางานของสมองดานการ
จัดการ (EF)

จํานวน
ชั่วโมง
๖

๙

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
๑. ชมวิดิทัศน เรื่อง การศึกษาไทยใน ศตวรรษที่ ๒๑
๒. อภิปรายสรุปจาก การชมวีดิทศั นและคนควากับ
ผลกระทบในแงดี ไมดี เกี่ยวของนักเรียน และครูในยุค
ดิจิตอลพรอมทั้งนําเสนอดวย App ที่เหมาะสม
๓. แบงกลุม ๕-๖ คน คนควาเรื่อง หองเรียนกลับดานและ
เปรียบเทียบ กระบวนการจัดการเรียนรูแบบเดิมกับ
การจัดหองเรียนกลับดานลงใน App เพื่อนําเสนอ
๔. มอบหมายงาน การพัฒนาหลักสูตร ระยะสั้น สําหรับ
เด็กปฐมวัยดวย กระบวนทัศนใหม (งานเดี่ยว)
สื่อที่ใช
๑. วีดิทัศน
- เรื่อง“สารคดีสื่อดิจิตอลกับการศึกษา ในศตวรรษที่
๒๑ จาก
https://www.youtube.com/watch?v=BaLgU420xk
- เรื่อง “การศึกษาไทยในศตวรรษที๒่ ๑”
จาก https://www.youtube.com/
watch?v=tE32HERiEs4
- เรื่อง หองเรียนกลับดาน จาก https://
www.youtube.com/watch?v=1i6eY_J9Oh4
๒. เอกสารประกอบการเรียน
๓. เอกสาร สิ่งพิมพ เว็ปไซตที่เกี่ยวของ
๔. แฟมสะสมงานออนไลน WBSC

อาจารยนงคราญ
สุขเวชวรกิจ กลุมเรียน A1
อาจารยศศนันท
บุญยะวนิช กลุมเรียน B1
ผศ.ดร.นิฤมล สุวรรณศรี
กลุมเรียน C1
อาจารยฉัตรทราวดี
บุญถนอม กลุมเรียน
NA/NB

กิจกรรมการเรียนการสอน
๑. นักศึกษาวิเคราะหแนวคิดทฤษฎีที่มีอิทธิพลในกระบวน
ทัศนใหมทางการศึกษาปฐมวัย จากเอกสาร
ประกอบการเรียน และแหลงเรียนรูอื่นๆ
๒. นักศึกษาและผูสอนรวมกันสรุปคุณลักษณะของครูใน
กระบวนทัศนใหมทางการศึกษาปฐมวัย
๓. ใหนักศึกษาแบงกลุม ๕-๖ คน ศึกษาแนวคิดการจัดการ
เรียนการสอนที่สอดคลองกับกระบวนทัศนใหม และ
สืบคนวีดิทัศน หรือ จัดทําวีดิทัศน มานําเสนอในครั้ง
ตอไป (งานกลุม)
๔. นักศึกษานําเสนอวีดิทัศน การจัด การศึกษาที่
สอดคลองกับกระบวนทัศน ใหม สรุป/อภิปรายรวมกัน
สื่อที่ใช
๑. เอกสารประกอบการสอน
๒. แหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต
๓. แฟมสะสมงานออนไลน WBSC

อาจารยนงคราญ
สุขเวชวรกิจ กลุมเรียน A1
อาจารยศศนันท
บุญยะวนิช กลุมเรียน B1
ผศ.ดร.นิฤมล สุวรรณศรี
กลุมเรียน C1
อาจารยฉัตรทราวดี
บุญถนอม กลุมเรียน
NA/NB

๑๑
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

๗

บทที่ ๔ การนําแนวคิด
ทฤษฎี สูการจัดประสบการณ
สําหรับเด็กปฐมวัย
- การสอนแบบโครงการ
- MATAL โปรแกรม
วิทยาศาสตรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย
- Portfolio การประเมินผล
สําหรับเด็กปฐมวัย

