รายละเอียดของรายวิชา
การศึกษาปฐมวัย
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะ/สาขาวิชา คณะศึกษาศาสตร/สาขาการศึกษาปฐมวัย

หมวดที่ 1
ขอมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
EAED1101 การศึกษาปฐมวัย Early Childhood Education
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยกฤตธตฤณน ตุหมาด
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/ พ.ศ.2557 ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. สถานที่เรียน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
8. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลาสุด
วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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หมวดที่ 2
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษา
1.1 อธิบายความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการศึกษาปฐมวัย
1.2 วิเคราะห สังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับนโยบาย จุดมุงหมายของ
การศึกษาปฐมวัยและรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยของไทย
1.3 มีความรู ความเขาใจ ในประวัตคิ วามเปนมาของการศึกษาปฐมวัยในตางประเทศ ประวัตคิ วามเปนมาของ
การศึกษาปฐมวัยของไทยโดยใหสอดคลองกับวัฒนธรรมที่ดงี ามของสังคมไทย
1.4 มีคุณธรรมจริยธรรมในการดํารงตนใหเปนแบบอยางที่ดี
1.5 มีความรูความเขาใจในหนวยงานที่จัด ลักษณะการดําเนินงานและแนวโนมทางการศึกษาปฐมวัย การ
จัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อพัฒนาเด็กแบบองครวม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อใหนักศึกษาตระหนักถึงคุณคาความเปนครูปฐมวัยที่เหมาะสม
2. มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2554

หมวดที่ 3
ลักษณะและการดําเนินการ
คําอธิบายรายวิชา
EAED 1101

การศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
Early Childhood Education
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการศึกษาปฐมวัย
นโยบาย จุดมุงหมายของการศึกษาปฐมวัย ประวัติความเปนมาของการศึกษาปฐมวัยในตางประเทศ ประวัติความ
เปนมาของการศึกษาปฐมวัยของไทยและรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยของไทย หนวยงานที่จัด ลักษณะการ
ดําเนินงานและแนวโนมทางการศึกษาปฐมวัย การจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อพัฒนาเด็กแบบองครวม

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2. จํานวนชัว่ โมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย 3 ชัว่ โมงตอ
สัปดาห

สอนเสริม

การฝกปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา

-

ศึกษาดวยตนเอง 6 ชัว่ โมง
ตอสัปดาห

3. จํานวนชัว่ โมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
กิจกรรม

วัน/เวลา

สถานที่สาํ หรับนักศึกษา นักศึกษาขอ
ขอคําปรึกษา
คําปรึกษา
1. ศึกษาคนควา
จันทร-ศุกร
- หองเรียนคณะ
-เปนรายบุคคล
2. การนําเสนองานกลุมและ เวลา 09.00– ศึกษาศาสตร
-เปนรายกลุม
งานเดี่ยว
16.30 น.
- หองพักอาจารย
3. ศึกษาสังเกตพฤติกรรม
เด็กในสถานศึกษาปฐมวัย
4. อื่นๆ

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หมายเหตุ
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หมวดที่ 4
การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
การเรียนรูที่ตอ งการพัฒนา
วิธีการสอน
1. คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1. การอุทิศ ตน การตรงตอเวลา ความ 1. อภิ ป รายเพื่ อ สร า งข อ ตกลง
รับผิดชอบ การปฏิบัติตามกฎระเบียบและ ร ว มกั น แล ว กํ า หนดเกณฑก าร
จรรยาบรรณของครูปฐมวัย
ปฏิบัติโดยใชสมุดสะสมความดี
2. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ระหวางการเรียนการสอนในแต
ละครัง้
3. ใหคาํ แนะนําเพื่อใหเกิดการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเกิด
พฤติกรรมที่เหมาะสมและ
เสริมสรางใหดียิ่งขึ้นๆไป
4. ผูสอนประพฤติตนเปน
แบบอยางที่เหมาะสม
2. ความรู
ความรูที่ตองไดรับ
1. มีความรูความเขาใจ ความสามารถ 1. ใชการอภิปราย ระดม
อธิบาย คิดวิเคราะห คิดสรางสรรคเพื่อนํา ความคิดเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
อ ง ค ค ว า ม รู เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม ห ม า ย ซึ่งกันและกัน
ความสํา คัญ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ 2. ใชปญหาเปนฐานการเรียนรู
เกี่ยวของกับบุคลิกภาพความเปนครู
กรณีปญหาสังคมไทยในปจจุบัน
ที่ตองแกไข
3. ศึกษาดูงานจากแหลงเรียนรู
4. วิเคราะหลกั ษณะครูในดวงใจ
5. ศึกษาสังเกตพฤติกรรมเด็กใน
สถานศึกษาปฐมวัย

