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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1071108 สมองและการเรียนรู้ของเด็ก
Brain and Child Learning
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3.2 ประเภทของรายวิชา
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ ดร.ศศิธร รณะบุตร
อาจารย์ ทรรศนัย โกวิทยากร
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
อาจารย์ ดร.พรชุลี ลังกา
กลุ่มเรียน A1,B1 ในมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.ศศิธร รณะบุตร
กลุ่มเรียน LA ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลาปาง
อาจารย์กุลธิดา มีสมบูรณ์
กลุ่มเรียน NA ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
อาจารย์ ทรรศนัย โกวิทยากร
กลุ่มเรียน UA วิทยาเขตสุพรรณบุรี
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
8. สถานที่เรียน
8.1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
8.2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลาปาง
8.3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก
8.4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างและการทางานของสมอง
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายวัตถุประสงค์ / หลักการ / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการทางานของสมอง
และทฤษฎีการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับการทางานของสมอง
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิด หลักการในการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้และการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
3. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในด้านการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะการคิดของเด็ก
4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ และเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาของสมองและการเรียนรู้
ของเด็ก
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะสมอง EFs (Executive Functions) จากเดิม 5 ด้าน เพิ่มเป็น 9 ด้าน
2. ปรับวิธีการสอนโดยเพิ่มตัวอย่างและแหล่งค้นคว้าให้นักศึกษามากขึ้นและจัดอภิปรายกลุ่มย่อย
กระตุ้นให้เกิดความตั้งใจเรียน
3. ปรับการสอนให้ เป็น แบบแบบ Active Learning (เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ) ผู้เรียนออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลายสาหรับเด็กปฐมวัย และสามารถจัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
โครงสร้ างและการทางานของสมอง ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อ งกับ การทางานของสมอง ทัก ษะสมองเพื่ อ
ความสาเร็จ ทฤษฎีการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับการทางานของสมอง ทักษะการคิดพัฒนาการกับ
การคิดของเด็กแต่ละช่วงวัย ปัจจัยที่ส่งเสริมกระบวนการคิด การจัดสภาพแวดล้อมและการจัดประสบการณ์
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้บทบาทของครูและผู้ป กครองในส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะการคิดของเด็ก ผลของ
เทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาของสมอง การสังเกตและการบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กในสถานศึกษา
ปฐมวัย
Structure and function of human brain, theories of brain function, skills developing
brain for learning success, learning theories related to brain’s function for young children,
thinking skills, development and thinking of children in different age, factors promoting
thinking’ s procedure, environmental management, experience creating for promoting child
learning, roles of teachers and parents for promoting children’s learning and thinking skill,
effects of technology to brain development, observation and recording the development
and learning of children in the early childhood institution
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย
เพื่อทบทวนความรู้ความ
เข้าใจให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
-

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์สาขาวิชา / Social Media
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ) หรือให้คาปรึกษาแก่นิสิตผ่านระบบ online