๘

บทที่ ๕ การเรียนรูในสังคม
ยุคใหม
- ความหมาย
- ความสําคัญ
- องคประกอบ

จํานวน
ชั่วโมง
๓

๓

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
๑. ชมวีดิทัศน เรื่อง เทคนิคการสอน #7: Student
Leaders (ผูนํานักเรียน) และ เทคนิคการสอน #2:
Cold Call (Teaching Technique)
๒. แบงกลุม ๕-๖ คน สัมภาษณ สังเกต หรือ สืบคนจาก
หองสมุด อินเทอรเน็ต ฯลฯ เกี่ยวกับการนําแนวคิด
ทฤษฎีสู การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย ทั้งใน
และตางประเทศ
๓. นําเสนอผลงานและรวมกันสรุป/ อภิปรายเกี่ยวกับสาระ
ที่ได (แนวคิดใน การจัดการศึกษา วิธีการสอน ตัวอยาง
การสอนภาพนิ่ง หรือ ภาพเคลื่อนไหว ผลที่เด็กปฐมวัย
ไดรับ ขอเสนอแนะ ความคิดเห็นโดยใชเวลาการ
นําเสนอ ไมเกินกลุมละ ๕ นาที
สื่อที่ใช
๑. เอกสารประกอบการสอน
๒. แหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต
๓. แฟมสะสมงานออนไลน WBSC
กิจกรรมการเรียนการสอน
๑. ศึกษาคนควาเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ
องคประกอบของ การเรียนรูในสังคมยุคใหม
๒. รวมกันวิเคราะหและสรุปการเรียนรู ในสังคมยุคใหม ลง
ใน App เพื่อนําเสนอ
๓. มอบหมายงาน การพัฒนาและ จัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาระดับ ปฐมวัย อายุ ๓-๔ ป (งานกลุม)
สื่อที่ใช
๑. วีดิทัศน
- http://www.cast.org/udl/index .html
- http://www.washington. edu/doit/CUDE/)
๒. เอกสารประกอบการสอน
๓. แหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต
๔. แฟมสะสมงานออนไลน WBSC

อาจารยนงคราญ
สุขเวชวรกิจ กลุมเรียน A1
อาจารยศศนันท
บุญยะวนิช กลุมเรียน B1
ผศ.ดร.นิฤมล สุวรรณศรี
กลุมเรียน C1
อาจารยฉัตรทราวดี
บุญถนอม กลุมเรียน
NA/NB

อาจารยนงคราญ
สุขเวชวรกิจ กลุมเรียน A1
อาจารยศศนันท
บุญยะวนิช กลุมเรียน B1
ผศ.ดร.นิฤมล สุวรรณศรี
กลุมเรียน C1
อาจารยฉัตรทราวดี
บุญถนอม กลุมเรียน
NA/NB

๑๒
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

๙-๑๒

บทที่ ๖ วิถีสรางการเรียนรู
เพื่อศิษย
- กระบวนทัศน ความคิด
หลักการ และวิธีการอันจําเปน
สําหรับครูในศตวรรษที่ ๒๑
- ทักษะเพื่อการดํารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ ๒๑
- การจัดการศึกษาสําหรับโลก
๓ ยุค
ยุคเกษตรกรรม
ยุคอุตสาหกรรม
ยุคความรู
- ทักษะครูเพื่อศิษยไทยใน
ศตวรรษที่ ๒๑
- ศาสตราใหม สําหรับครูเพื่อ
ศิษย
- ทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรม
- ทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณ
- ทักษะดานความเปน
นานาชาติ
- ทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
- ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต
แนวคิดการเรียนรูสําหรับครู
เพื่อศิษย
- สอนนอย เรียนมาก
- PLC
- การเรียนรูและการสอนใน
ศตวรรษที่ ๒๑
การเรียนรูอยางมีพลัง