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วิธีการประเมินผล

1. สังเกตพฤติ กรรมระหวา งการ
เรีย นการสอนและมีการจดบันทึก
เก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ
2. สมุดสะสมความดี

1. ประเมินตามสภาพจริงจากการ
รวมแสดงความคิดเห็น การ
นําเสนอผลงาน องคความรูที่เกิด
จากการใชปญหาเปนฐาน
2. ทดสอบระหวางภาค
3. ทดสอบปลายภาค

4

การเรียนรูที่ตอ งการพัฒนา
3. ทักษะทางปญญา
ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1. การคิดอยางเปนระบบ คิดวิเคราะห คิด
สรางสรรค คิดแกปญหา การตีความ การ
ประยุกตความรูเพื่อนําไปใชพฒ
ั นา
บุคลิกภาพของตนใหเหมาะสม

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1. การทํางานเปนทีม การสรางทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ การ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีความ
รับผิดชอบตอทีมงานและงานที่ไดรับ
มอบหมาย

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. มีการอภิปรายกลุม ใหญ กลุม
ยอยเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัยทั้งในและตางประเทศ
รวมทั้งนวัตกรรมทางการศึกษา
ปฐมวัย
2. นําเสนอรูปแบบการแกปญหา
ตางๆการสรางคานิยมที่
เหมาะสมในการเปนครูปฐมวัย

1. ประเมินผลตามสภาพจริงจาก
การลงมือปฏิบัติ การนําเสนอ
2. ประเมินจากการสะทอนผลการ
เรียนรูของตนเอง
3. ทดสอบระหวางภาค
4. ทดสอบปลายภาค

1. มอบหมายงานเปนรายบุคคล
และเปนกลุมยอย
2. แบงกลุม รวมกันอภิปราย
แสดงความคิดเห็นและนําเสนอ
3. เรียนรูจากประสบการณตรง
จากการทํากิจกรรมรวมกัน

1. สังเกตและเก็บรวบรวมขอมูล
การสงงานตรงตามเวลาที่กาํ หนด
2. สังเกตคุณภาพของผลงานแตละ
ชิ้นตรงตามวัตถุประสงค มีความ
ชัดเจน ครอบคลุมทุกประเด็น มี
การยกตัวอยาง สอดแทรกความ
คิดเห็นของตนเอง โดยอิงตามหลัก
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
3. นักศึกษาสะทอนผลการเรียนรู
ของตนเอง

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ตองพัฒนา
5.1 ความสามรถและทักษะการสืบ
1. เรียนรูจากประสบการณตรง
คนหาขอมูล การเรียบเรียงเชื่อมโยงขอมูล จากการสืบคนหาขอมูล
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1. นักศึกษาสะทอนความรูค วาม
เขาใจ ความคิดเห็นผานเทคโนโลยี
5

การเรียนรูที่ตอ งการพัฒนา
เพื่อนําเสนอ
5.2 การใชภาษาพูดไดถูกตองชัดเจน
เหมาะสม เชน ตัวควบกล้าํ ร ล

วิธีการสอน
สัมภาษณครู
2. เรียนจากตนแบบในการใช
เทคโนโลยี เชน เพื่อน อาจารย

วิธีการประเมินผล
ในรูปแบบตางๆ
2. สังเกตพฤติกรรมการใช
เทคโนโลยี
3. สังเกตพฤติกรรมการใชภาษาพูด
ภาษาเขียนในการนําเสนอผลงาน

หมวดที่ 5
แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

1-3

- ปฐมนิเทศ แนะนํา
รายวิชา การศึกษา
ปฐมวัย
- ความหมาย
ความสําคัญ แนวคิด
หลักการ และทฤษฎี
ที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาปฐมวัย

9

4

นโยบาย จุดมุงหมาย
ของการศึกษาปฐมวัย

3

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่ใช
(ถามี)
- บรรยาย
- อภิปราย
- วิเคราะห
- ศึกษาคนควาดวย
ตนเอง
- กิจกรรมลาลายเซ็น
- แฟมสะสมงาน
- สมุดบันทึกความดี

สื่อ

ผูสอน

- แนวการสอน อ.กฤตธตฤณน ตุหมาด
Course
Syllabus
- เอกสาร
ประกอบการสอน
- สื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกสที่
ทําดวยโปรแกรม
Power point
- บรรยาย
- สื่อการสอน
อ.กฤตธตฤณน ตุห มาด
- อภิปราย
อิเล็กทรอนิกสที่
- กิจกรรมกลุม 4 กลุม ทําดวยโปรแกรม
วิเคราะหนโยบายการจัด Power point
การศึกษาตามหัวขอ
- เอกสาร
แผนการศึกษาชาติ,
ประกอบการ
แผนพัฒนาการศึกษา สอน
แหงชาติ, แผนพัฒนา - แผนการ
เศรษฐกิจและสังคม
ศึกษาชาติ,
6

สัปดาห
ที่

5-7

8
9-10

หัวขอ/รายละเอียด

ประวัตคิ วามเปนมา
ของการศึกษาปฐมวัย
ในตางประเทศ
ประวัตคิ วามเปนมา
ของการศึกษาปฐมวัย
ของไทย

รูปแบบการจัด
การศึกษาปฐมวัยของ
ไทย และนวัตกรรม
ทางการศึกษาปฐมวัย

กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
การสอนและสื่อที่ใช
สื่อ
(ถามี)
แหงชาติ,พระราชบัญญัติ แผนพัฒนา
การศึกษาแหงชาติทมี่ ีตอ การศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
แหงชาติ,
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ,
พระราชบัญญัติ
การศึกษา
แหงชาติ
3
- บรรยาย
- สื่อการสอน
อ.กฤตธตฤณน ตุหมาด
- อภิปราย
อิเล็กทรอนิกสที่
- กิจกรรมกลุม
ทําดวยโปรแกรม
อภิปรายการจัด
Power point
การศึกษาปฐมวัยใน
- เอกสาร
ตางประเทศ เชน
ประกอบการ
นิวซีแลนด อังกฤษ
สอน
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน
- รูปแบบการ
อิสราเอล และจีน
จัดการศึกษา
ปฐมวัยใน
ประเทศตางๆ
สอบกลางภาค
20 คะแนน
6
- บรรยาย
- สื่อการสอน
อ.กฤตธตฤณน ตุหมาด
-วิ เคราะห
อิเล็กทรอนิกสที่
- กิจกรรมกลุมอภิปราย ทําดวยโปรแกรม
รูปแบบการศึกษาและ Power point
นวัตกรรมทางการศึกษา - เอกสาร
ปฐมวัย เชน รูปแบบ
ประกอบการ
การสอนแบบมอนเตส สอน
ซอรี่
- สถานศึกษา

จํานวน
ชั่วโมง
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่ใช
(ถามี)
วอลดอรฟ
ภาษาธรรมชาติ
สตอรี่ไลน
เรกจิโอฮิวเมนนีส

สื่อ

ผูสอน

- ตัวอยาง
โครงการ

โฮสโคป ฯลฯ

11-13 หนวยงานที่จัด
ลักษณะการ
ดําเนินงานและ
แนวโนมทางการศึกษา
ปฐมวัย

9

- บรรยาย
- อภิปราย
- ศึกษาสังเกตเด็ก
ปฐมวัยกับหนวยงานที่
จัดการศึกษาใหกับเด็ก
ปฐมวัย
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรู

14-15 การจัดการศึกษา
ปฐมวัยเพื่อพัฒนาเด็ก
แบบองครวม

6

- บรรยาย
- อภิปราย
- สาธิต
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรู
- สรุปองคความรูเ ปน
Mind map

16
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สอปลายภาค

- สื่อการสอน
อ.กฤตธตฤณน ตุหมาด
อิเล็กทรอนิกสที่
ทําดวยโปรแกรม
Power point
- เอกสาร
ประกอบการ
สอน
- กรณีตัวอยาง
- สถานศึกษา
ปฐมวัย
- สื่อการสอน
อ.กฤตธตฤณน ตุห มาด
อิเล็กทรอนิกสที่
ทําดวยโปรแกรม
Power point
- เอกสาร
ประกอบการ
สอน
- แบบฝกหัด
ทายบท
- แฟมสะสม
งาน
30 คะแนน
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2 แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการเรียนรู
1

2.