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
 1.1.2 มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
 1.1.3 มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจในผู้อื่นและเข้าใจโลก
 1.1.4 มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
 1.1.5 เคารพและยึดถือในกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
 1.1.6 สามารถจัดการและแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ์
โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 อาจารย์ ป ฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ างที่ ดี ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู และ
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
1.2.2 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย โดยเน้นเรื่องการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายให้
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการส่งรายงานและงานมอบหมายให้ตรงตามกาหนด
1.2.3 เน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายของตนเองและทางาน
กลุ่ม
1.2.4 ใช้วิธีการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง (Case study) วิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ ใช้ตัว
แบบที่ดี การนาเสนอและแสดงความคิดเห็น โดยการอภิปราย การร่วมแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกลุ่ม
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1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมิ น จากการตรงเวลาของนั ก ศึ ก ษาในการเข้ า ชั้ น เรี ย น การส่ ง งานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย การร่วมกิจกรรม และการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน
1.3.2 สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม และบันทึกการเข้าชั้น
เรียน
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1.1 มีความรอบรู้ ในด้านวิช าชีพ ครู และวิช าเฉพาะสาขาอย่างกว้างขวางลึ ก ซึ้ง และเป็ น
ระบบ
 2.1.2 มี ความตระหนั กรู้ ห ลั กการและทฤษฎี ในองค์ความรู้ ที่ เกี่ยวข้อ งอย่างบู ร ณาการ ทั้ ง
การบูรณาการศาสตร์วิชาเฉพาะสาขา การบูรณาการข้ามศาสตร์ และการบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
 2.1.3 มีความเข้าใจความก้าวหน้ าของความรู้เฉพาะด้านในวิช าชีพครู และวิช าเฉพาะสาขา
อย่างลึกซึ้ง ตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้
 2.1.4 มีความสามารถในการวิเคราะห์ สั งเคราะห์ และประเมิน ค่าองค์ความรู้ และสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 บรรยายโดยใช้สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการบรรยาย ให้ นักศึกษามีส่วนร่วมอภิปราย
ระดมความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์
2.2.2 ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ โดยมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องด้วยตนเองจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ แบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ และ
นาเสนอด้วยวิธีการหลากหลาย
2.2.3 การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ (Collaborative learning) เพื่ อ ประยุ ก ต์ แ ละประเมิ น ค่ า องค์
ความรู้ในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนรู้
2.2.4 การจั ด การเรี ย นรู้ จ ากสถานการณ์ จ ริ งโดยการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการจั ด การเรีย นรู้ ใน
สถานศึกษาหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
2.3.2 ประเมิ น ชิ้ น งาน ผลการสรุป วิเคราะห์ และการสั งเคราะห์ ศึ ก ษาเอกสาร ข้อ มู ล และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.3.3 ประเมิ น การน าเสนอผลงานในชั้ น เรี ย น การร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น และ
การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม
2.3.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค / การทดสอบย่อย
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิด
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวิ นิจฉัย แก้ปัญหา และทาการวิจัยเพื่อพัฒนางาน
และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
 3.1.2 สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และนาไปสู่การแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
 3.1.3 มีความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒ นางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และการ
พัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
 3.1.4 การคิด วิเคราะห์ สั งเคราะห์ ประเมิ น ค่ า และน าความรู้ เกี่ ยวกับ แนวคิ ด ทฤษฎี และ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ วิชาเฉพาะสาขาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการ
วิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นาในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ฝึกทักษะการคิดทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม โดยให้ผู้ เรียนทางาน
เป็นทีม ค้นคว้าข้อมูลจากงานวิจัย แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ฝึกการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และสามารถวินิจฉัย
แล้วสรุปเป็นองค์ความรู้
3.2.2 ระดมสมองแก้ปัญหาจากกรณีศึกษาและการอภิปรายกลุ่มตามประเด็นปัญหาที่กาหนดไว้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning)
3.2.3 ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนและการศึกษาการจัดประสบการณ์เรียนรู้ใน ชั้นเรียน
3.2.4 ผู้สอนใช้วิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น การสาธิต การแสดง การทดลอง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
3.3.2 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน ชิ้นงาน ผลการสรุป วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและการ
นาเสนอผลงานในชั้นเรียน
3.3.3 ประเมินการนาเสนอ การร่วมแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้เรียน
กับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน
3.3.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิ ดชอบของตนเองและผู้ อื่น ใน
การทางานและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร และในการเรียนรู้พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 4.1.2 มี ค วามเอาใจใส่ ช่ ว ยเหลื อ และเอื้ อ ต่ อ การแก้ ปั ญ หาในกลุ่ ม และระหว่า งกลุ่ ม ได้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์
 4.1.3 มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
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 4.1.4 มี ความไวในการรับรู้ ความรู้ สึ กของผู้ อื่น

มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิ ภาวะทางอารมณ์ และ
สังคม เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 กาหนดการกิจกรรมและทางานกลุ่มโดยหมุนเวียนการเป็นผู้นากับการเป็นสมาชิก
4.2.2 การเรีย นแบบมีส่ วนร่ว มปฏิบั ติการ การอภิป รายร่วมกันและผลั ดกันเป็นผู้ รายงาน ใช้
วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น การระดมพลังสมอง เพื่อฝึกการยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่นด้วยเหตุผล โดยผู้สอนให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ
4.2.3 มอบหมายงานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น
หรือผู้มีประสบการณ์
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรียน
4.3.2 สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
4.3.3 พิจารณาจากผลงาน ความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้ มอบหมาย และการ
นาเสนอผลงานกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 5.1.1 มี ค วามสามารถในการสื่ อ สารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง การพู ด การเขี ย น การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเก็บข้อมูลและนาเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่มบุคคลที่มี
ความแตกต่างกัน
 5.1.2 มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และตระหนัก
ถึงคุณค่าในการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอ
 5.1.3 มี ค วามสามารถในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ทั้ ง ที่ เ ป็ น ตั ว เลขเชิ ง สถิ ติ หรื อ
คณิตศาสตร์ ภาษาพูด ภาษาเขียน ในการเก็บข้อมูลและนาเสนอข้อมูล อันมีผลให้ สามารถเข้าใจองค์ความรู้
หรือประเด็นปัญหาอย่างรวดเร็ว
 5.1.4 มี ความสามารถในการบู ร ณาการข้อ มูล เพื่ อการสื่ อสารอย่ างเป็น ระบบด้ว ยสื่ อและ
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
5.2.2 ฝึ กการวิเคราะห์ จากกรณีศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลออกมาในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ
พร้อมนาเสนอโดยใช้รูปแบบงานที่หลากหลายทั้งในรูปเอกสารและด้วยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
5.2.3 ฝึกปฏิบัติวางแผน ออกแบบจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การทดลองสอนและการนาเสนอ
การแก้ปัญหาที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากรายงานหรือชิ้นงานที่นักศึกษาจัดทา
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5.3.2 ประเมินจากการนาเสนอรายงานหรือผลงานในชั้นเรียน
5.3.3 ประเมินจากแผนการจัดประสบการณ์หรือการทดลองสอนที่นาเสนอ
5.3.4 การสังเกตการแสดงออกด้านการสื่อสารในการทางานกลุ่ม
5.3.5 การทดสอบย่อยและการสอบปลายภาคเรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
ปฐมนิเทศ
- ทดสอบความรู้ พื้ น ฐาน
ของนักศึกษา
- ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
นักศึกษาในการพิจารณา
ตัดสินเกณฑ์ในการวัดและ
ป ร ะ เมิ น ผ ล ร่ ว ม กั บ
อาจารย์ผู้สอน
- รู้จักสมอง
- ธรรมชาติของสมอง

จานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนแนะนาตัว ห้องพัก วันเวลานัดหมายและวิธีการที่
นักศึกษาสามารถขอคาปรึกษาได้
2. แนะนาหนังสือและแหล่งการเรียนรู้ทางข้อมูล
3. แจกแบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานของนักศึกษา
4. แจกแนวการสอนพร้อมชี้แจงสาระสาคัญของการเรียน
5. นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นและพิจารณาเกณฑ์การ
วัดและประเมินผลร่วมกับอาจารย์ผู้สอน
6. ศึกษาจากวีดีทัศน์เกี่ยวกับการทางานของสมอง
7. นักศึกษาและผู้สอนร่วมกันอภิปรายและสรุป เรื่องการ
ทางานของสมอง
8. ผู้สอนบรรยายสรุปเรื่อง การทางานของสมอง

อ.ดร.พรชุลี
ลังกา กลุ่มเรียน
A1,B1
อ.ดร.ศศิธร รณะ
บุตร กลุม่ เรียน
LA
อ.กุลธิดา มี
สมบูรณ์ กลุ่ม
เรียน NA
อ.ทรรศนัย
โกวิทยากร
กลุ่มเรียน UA

สื่อที่ใช้
1. แบบทดสอบ
2. แนวการสอน
3. เกณฑ์ในการวัดและประเมินผลกิจกรรมต่างๆ
สื่อดิจิทัล
1. วีดีทัศน์
- นิทานชีวิต สมอง จาก
https://www.youtube.com/watch?v=VTzc7HEblUg
- มหัศจรรย์สมอง brain จาก
https://www.youtube.com/watch?v=bYL88Q680zI
2. Keynote
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สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
2-3
โค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ ก า ร
ทางานของสมอง

จานวน
ชั่วโมง
6

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. กิจกรรมเบรนยิม (Brain Gym)
2. แบ่งกลุ่ม นักศึกษา แต่ละกลุ่มรวมกันสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ ต เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามหัว
เรื่องที่ได้รับมอบหมาย
- กลุ่ม ความสาคัญของสมอง
- กลุ่ม พัฒนาการของสมอง
- กลุ่ม โครงสร้างของสมอง
- กลุ่ม ส่วนประกอบและหน้าที่ของสมอง
- กลุ่ม ความสามารถของสมอง
- กลุ่ม การทางานของสมอง 2 ซีก
2. แต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์สังเคราะห์ ประมวลข้อมูล
และส่งตัวแทนกลุ่มนาเสนอ
3. นักศึกษาและผู้สอนร่วมกันอภิปรายสรุป

