รายละเอียดของรายวิชาการจัดการเรียนรู
วิชาการจัดประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะศึกษาศาสตร/หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาการศึกษาปฐมวัย

หนวยที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1.รหัสวิชาและรายชื่อวิชา
EAED 3213 การจัดประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย
( Thinking Skills Experiences Management for Early Childhood )
2.จํานวนหนวยกิต
3 ( 2 – 2 – 5 ) หนวยกิต
3.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรครุศสสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเอก วิชาเอกเลือก
4.ผูสอน
ผูชวยศาสตารจารย ดร.พัชรา พุมพชาติ
5.ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคเรียนที่ 1 / ชั้นปที่ 4
6.รายวิชาที่ตองเรียนมากอน ( pre - requisites )
ไมมี
7.รายวิชาที่ตองพรอมกัน ( co - requesites )
ไมมี
8.สถานที่เรียน
อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
9.วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของวิชาครั้งลาสุด
วันที่จดั ทํา 13 กรกฎาคม 2557
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดลาสุด 13 กรกฎาคม 2557

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1.จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1.มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะการคิด
ของเด็กปฐมวัย
1.2.มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ พัฒนาการและการเจริญเติบโตดานสติปญญาของเด็กปฐมวัย แรกเกิด-6 ป
1.3.มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ งานวิจัยดานการพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัย
1.4.สามารถวางแผนและจัดประสบการณ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัยได
1.5.สามารถประเมินทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยได
1.6.สนใจในการแสวงหาความรู และมีความพยายามในการจัดประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย
อยางมีมุงมั่น
2.วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ไมมี
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการและ
การทํางานของสมองชวงอายุแรกเกิด – 6ป การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับสมอง ประเภทของการคิด ทักษะการคิดสําหรับเด็ก
ปฐมวัยกระบวนการคิด การจัดประสบการณ ที่สงเสริมทักษะการคิด การประเมินทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย
2. จํานวนชัว่ โมงที่ใชตอภาคการเรียน
บรรยาย
2 ชั่วโมง ตอสัปดาห

สอนเสริม
ใหคําปรึกษาและแนะนํา

ฝกปฏิบัติ
2 ชั่วโมง ตอสัปดาห

การคนควาดวยตนเอง
5 ชั่วโมง ตอสัปดาห

เพิ่มเติมรายบุคคลหรือราย
กลุม ตามความตองการของ
นักศึกษา
3. จํานวนชัว่ โมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
1 ชั่วโมง ตอสัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
1) มีความรูความเขาใจในมโนทัศนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน จรรยาบรรณของวิชาชีพครูและคานิยมที่พึง
ประสงคสําหรับการสรางสรรคสังคมแหงความพอเพียงและยั่งยืน
2) การตรงตอเวลา มีวินัย และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม

3) สามารถทํางานเปนทีม และแกปญหาไดเหมาะสมกับสถานการณ
4) วิเคราะห สังเคราะห ประเมินและนําความรูเกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและคานิยม
ที่พึงประสงคไปปฏิบัติใชในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพเพื่อสรางสรรคสังคมแหงความพอเพียง ยั่งยืน และมีสันติสุข
5) มีจรรยาบรรณในเชิงวิชาการและวิชาชีพครูปฐมวัย
1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
1) เรียนรูผานกระบวนการวิเคราะห การสะทอนความคิดและการเรียนรูเปนรายบุคคลรายกลุมสูการเขาใจตนเอง
ผานการเขียนบั นทึกการเรียนรู จากสถานการณจําลองหรือประสบการณ ภาพวาดสะทอนความรูสึก แผนภาพสะทอน ความ
เขาใจ และสุนทรียสนทนา
2) เรียนรูผ านประสบการณตรงทางสังคม เชน การแสดงบทบาทสมมติ การทํากิจกรรมกลุม การจัดกิจกรรมจิต
อาสา คายอาสา หรือกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเปนตน
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
1) ประเมินจากการเขาชั้นเรียน การสงงาน ตามกําหนดเวลาและการรวมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมทั้งในและนอกชัน้ เรียน
3) ประเมินจากการทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมายทั้งรายบุคลและกลุม
4) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง กอนและหลังการเรียน
2. ความรู
2.1 ผลการเรียนดานความรู
1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี และหลักการที่เกี่ยวของกับความหมาย ความสําคัญ แนวคิด
หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย
2)วิเคราะห สังเคราะห ประเมิน และนําความรูเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยเพื่อนําไปใชในการจัดประสบการณ แกเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
3) ตระหนักถึงคุณคาของการนําความรูเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ย
วกับทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยเพื่อนําไปใชในการจัดประสบการณ แกเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4) มีความรูความเขาใจและติดตามความกาวหนา ของความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยเพื่อนําไปใชในการจัดประสบการณ แกเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
5) วิเคราะห สังเคราะห ประเมิน และนําความรูที่ไดจากการติดตามความกาวหนาเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวกับทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยเพื่อนําไปใชในการจัดประสบการณ แกเด็กปฐมวัยอยางตอเนื่อง
6) ตระหนักถึงคุณคาของการศึกษาขอความรูเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับทักษะการคิด
ของเด็กปฐมวัย เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเขาใจผลกระทบของวิถีการดําเนินชีวิตในรูปแบบใหมๆ
7) สรางสรรคนวัตกรรมและนําไปใชในการจัดประสบการณ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยไดตามสภาพ
จริง