3.

4.

5.

วิธกี ารประเมิน

คุณธรรม จริยธรรม - สังเกตพฤติกรรม
- บันทึกผลการสังเกตทุก
ครัง้
ความรู
- ผลงานใชวธิ ีไตรตรอง
สะทอนตนเอง
- ปฏิบัตผิ ลจากสภาพจริง
การลงมือปฏิบัติ
- การสอบระหวางภาค
- การสอบปลายภาค
ทักษะทางปญญา
- สังเกตการณนําเสนอ
ผลงาน
- การแสดงความคิดเห็น
องคความรูจากการคิด
วิเคราะห คิดสังเคราะห
- การสอบระหวางภาค
- การสอบปลายภาค
ทักษะความสัมพันธ -สังเกตการณเก็บรวบรวม
ระหวางบุคคลและ ขอมูล การสงงานตรงเวลา
ความรับผิดชอบ
- สังเกตคุณภาพของงาน
- สะทอนตนเอง
ทักษะการวิเคราะห - สะทอนตนเอง
เชิงตัวเลข การ
- สังเกตพฤติกรรมการใช
สื่อสาร และการใช เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
- สังเกตพฤติกรรมการใช
สารสนเทศ
ภาษา คําควบกล้ํา
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สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการประเมิน
ทุกสัปดาห

10

1-15

10
10

8
16
1-15

20
30
10
10

8
16

30
20

1-15

10

ทุกครั้งที่มีการ
นําเสนอผลงาน

10
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หมายเหตุ : สัดสวนการประเมินผลการเรียนรู
1. คุณธรรมจริยธรรม
10 %
2. ความรูแ ละปญญา
70 %
3. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
10 %
และความรับผิดชอบ
4. ทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข
10 %
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 6
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
เอกสารประกอบการสอน
นภเนตร ธรรมบวร. (2546) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
พัชรา พุมพชาติ. (2548) เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม
หนังสือ รวมนวัตกรรมทฤษฏีการศึกษาปฐมวัยสูการเรียนรูในหองเรียน สํานักพิมพสาราเด็ก กรุงเทพฯ

หมวดที่ 7
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 ประเมินผลการสอนโดยใชระบบออนไลน
1.2 สะทอนความคิดเห็นของนักศึกษาหลังการสอนทุกสัปดาห
1.3 นักศึกษาเขียนแสดงความคิดเห็นในสัปดาหสุดทาย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารยผสู อนปลายภาค
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นําผลการประเมินมาใชปรับปรุงการสอนและแนวการสอน
3.2 คนควาขอมูลความรูใหมๆ และผลงานวิจัยมาใชในการสอน และการจัดกิจกรรม
3.3 กลุม คณาจารยอภิปราย สัมมนาเพื่อพัฒนารายวิชาใหมสี าระและการสอนที่เหมาะสมกับหลักสูตรระดับ
ปฐมวัย และนําไปปฏิบัติไดจริงในสถานศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 ใหนักศึกษามีโอกาสไดรับทราบและตรวจสอบคะแนนและเกรดกอนสงใหสํานักทะเบียนและประมวลผล
4.2 กอนสอบกลางภาคและปลายภาคจัดประชุมผูส อนเพื่อออกขอสอบรวมกันและพัฒนาขอสอบใหได
มาตรฐาน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําผลที่ไดจากการสอบถามที่ไดจากความคิดเห็น คะแนนสอบของนักศึกษามาประชุมวิเคราะหสรุปผลเพื่อ
พัฒนารายวิชากอนในภาคการศึกษาตอไป
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