อ.ดร.พรชุลี
ลังกา กลุ่มเรียน
A1,B1
อ.ดร.ศศิธร รณะ
บุตร กลุม่ เรียน
LA
อ.กุลธิดา มี
สมบูรณ์ กลุ่ม
เรียน NA
อ.ทรรศนัย
โกวิทยากร
กลุ่มเรียน UA

สื่อดิจิทัล
1. แหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
2. Application Mind maps
3. Keynote
4

5-6

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
ทางานของสมอง
- ทฤษฎีโครงสร้างทาง
สติปัญญา (Structure
of Intellect
model)
- ทฤษฎีกระบวนการทาง
สมองในการประมวล
ข้อมูล (Information
Processing Theory)

3

ทักษะสมองเพื่อ
ความสาเร็จ (Executive
Functions)
- ความหมายและ
ความสาคัญ
- ลักษณะและ
องค์ประกอบ
- องค์ประกอบของ
Executive Functions
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กิจกรรมการเรียนการสอน
1. กิจกรรมเบรนยิม (Brain Gym)
2. ผู้ สอนน าเสนอเนื้ อ หาจาก Keynote และยกตั วอย่ าง
ประกอบ
3. นักศึกษาและผู้สอนร่วมกันอภิปราย สรุปเนื้อหา

สื่อดิจิทัล
1. แหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
2. Application Mind maps
3. Keynote

อ.ดร.พรชุลี
ลังกา กลุ่มเรียน
A1,B1
อ.ดร.ศศิธร รณะ
บุตร กลุม่ เรียน
LA
อ.กุลธิดา มี
สมบูรณ์ กลุ่ม
เรียน NA
อ.ทรรศนัย
โกวิทยากร
กลุ่มเรียน UA

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. กิจกรรมเบรนยิม (Brain Gym)
2. ผู้ สอนน าเสนอเนื้ อ หาจาก Keynote และยกตั วอย่ าง
ประกอบ เรื่อ ง ความหมายและความสาคั ญ ของทั ก ษะ
สมองเพื่อความสาเร็จ (EF)
3. นักศึกษาและผู้สอนร่วมกันอภิปราย สรุปเนื้อหา
4. แบ่งกลุ่มนักศึกษา ศึกษาองค์ประกอบของ ทักษะสมอง
เพื่อความสาเร็จ (Executive Functions) 9 ด้าน
5. แต่ ล ะกลุ่ ม ร่ ว มกั น วิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ กิ จ กรรมที่

อ.ดร.พรชุลี
ลังกา กลุ่มเรียน
A1,B1
อ.ดร.ศศิธร รณะ
บุตร กลุม่ เรียน
LA
อ.กุลธิดา มี
สมบูรณ์ กลุ่ม
เรียน NA

สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
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รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

9 ด้าน

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ส่งเสริมทักษะแต่ละด้าน ประมวลข้อมูลและนาเสนอ
3. นักศึกษาและผู้สอนร่วมกันอภิปรายสรุป
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน

ผู้สอน
อ.ทรรศนัย
โกวิทยากร
กลุ่มเรียน UA

สื่อดิจิทัล
1. แหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
2. Application Mind maps
3. Keynote
4. Application ที่เกี่ยวข้อง
7

8-9

ทฤษฎีการเรียนรูข้ องเด็ก
ปฐมวัยที่สอดคล้องกับ
การทางานของสมอง
-ทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปัญญา (Intellectual
Development Theory)
-ทฤษฎีการเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติสมอง (BrainBased Learning : BBL)
-ทฤษฎีพหุปัญญา
(Theory of Multiple
Intelligences)
-ทฤษฎีการสร้างความรู้
ด้วยตนเอง
(Constructivism)

3

พัฒนาการกับการคิดของ
เด็กแต่ละช่วงวัย
- พัฒนาการทาง
ความคิดของเด็ก
- ความหมายและ
ความสาคัญของการคิด
- ขอบข่ายของการคิด
- การจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนากระบวนการคิด
- การประเมินผล
กระบวนการคิด