2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) เลือกใชวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระและประสบการณสําคัญ
2) การสอนมีการดําเนินการดังนี้
วิธีการสอน ประกอบดวย การบรรยาย การทบทวน การฝกปฏิบัติการ การสัมมนา การใชคําถาม การระดมสมอง
และการแสวงหาความรูดวยตนเอง
รูปแบบการสอน ประกอบดวย การสอนดวยวิธีสตอรี่ไลนและการสอนแบบการแกปญหาอยางสรางสรรค
3) เรียนรูจากแหลงเรียนรูในและนอกหองเรียน ไดแก การศึกษาดูงานแหลงปฏิบัติที่ดีและที่เปนเลิศ การรับรู
ขาวสารจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิปญญาจากคนในชุมชน
4) เรียนรูจากการปฏิบัติในสถานการณจริง
5) เรียนรูผานการทําโครงงาน
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) นักศึกษาประเมินตนเอง กอนเรียนและหลังเรียน
2) ทดสอบยอย
3) สอบกลางภาคและปลายภาค
4) ผลการปฏิบัติกิจกรรม รายบุคคลและรายกลุม
5) ประเมินความเขาใจของนักศึกษาจากการสะทอนความคิดของนักศึกษาในรูปแบบ ตาง ๆ เชน การนําเสนอ
ปากเปลา ผลงาน การแสดงออกระหวางการเรียน การสะทอนความคิดเห็น ของเพื่อนนักศึกษาที่มีตอผลงาน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนดานทักษะทางปญญา
1) แสดงการใชความคิดในรูปแบบตางๆอยางมีระบบ
2) วิเคราะหประเด็นปญหาที่เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใชในการปรับตัวและ
แกปญหาตางๆในการดํารงชีวิตไดในวิถีทางปญญา
3) รวบรวมสรุปประเด็นปญหาความตองการและสะทอนความคิดไดอยางเปนระบบ เปนองคความรูหรือนวัตกรรม
เพื่อใชในการพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) เรียนรูจากประสบการณตรง เชน กิจกรรมฝกปฏิบัติ การแสดงบทบาทสมมติ การทดลอง การศึกษานอก
สถานที่ การระดมสมอง การสรางสถานการณจําลองและการฝกแกปญหา
2) เรียนรูผานกระบวนการวิจัย เชน การศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงเรียนรูตาง ๆ การใชสื่อเทคโนโลยี และการทํา
โครงงาน
3) เรียนรูผานกระบวนการคิดเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห
คิดอยางมีวิจารณญาณโดยจัดใหมีกิจกรรมในลักษณะตางๆ เชน การอภิปรายกลุม การวิเคราะหหรือแกปญหาในสถานการณ
จําลอง กิจกรรมการแกปญหา กิจกรรมการวิเคราะหจากการมองตางมุม
3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา

1) นักศึกษาประเมินกระบวนการพัฒนาความสามารถทางปญญาของตนในแตละ
ขั้นตอนเชน การสังเกต การตั้งคําถาม การสืบคน การคิดวิเคราะห การสังเคราะห การสะทอนและสื่อความคิด
2) อาจารยประเมินความสามารถทางปญญาทั้งการคิดที่เปนนามธรรมและการแสดงออก
ที่เปนรูปธรรมในหลายรูปแบบ เชน จากกระบวนการทํางานของนักศึกษา กระบวนการคิด การสื่อความคิดความเขาใจ ความคิด
สรางสรรคของผลงาน การทดสอบ
4. การพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1)มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และการมีสวนรวมรับผิดชอบของตนเองและสมาชิกในสังคมหลักการ
ทํางานและการอยูรวมกับผูอื่นอยางเปนกัลยาณมิตร
2) สรางความสัมพันธ โดยใชการสื่อสารที่เปนเชิงบวก และสามารถทํางานรวมกับ เด็ก เพื่อนในชั้นเรียนและชุมชน
อยางมีประสิทธิภาพ
3) ปฏิบัติตอเพื่อนในชั้นเรียนอาจารย และผูที่เกี่ยวของดวยความเขาใจและเปนกัลยาณมิตร เคารพในความแตกตาง
ของแตละบุคคลและมีความไวในการรับรูตออารมณของผูอื่น
4) ใชความรูในศาสตรทางการศึกษาปฐมวัยสามารถชี้นําสังคมในบทบาทที่เหมาะสม
5) ริเริ่มแสดงประเด็นในการแกปญหาทั้งสวนตัวและสวนรวมโดยแสดงจุดยืนอยางเหมาะสมทั้งของตนและของกลุม
6) ใชภาษาเพื่อการสื่อสารกับกลุมคนไดหลากหลาย
4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ รับผิดชอบ
1) เรียนรูผานประสบการณตรงจากการทํางานเปนคู เปนกลุมเล็ก หรือกลุมใหญเพื่อ
ฝกความรับผิดชอบ ทักษะการเปนผูนําผูตาม การยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคล
2) เรียนรูผานกิจกรรมสะทอนความคิด ความรูสึกรวมกับผูอื่น เชน สุนทรียสนทนา
กิจกรรมศิลปะ การเคลื่อนไหว และการแสดงบทบามสมมุติ
4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) จากการทํางานเปนทีมเพื่อบรรลุเปาหมายรวมกันภายใตการเคารพความแตกตางของความคิด
บุคลิกภาพและลักษณะนิสัย
2) การใชภาษาสื่อความคิดไดอยางสรางสรรคและเกิดความเขาใจที่ตรงกันระหวางตนเองและผูอื่น ทั้งภาษาทาทาง
ภาษาพูด ภาษาภาพ ภาษาเขียนและภาษาสัญลักษณ
5. การพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร
สถิติพื้นฐาน เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู และการจัดการเรียนการสอน
2) ใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตรสถิติพื้นฐาน เพื่อการสื่อสารการ
เรียนรู และการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ

3) ใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตรและสถิติพื้นฐาน ในการนําเสนอประเด็นปญหาและ
แนวทางการแกไข การเรียนรู และการจัดการเรียนการสอน
4) เลือกรูปแบบของสื่อเทคโนโลยี ภาษาพูด ภาษาเขียน ในการนําเสนอไดอยางเหมาะสม
5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยี สารสนเทศ
1) สอนโดยใชประสบการณตรงจากการใชเทคโนโลยี โปรแกรมคอมพิวเตอร
2) จัดการเรียนรูจากตนแบบในการใชเทคโนโลยี ในการสื่อสาร สืบคน เชน ผูสอน เพื่อน วิทยากรที่เปนผูเชี่ยวชาญ
5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) นักศึกษาสะทอนความรู ความเขาใจ ความคิดเห็นผานการใชสื่อและเทคโนโลยีเชน เวบไซด เฟสบุค เปนตน
2) สังเกตพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีในระหวางกระบวนการเรียนรู และจากผลของการ
สื่อความคิดและสื่อสารผานสื่อและเทคโนโลยี
6) การพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะการ
คิดสําหรับเด็กปฐมวัย การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและการรายงานผลการจัดการเรียนการสอน
2) วางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน การจัดการชั้นเรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู การบันทึกและ
รายงานผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนไดอยางเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล
3) นําแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสําหรับ
เด็กปฐมวัยมาใชในการพัฒนาศักยภาพ ของเด็กไดอยางเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล
6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
1) จัดการเรียนรูผานประสบการณตรง เชน การศึกษากรณีตัวอยางจากหองเรียน การสังเกตการสอนการสังเกต
พฤติกรรมผูเรียน การสัมภาษณหรือพูดคุยกับผูมีประสบการณ การทําแผนการสอน การผลิตสื่อประกอบการสอน การปฏิบัติ
การสอน การจัดสภาพแวดลอมและแหลงการเรียนรู การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
2) จัดการเรียนรูจากตนแบบ เชน ผูสอน เพื่อน ครูประจําชั้น ครูผูชวย พี่เลี้ยง หรือครูตนแบบ
6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
1) นักศึกษาทําแผนการสอน สื่อการสอนและสภาพแวดลอมที่สอดคลองวัตถุประสงคของรายวิชา
2) อาจารยสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูและการพัฒนาการสอน จากการสะทอนความคิดใน
หองเรียน การวางแผนการสอนการจัดทําสื่อการสอน การจัดสภาพแวดลอมและทดลองปฏิบัติการสอน
3) อาจารยประมวลพฤติกรรมการสอนและทักษะการสอนจากบุคคลที่เกี่ยวของ เชน เพื่อนในชั้นหรือเด็ก