จํานวน
ชั่วโมง
๑๒

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
๑. นักศึกษาคนควา แผนการศึกษาเพื่อ พัฒนาคนตลอด
ชวงชีวิต และ ทักษะ แหงศตวรรษที่ ๒๑ (21st
Century Skills : Learning for Life in Our Times)
ที่ระบุลักษณะ ๘ ประการของ เด็กสมัยใหม
๒. รวมกันวิเคราะหและอภิปราย เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย จากแผนการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคนตลอดชวงชีวิต ในกรอบเรื่อง หลักสูตรการ
จัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย ทักษะที่จําเปนของ
เด็กทักษะการสอนของครู
๓. ชมวีดิทัศน การจัดการศึกษาในแตละยุค ทักษะครูเพื่อ
ศิษยไทยในศตวรรษที่ ๒๑ จากนั้นรวมกันวิเคราะหการ
สอนและการเรียนรูใ นหองเรียนของเด็กปฐมวัยใน
ปจจุบัน
๔. แบงกลุม ๕-๖ คน สัมภาษณ สังเกต
หรือ สืบคนจากหองสมุด อินเทอรเน็ต ฯลฯ เกี่ยวกับ
แนวคิดการเรียนรูสําหรับ ครูเพื่อศิษยและจัดทําเปนผัง
ความคิด ประกอบคําบรรยายเกี่ยวกับสาระที่ได แลว
นําเสนอในรูปแบบสื่อออนไลน
๕. สรุปการเรียนรูในสังคมยุคใหม ลงใน
App เพื่อนําเสนอ
สื่อที่ใช
๑. วีดิทัศน
- http://www.cast.org/udl/index .html
- http://www.washington. edu/doit/CUDE/) –
- เรื่อง “วิถีสรางการเรียนรูในศตวรรษที่๒๑” จาก
https://www.youtube
.com/watch?v=Pr_bG72nBpk
- เรื่อง “ทักษะครูเพื่อศิษยไทยในศตวรรษที่ ๒๑” จาก
http://www. schoollibrarymonthly.com
/articles/img/Trilling-Figure๑.jpg
- http:/www.gotoknow.org /blog/thaikm/
๔๓๐๖๙๐
- http:/www.gotoknow.org /blog/thaikm/
๔๔๒๐๗๓
- http:/www.gotoknow.org
/blog/thaikm/๔๓๔๖๐๑)
๒. เอกสารประกอบการสอน
๓. แหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต
๔. แฟมสะสมงานออนไลน WBSC

อาจารยนงคราญ
สุขเวชวรกิจ กลุมเรียน A1
อาจารยศศนันท
บุญยะวนิช กลุมเรียน B1
ผศ.ดร.นิฤมล สุวรรณศรี
กลุมเรียน C1
อาจารยฉัตรทราวดี
บุญถนอม กลุมเรียน
NA/NB

๑๓
จํานวน
ชั่วโมง
๓

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

๑๓

บทที่ ๗ จิตวิทยาการเรียนรู
สําหรับครูเพื่อศิษย

๑๔

การนําเสนอผลงาน : การ
พัฒนาและจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัย
(อายุ 3 - 4 ป)

๓

๑๕

สรุป-ทบทวนบทเรียน
- การศึกษาไทย ยอนอดีต สู
ปจจุบัน เพื่ออนาคต
- การจัดการเรียนรูสําหรับ
เด็กปฐมวัยในยุคปจจุบัน
- ทักษะของครู
- ทักษะของนักเรียนปฐมวัยที่
ควรมี

๓

๑๖

สอบปลายภาค

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
๑. แบงกลุม ๕-๗ คน ศึกษาคนควา สัมภาษณ สังเกต หรือ
สืบคนจาก หองสมุด อินเทอรเน็ต ฯลฯ เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรูเพื่อศิษย
๒. สรุปการศึกษาคนควาลงใน App เพื่อน นําเสนอ
สื่อที่ใช
๑. เอกสารประกอบการสอน
๒. แหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต
๓. แฟมสะสมงานออนไลน WBSC