6

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. กิจกรรมเบรนยิม (Brain Gym)
2. แบ่ ง กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษา ศึ ก ษาทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ข องเด็ ก
ปฐมวัยที่สอดคล้องกับการทางานของสมอง
3. แต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลข้อมูล
และนาเสนอ
4. นักศึกษาและผู้สอนร่วมกันอภิปราย สรุปเนื้อหา
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
สื่อดิจิทัล
1. แหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
2. Application Mind maps
3. Keynote
4. Application ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. กิจกรรมเบรนยิม (Brain Gym)
2. ผู้ สอนน าเสนอเนื้ อ หาจาก Keynote และยกตั วอย่ าง
ประกอบ เรื่อง พัฒนาการกับการคิดของเด็กแต่ละช่วงวัย
3. นักศึกษาและผู้สอนร่วมกันอภิปราย สรุปเนื้อหา
4. แบ่งกลุ่มนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวางแผนการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการคิดสารับเด็กปฐมวัย
- กลุ่ม คณิตศาสตร์
- กลุ่ม วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
- กลุ่ม ศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว
- กลุ่ม ภาษา
5. แต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลข้อมูล
และนาเสนอ
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อ.ดร.พรชุลี
ลังกา กลุ่มเรียน
A1,B1
อ.ดร.ศศิธร รณะ
บุตร กลุม่ เรียน
LA
อ.กุลธิดา มี
สมบูรณ์ กลุ่ม
เรียน NA
อ.ทรรศนัย
โกวิทยากร
กลุ่มเรียน UA

อ.ดร.พรชุลี
ลังกา กลุ่มเรียน
A1,B1
อ.ดร.ศศิธร รณะ
บุตร กลุม่ เรียน
LA
อ.กุลธิดา มี
สมบูรณ์ กลุ่ม
เรียน NA
อ.ทรรศนัย
โกวิทยากร
กลุ่มเรียน UA

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
สื่อดิจิทัล
1. แหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
2. Application Mind maps
3. Keynote
4. Application ที่เกี่ยวข้อง
10

ทักษะการคิด
- ทักษะการคิดของเด็ก
- ปั จ จั ย ที่ ส่ ง เ ส ริ ม
กระบวนการคิด
-การจัดประสบการณ์เพื่อ
พัฒนากระบวนการคิด
-บ ท บ า ท ข อ งค รู แ ล ะ
ผู้ป กครองในการส่ งเสริม
กระบวนการคิด
-ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล
กระบวนการคิด

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. กิจกรรมเบรนยิม (Brain Gym)
2. ผู้สอนนาเสนอเนื้อหาจาก Keynote และยกตัวอย่าง
ประกอบ เรื่อง ทักษะการคิด
3. นักศึกษาและผู้สอนร่วมกันอภิปราย สรุปเนื้อหา
4. แบ่งกลุ่มนักศึกษาฝึกปฏิบัติกิจกรรมทักษะกระบวนการ
คิดแบบหมวก 6 ใบ
5. แต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลข้อมูล
และนาเสนอ
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน

อ.ดร.พรชุลี
ลังกา กลุ่มเรียน
A1,B1
อ.ดร.ศศิธร รณะ
บุตร กลุม่ เรียน
LA
อ.กุลธิดา มี
สมบูรณ์ กลุ่ม
เรียน NA
อ.ทรรศนัย
โกวิทยากร
กลุ่มเรียน UA

สื่อดิจิทัล
1. แหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
2. Application Mind maps
3. Keynote
4. Application ที่เกี่ยวข้อง
11

ปั จ จั ย ที่ ส่ ง เ ส ริ ม
กระบวนการคิด
- องค์ประกอบที่ส่งเสริม
กระบวนการคิด
- องค์ประกอบที่เป็นอุป
สรรค์ ต่ อ การพั ฒ นา
กระบวนการคิด

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. กิจกรรมเบรนยิม (Brain Gym)
2. ผู้ สอนน าเสนอเนื้ อ หาจาก Keynote และยกตั วอย่ าง
ประกอบ เรื่อง ปัจจัยที่ส่งเสริมกระบวนการคิด
3. แบ่งกลุ่มนักศึกษา ศึกษาองค์ประกอบที่เป็นอุปสรรค์ต่อ
การพัฒนากระบวนการคิด พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไข
3. นักศึกษาและผู้สอนร่วมกันอภิปราย สรุปเนื้อหา
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
สื่อดิจิทัล
1. แหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
2. Application Mind maps
3. Keynote
4. Application ที่เกีย่ วข้อง
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อ.ดร.พรชุลี
ลังกา กลุ่มเรียน
A1,B1
อ.ดร.ศศิธร รณะ
บุตร กลุม่ เรียน
LA
อ.กุลธิดา มี
สมบูรณ์ กลุ่ม
เรียน NA
อ.ทรรศนัย
โกวิทยากร
กลุ่มเรียน UA