อาจารยนงคราญ
สุขเวชวรกิจ กลุมเรียน A1
อาจารยศศนันท
บุญยะวนิช กลุมเรียน B1
ผศ.ดร.นิฤมล สุวรรณศรี
กลุมเรียน C1
อาจารยฉัตรทราวดี
บุญถนอม กลุมเรียน
NA/NB

กิจกรรมการเรียนการสอน
๑. นําเสนอผลงานการพัฒนาและจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัย
อายุ 3 - 4 ป (งานกลุม)
๒. แลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมกัน
๓. จัดเก็บผลงานใน WBSC
สื่อที่ใช
๑. เอกสารประกอบการสอน
๒. แหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต
๓. แฟมสะสมงานออนไลน WBSC
กิจกรรมการเรียนการสอน
๑. นักศึกษาสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู การศึกษาไทย ยอนอดีต สู
ปจจุบัน เพื่ออนาคต
๒. นักศึกษาวิเคราะหสังเคราะห ใหเหมาะสมกับการจัดการ
เรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
๓. สรุป สงงานที่ไดรับมอบหมาย
สื่อที่ใช
๑. เอกสารประกอบการสอน
๒. แหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต
๓. แฟมสะสมงานออนไลน WBSC

อาจารยนงคราญ
สุขเวชวรกิจ กลุมเรียน A1
อาจารยศศนันท
บุญยะวนิช กลุมเรียน B1
ผศ.ดร.นิฤมล สุวรรณศรี
กลุมเรียน C1
อาจารยฉัตรทราวดี
บุญถนอม กลุมเรียน
NA/NB

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
- คะแนนเก็บระหวางภาค ๖๐ คะแนน ประกอบดวย
- งานเดี่ยว ๒๐
- งานกลุม ๓๐
- จิตพิสัย ๑๐
- คะแนนสอบปลายภาค
๔๐ คะแนน

อาจารยนงคราญ
สุขเวชวรกิจ กลุมเรียน A1
อาจารยศศนันท
บุญยะวนิช กลุมเรียน B1
ผศ.ดร.นิฤมล สุวรรณศรี
กลุมเรียน C1
อาจารยฉัตรทราวดี
บุญถนอม กลุมเรียน
NA/NB

๑๔
ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

๑) ๑.๑.๑,
ประเมินชิ้นงาน
๒) ๒.๑.๑, ๒.๑.๒, ๒.๑.๓, ๒.๑.๔,
๓) ๓.๑.๑), ๓.๑.๒, ๓.๑.๓, ๓.๑.๔
๔) ๔.๑.๓, ๔.๑.๔, ๕.๑.๔
๑) ๑.๑.๑
ประเมินการ
๒) ๒.๑.๑, ๒.๑.๒, ๒.๑.๓, ๒.๑.๔ นําเสนอผลงาน
๓) ๓.๑.๑, ๓.๑.๒, ๓.๑.๓, ๓.๑.๔

๑) ๑.๑.๑
๒) ๒.๑.๑, ๒.๑.๒, ๒.๑.๓, ๒.๑.๔
๓) ๓.๑.๑, ๓.๑.๒, ๓.๑.๓, ๓.๑.๔
๔) ๔.๑.๓, ๔.๑.๔, ๕.๑.๔
๑) ๑.๑.๑
๒) ๒.๑.๑, ๒.๑.๒, ๒.๑.๓, ๒.๑.๔
๓) ๓.๑.๑, ๓.๑.๒, ๓.๑.๓, ๓.๑.๔
๔) ๔.๑.๓, ๔.๑.๔

การมีสวนรวม
และ กิจกรรมตาง
ๆ ในชั้นเรียน
สอบปลายภาค

สัปดาหที่
ประเมิน
๒-๑๔

สัดสวนของการ
ประเมินผล
๓๐

วิธีการทวนสอบ

๑๓

๒๐

๑-๑๕

๑๐

- ตรวจสอบการเขาหองเรียน
และประเมินการทํากิจกรรม
ตางๆ

๑๖

๔๐

- ประเมินขอสอบและความ
เหมาะสมของการใหคะแนน
รายวิชา

- มีการตรวจสอบความรู
นักศึกษาในระหวางกระบวนการ
สอน
- ตรวจผลงานของนักศึกษา
- ตรวจสอบความรูนักศึกษา จาก
การนําเสนองาน โดยการ
สอบถามและใหนักศึกษาไดแสดง
ความคิดเห็นและผูสอนใหขอมูล
ยอนกลับ