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
12
การสังเกตและการบันทึก
พฤติกรรมการเรียนรู้ของ
เด็ ก ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า
ปฐมวัย

จานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ศึกษาสังเกตการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาหรับเด็ก
ปฐมวัยในสถานศึกษา (โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ)
2. นักศึกษาสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็ก
3. แบ่งกลุ่มนักศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมด้านการคิดจาก
สังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็ก

อ.ดร.พรชุลี
ลังกา กลุ่มเรียน
A1,B1
อ.ดร.ศศิธร รณะ
บุตร กลุม่ เรียน
LA
อ.กุลธิดา มี
สมบูรณ์ กลุ่ม
เรียน NA
อ.ทรรศนัย
โกวิทยากร
กลุ่มเรียน UA

สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
สื่อดิจิทัล
1. แหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
2. Application Mind maps
3. Keynote
4. Application ที่เกี่ยวข้อง
13

การจัดสภาพแวดล้อม
และการจัดประสบการณ์
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
-ความหมายและ
ความสาคัญ ของการจัด
สภาพแวดล้อม
-หลักการจัด
สภาพแวดล้อม
-การจัดสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียน
-การจัดสภาพแวดล้อม
นอกห้องเรียน
- การจัดประสบการณ์
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับการทางาน
ของสมอง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. กิจกรรมเบรนยิม (Brain Gym)
2. แบ่ งกลุ่ ม สื บ ค้ น ข้ อ มู ล สภาพ แวดล้ อ มที่ เอื้ อ ต่ อ การ
เรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาจากแหล่งข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต และคัดเลือก 1 โรงเรียน บันทึกในแบบ
บันทึกการจัดสภาพแวดล้อมที่ร่วมกันสร้าง
3. ตั ว แทนกลุ่ ม น าเสนอผลงานที่ ได้ จ ากการศึ ก ษาและ
ร่วมกันวิเคราะห์การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
4. นักศึกษาและผู้สอนร่วมกันอภิปราย สรุปเนื้อหา
5. ฝึ ก การวิ เคราะห์ ส าระที่ ค วรเรี ย นรู้ กั บ ประสบการณ์
สาคัญ
6. ผู้สอนนาเสนอองค์ประกอบของการเขียนแผนการจั ด
ประสบการณ์ จากนั้นแบ่งกลุ่ม นักศึกษาออกแบบแผนการ
จัด ประสบการณ์ ส าหรับ เด็ กปฐมวั ย ที่ ส อดคล้ องกั บ การ
ทางานของสมอง (ปรับใช้กิจกรรมจากสัปดาห์ที่ 8-9)
7. นักศึกษาสาธิตจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์
8. นักศึกษาและผู้สอนร่วมกันวิพากษ์ และสรุป
9. ฝึกการบันทึกหลังการจัดกิจกรรม
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. ตัวอย่างการวิเคราะห์สาระที่ควรเรียนรู้กับประสบการณ์
สาคัญ
3.ตัวอย่างการเขียนแผนการจัดประสบการณ์แต่ละรูปแบบ
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อ.ดร.พรชุลี
ลังกา กลุ่มเรียน
A1,B1
อ.ดร.ศศิธร รณะ
บุตร กลุม่ เรียน
LA
อ.กุลธิดา มี
สมบูรณ์ กลุ่ม
เรียน NA
อ.ทรรศนัย
โกวิทยากร
กลุ่มเรียน UA

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)
สัปดาห์
ที่

14

หัวข้อ/รายละเอียด

บทบาทของครูและ
ผู้ปกครองในส่งเสริมการ
เรียนรู้และทักษะการคิด
ของเด็ก

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

3

สื่อดิจิทัล
1. แหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
2. Application Mind maps
3. Keynote
4. Application ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. กิจกรรมเบรนยิม (Brain Gym)
2. ผู้ สอนน าเสนอเนื้ อ หาจาก Keynote และยกตั วอย่ าง
ประกอบ เรื่อง บทบาทของครูและผู้ปกครองในส่งเสริม
การเรียนรู้และทักษะการคิดของเด็ก
3. นักศึกษาและผู้สอนร่วมกันอภิปราย สรุปเนื้อหา
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
สื่อดิจิทัล
1. แหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
2. Application Mind maps
3. Keynote
4. Application ที่เกี่ยวข้อง
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สื่อและเทคโนโลยีที่มีต่อ
การพัฒนาของสมอง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. กิจกรรมเบรนยิม (Brain Gym)
2. ผู้สอนนาเสนอประเด็นปัญหาผลของเทคโนโลยีที่มีต่อ
การพัฒนาของสมองเด็กปฐมวัยจากข่าวหรือบความ
3. แบ่ ง กลุ่ ม สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ทางอิ น เตอร์ เ น็ ต เกี่ ย วกั บ
เทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาสมองและการเรียนรู้ของเด็ก
พร้อมทั้งวิเคราะห์ผล (ดี-เสีย-ข้อจากัด-แนวทางการแก้ไข)
4. อาจารย์นาเสนอตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการการใช้
สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสมองและการเรียนรู้
5. ตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลงานที่ได้จากการศึกษา
6. นักศึกษาและผู้สอนร่วมกันอภิปราย สรุปเนื้อหา
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
สื่อดิจิทัล
1. แหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
2. Application Mind maps
3. Keynote
4. Application ที่เกี่ยวข้อง
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สอบปลายภาค
13

ผู้สอน

อ.ดร.พรชุลี
ลังกา กลุ่มเรียน
A1,B1
อ.ดร.ศศิธร รณะ
บุตร กลุม่ เรียน
LA
อ.กุลธิดา มี
สมบูรณ์ กลุ่ม
เรียน NA
อ.ทรรศนัย
โกวิทยากร
กลุ่มเรียน UA

อ.ดร.พรชุลี
ลังกา กลุ่มเรียน
A1,B1
อ.ดร.ศศิธร รณะ
บุตร กลุม่ เรียน
LA
อ.กุลธิดา มี
สมบูรณ์ กลุ่ม
เรียน NA
อ.ทรรศนัย
โกวิทยากร
กลุ่มเรียน UA

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้

1.1: 1,5,6
4.1: 4
1.1: 1,5,6
2.1: 2,4
3.1: 4
4.1: 1,2
2.1: 2,4
3.1: 4
5.1: 4
6.1: 3

สังเกตพฤติกรรมใน
ชั้นเรียน
สังเกตพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

1-15

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล
ร้อยละ 5

1-15

ร้อยละ 5

ประเมินชิ้นงาน
ประเมินผลการ
ปฏิบัติการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้

1-15

ร้อยละ 30

2.1: 2,4
3.1: 4
5.1: 4
6.1: 3
2.1: 2,4
3.1: 4

ประเมินการนาเสนอ 2,3,5,7,8,
10,11,12,
13,14,15

ร้อยละ 20

สอบปลายภาค

ร้อยละ 40

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

3. การประเมินผลการศึกษา
- คะแนนเก็บระหว่างภาค
- คะแนนสอบปลายภาค

สัปดาห์ที่
ประเมิน
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ร้อยละ 60
ร้อยละ 40
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วิธีการทวนสอบ
-ตรวจสอบบันทึกการเข้าชั้นเรียน
-ตรวจสอบบันทึกการส่งงาน
- การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา
- การประเมิ นผลการเรียนรู้ในชั่ วโมงแรกของการ
เรียนรายวิชา
-ในระหว่ า งกระบวนการสอนรายวิ ช า มี ก าร
ตรวจสอบความรู้นักศึกษาอย่างสม่าเสมอ โดยการ
สอบถามและให้ นั ก ศึ ก ษาได้ แ สดงความคิ ด เห็ น
ระหว่างการเรียน
- สุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
- การตรวจสอบการกระจายของระดับผลการเรียน
- สุ่ ม สั ม ภาษณ์ นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ตรวจสอบความรู้
นักศึกษาหลังจากส่งผลการเรียนแล้ว
- มีการตรวจสอบความรู้นักศึกษาจากการนาเสนอ
งาน โดยการสอบถามและให้นักศึกษาได้แสดงความ
คิดเห็นและผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับ
- สุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้
คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของรายวิชา
- ตรวจสอบ ความสอดคล้ อ งของข้ อ สอบ กั บ
ค าอธิ บ ายรายวิ ช าและแผนการสอนของแต่ ล ะ
สัปดาห์

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)

การประเมินผล ตามเกณฑ์การให้ระดับคะแนนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เกณฑ์คะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49
ได้รับการอนุมัติให้นักศึกษายกเลิกรายวิชา
การประเมินยังไม่สมบูรณ์