การประเมิน
เนื้อหากิจกรรม
๕
ความถูกตอง ทําชิ้นและ
และครบถวน นําเสนอได
ถูกตอง และ
ครบถวนทัง้ หมด
การสงงานตรง
ตอเวลา

การทําชิ้นและ
นําเสนอครบ
ตามรูปแบบ
ทั้งหมดและสง
กอนหรือตรง
ตามกําหนดเวลา

การเขาชั้นเรียน ขาดเรียนไมเกิน
๒ ครั้งและไม
เคยเขาชั้นเรียน
สาย
พฤติกรรมใน มีสวนรวมในการ
ชั้นเรียน
ตอบคําถาม

๔
ทําชิ้นและ
นําเสนอได
ถูกตอง และ
ครบถวนเกือบ
ทั้งหมด
การทําชิ้นและ
นําเสนอเกือบ
ทั้งหมดเปน
ระเบียบ
เรียบรอยและสง
ตรงตาม
กําหนดเวลา
ขาดเรียนไมเกิน
๓ ครั้งและไม
เคยเขาชั้นเรียน
สาย
มีสวนรวมในการ
ตอบคําถาม

๓
ทําชิ้นและ
นําเสนอได
ถูกตอง ไมนอย
กวารอยละ ๕๐

๒
ทําชิ้นและ
นําเสนอได
ถูกตอง และ
ครบถวนนอย
กวารอยละ
การทําชิ้นและ การทําชิ้นและ
นําเสนอรอยละ นําเสนอเกือบ
๕๐ เปนระเบียบ เรียบรอย
เรียบรอย และ ทั้งหมดเปน
สงตรงตาม
ระเบียบ
กําหนดเวลา
เรียบรอยแตสง
เลยกําหนดเวลา
ขาดเรียน ๔ ครัง้ ขาดเรียน ๔ ครัง้
หรือเขาชั้นเรียน ขึ้นไปหรือมา
สาย ๑ ครัง้
สาย ๒ ครัง้

๑
ทําชิ้นและ
นําเสนอมีความ
ถูกตองนอยมาก
และทําไม
ครบถวน
การทําชิ้นและ
นําเสนอเปน
ระเบียบ
เรียบรอยเพียง
สวนนอยทั้งหมด
และสงเลย
กําหนดเวลา
ขาดเรียน ๔ ครัง้
ขึ้นไปหรือมา
สาย ๓ ครัง้ ขึ้น
ไป
มีสวนรวมในการ มีสวนรวมในการ แทบไมมีสวน
ตอบคําถาม
ตอบคําถาม
รวมในการตอบ

๑๕
เนื้อหากิจกรรม

๕
อภิปรายในชั้น
เรียนอยาง
สม่ําเสมอ และ
แตงกายสุภาพ
เรียบรอยถูก
ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
อยางสม่าํ เสมอ

๔
อภิปรายในชั้น
เรียนเปนปกติ
และแตงกาย
สุภาพเรียบรอย
ถูกระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
เปนปกติ

๓
อภิปรายในชั้น
เรียนบอครัง้
และแตงกาย
สุภาพเรียบรอย
ถูกระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
บอยครัง้ (รอย
ละ ๘๐)

๒
อภิปรายในชั้น
เรียนเปน
บางครั้ง
และแตงกาย
สุภาพเรียบรอย
ถูกระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
เปนบางครั้ง

๑
คําถามอภิปราย
ในชั้นเรียน และ
แตงกายไม
สุภาพเรียบรอย
ถูกระเบียบของ
มหาวิทยาลัย

๓. การประเมินผลการศึกษา
- คะแนนเก็บระหวางภาค รอยละ ๖๐
- คะแนนเก็บระหวางภาค รอยละ ๔๐
การประเมินผล ตามเกณฑการใหระดับคะแนนตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เกณฑคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49
การขอยกเลิกรายวิชา
เกรดที่ยังไมสมบูรณ รอสงงานใหครบ

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. เอกสารและตําราหลัก
กรรวิ ภาร หงษ ง าม และคณะ. (๒๕๖๐). เอกสารประกอบการสอนวิช ากระบวนทั ศนใหม ท าง
การศึกษาปฐมวัย. กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
วิโ รจน สารรัตนะ. (๒๕๕๖). กระบวนทั ศนใหมทางการศึกษา กรณีทัศนะตอการศึกษาศตวรรษที่ 21.
กรุงเทพฯ : หจก. ทิพยวิสุทธิ์

๑๖
ภรณี คุรุรัตนะ และคณะ (๒๕๕๖). กระบวนทัศนใหมทางการศึกษาปฐมวัย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย ศรี
นครินทรวิ่รจนประสานมิตร
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ทิศนาแขมมณีและคณะ.(๒๕๓๖). หลักการและรูปแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามวิถีไทย. กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, (พิมพครั้งที่ ๒)
ทิศนาแขมมณีและคณะ.(๒๕๓๖). หนวยปฏิบัติการวิจัยการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาประถมศึกษา
คณะครุศาสตร. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เอกสารเย็บเลม,
วิจารณ พานิช. (๒๕๕๓). การศึกษาไทย ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ บนเสนทางแหงอาจาริยบูชา ‘ครู
เพื่อศิษย’” พิมพครั้งแรกปลายป ๒๕๕๒ โดย สถาบันสงเสริมการจัดการความรู
เพื่อสังคม (สคส.) Online : http://www.kmi.or.th/attachments/TFSBook2553_Final.pdf
_________. (๒๕๕๓). ครูเพื่อศิษย เติมหัวใจใหการศึกษา. ศูนยจิตตปญญาศึกษา. มหาวิทยาลัยมหิดล
วิเชียร ไชยบัง.(๒๕๕๖). โรงเรียนนอกกะลา. ลําปลายมาศพิทยา
อรศรี งามวิทยาพงศ.(มปป.) ปฏิรูปการศึกษา กระบวนทัศนการศึกษา. Online :
http://it.kmutnb.ac.th/thai/readnews.asp?id=๔๘๙
พรทิพย ศิริภัทราชัย. (๒๕๕๖). STEM Education กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑. วารสารงานวิจัย
มศว. ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๒ เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๖

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑.๑ การสนทนากลุม ระหวางผูสอนกับผูเรียน
๑.๒ การสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูโดยผูเ รียน
๑.๓ การประเมินผลงานดานความเหมือนและความแตกตางระหวางผูเรียนดวยกันเอง
๑.๔ แบบประเมินผูส อนและแบบประเมินผลการจัดการเรียนรูรายวิชา
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
๒.๑ นักศึกษาประเมินอาจารยผูสอน และอาจารยผูสอนประเมินตนเองเปนตน
๒.๒ การทวนสอบผลประเมินการเรียนรูของผูเรียน
๒.๓ การประเมินผลการเรียนรูดวยเครื่องมือวัดประเมินที่มีความหลากหลาย เชน การถามตอบ การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู การประเมินชิ้นงานเดี่ยวและงานกลุม
๓. การปรับปรุงการสอน
ประชุมผูสอนในรายวิชา เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแตง ตั้ง คณะกรรมการในสาขาวิ ช า ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนัก ศึก ษา โดย
ตรวจขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนตามขอกําหนดการวัดและประเมินผลรายวิชา
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

๑๗
๑.๑ ปรับปรุงรายระเอียดวิชาทุกปการศึกษาหรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ตามขอ ๔
๑.๒ การวิเ คราะหสภาพปญหาที่ไดจากการบันทึกผลการจัดการเรียนรูโ ดยอาจารยผูสอนประจํา
รายวิชา