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
ศศิธร รณบุตร พรชุลี ลังกา ทรรศนัย โกวิทยากร. (2560). สมองและการเรียนรู้ของเด็ก.
กรุงเทพฯ : กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
กมลพรรณ ชีวพันธุศรี .(2545). สมองกับการเรียนรู้ . (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ.
นภเนตร ธรรมบวร. (2549). การพัฒนากระบวนการคิดในเด็กปฐมวัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
พรพิไล เลิศวิชา. (2550). สมองเรียนรู้อย่างไร. กรุงเทพฯ: ศาลาแดง.
วิจารณ์ พานิช. (2556). สนุกกับการเรียนในศตวรรษที่ ๒๑. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
อารี สัณหฉวี. (2554). ทฤษฎีการเรียนรู้ของสมองสาหรับพ่อแม่ ครูและผู้บริหาร. กรุงเทพฯ:สุวีริยาสาส์น.

3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
http://www.arit.dusit.ac.th/database.php ฐานข้อมูลออนไลน์
http://tdc.thailis.or.th/tdc/ โครงการเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์
http://sdib.dusit.ac.th/
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ดาเนินการดังนี้
1) นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนผ่านแบบประเมินอาจารย์ ผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย /
ของรายวิชา
2) นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โดยการเขียนบรรยายหรือการให้ข้อมูลสะท้อนผ่าน
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในการเรียนการสอนสัปดาห์สุดท้าย
3) การประเมินโดยใช้แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
4) การรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาผ่าน e-mail
5) การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) การถอดบทเรียนร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอน ร่วมกับการพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา
2) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน ด้วยวิธีประเมินบนเว็บบอร์ด ประเมินผ่านระบบออนไลน์ โดยการ
สังเกตการณ์สอน ประเมินจากผลการสอบ อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเอง เป็นต้น
3) คณะกรรมการประจาหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา
4) อาจารย์ผู้ประสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ร่วมสอน ร่วมกันประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน ระหว่างภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
1) จัดกิจกรรมในการระดมสมอง ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
นาไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป
2) ดาเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนาผลที่ได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป
3) จัดประชุมผู้สอนในรายวิชา เพื่อพิจารณาและนาไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป
4) ปรับปรุงโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอนร่วมในรายวิชา/อาจารย์ในคณะ วิทยาเขต
และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ผู้สอนทาการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ดังนี้
1) ตรวจสอบบันทึกการเข้าชั้นเรียนละการส่งงาน
2) การประเมินผลการเรียนรู้ในชั่วโมงแรกของการเรียนรายวิชา
3) สุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
4) การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา
5) ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิช า มี การตรวจสอบความรู้นั ก ศึกษาอย่างสม่ าเสมอ โดยการ
สอบถามและให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียน
6) มีการตรวจสอบความรู้นักศึกษาจากการนาเสนองาน โดยการสอบถามและให้นักศึกษาได้แสดงความ
คิดเห็นและผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับ
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7) สุ่มประเมิน ข้อสอบและความเหมาะสมของการให้ คะแนน ทั้งคะแนนดิ บและระดับคะแนนของ
รายวิชา
8) การตรวจสอบการกระจายของระดับผลการเรียน
9) สุม่ สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อตรวจสอบความรู้นักศึกษาหลังจากส่งผลการเรียนแล้ว
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิ ชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงลักษณะการเรี ยนการสอน ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ได้แก่
การปรับปรุงสื่อการสอน และเนื้อหาใหม่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
- อาจารย์ผู้สอน / อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา สรุปผลการดาเนินงานการจัดการเรียนการสอน เมื่อสิ้น
ภาคการศึกษา และนาเสนอแนวทางการแก้ไข / ปรับปรุง /เพิ่มเติมต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตร
พร้อมบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
- อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ร่วมกันประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน
และนาข้อคิดเห็น / การประเมินจากนักศึกษามาเป็นข้อพิจารณาในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปี
การศึกษาหน้า พร้อมบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
- อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการ
ประเมิน การสอนโดยนั กศึกษา ผลการสอบ ข้อคิดเห็ นของอาจารย์ผู้ ร่วมสอน นามาปรับปรุงคุณ ภาพการ
จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาหน้า ทั้งนี้ได้มีการนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตร
- อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา นาผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ผล
การประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้ร่วมสอน มาพิจารณาวางแผนเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดย
นาเสนอแนวทางในการปรับปรุงต่อคณะกรรมการประจาหลักสูตร เพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็น
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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