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห

สาระสําคัญ/

จํานวน

ที่

หัวขอรายละเอียด

ชั่วโมง

1

-ปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายวิชา การจัด

4

กิจกรรมการเรียนรู/สื่อ

1.อธิบายขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ ผศ.ดร. พัชรา

ประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะการคิด

สอนตามรายวิชาจุดประสงค เปาหมาย

สําหรับเด็กปฐมวัย

เกณฑการวัดและประเมินผล แนะนําหนังสือ

-ประเมินมโนคติพื้นฐานเกี่ยวกับการ

และแหลงการเรียนรู

จัดประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะการ

2.รวมอภิปรายและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

คิดสําหรับเด็กปฐมวัย

แนวทางการจัดการเรียนการสอน
3.นักศึกษาเขียนมโนคติพื้นฐาน
4.ผูสอนและนักศึกษาแลกเปลี่ยนและรวม
อภิปรายความคิดเห็นจากผลงานการเขียน
มโนคติพื้นฐานของนักศึกษา

2

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการคิด

4

ผูสอน

1.บรรยายโดยใชสื่อ Power point

-ความหมาย

2.ศึกษาเอกสารประกอบการสอน

-ความสําคัญ

3.แบงกุลม และสรุปแนวคิดเกี่ยวกับ

-ประเภทของการคิด

ความหมาย ความสําคัญ ประเภท และ

- องคประกอบการคิด

องคประกอบในรูปแบบแผนที่ทางความคิด
4.นําเสนอผลงาน ความรูเบือ้ งตนเกี่ยวกับ
การคิดของแตละกลุม
5.รวมอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
6.นักศึกษาแตละคนสรุปความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับความคิดของตนเอง ลงในสมุด
บันทึก

สัปดาหที่
3–4

สาระสําคัญ / หัวขอรายละเอียด
ทฤษฎีพัฒนาการดานสติปญญาของ

จํานวน
ชั่วโมง
8

เด็ดปฐมวัย

-

5

เพียเจท
บรูเนอร
ไวก็อตสกี้
การดเนอร

พัฒนาการและการเจริญเติบโตของ

4

กิจกรรมการเรียนรู / สื่อ
1.แบงกลุมนักศึกษา 4 กลุม
8 2.มอบหมายงานการศึกษากลุมละ 1 ทฤษฎี
8 3.ผูสอนเกริ่นนําแตละทฤษฎีกอนนักศึกษา
8 นําเสนอ
8 4.นักศึกษาแตละกลุมนําเสนอผลงาน
8 5.นักศึกษารวมกันอภิปรายและสรุปขอมูล
u แตละทฤษฎีลงในใบงาน ประกอบดวย 2
h สวนคือ
n - หลักการและแนวคิดของทฤษฎี
k - หลักการนําไปใชในการจัดประสบการณ
8 6.ผูสอนสรุปทฤษฎีทั้ง 4 ดวยโปรแกรม
8 power point
8 7.นักศึกษาตรวจสอบและการปฏิบัติกจิ กรรม
8 ตามใบงาน
1. ดู VDO การเจริญเติบโตของสมองปฐมวัย

สมองเด็กปฐมวัย

2.รวมอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

( แรกเกิด – 6 ป)

3.ปฏิบัติกจิ กรรม ดนตรี เพลง และการ
เคลื่อนไหว เพื่อสงเสริมพัฒนาการและการ
เจริญเติบโตของสมอง
4.สรุปโครงการบรรยายดวยโปรแกรมPower
point
5.นักศึกษาอภิปรายและซักถาม

ผูสอน

สัปดาหที่
6

สาระสําคัญ/

จํานวน

หัวขอรายละเอียด

ชั่วโมง

วิธีการจัดประสบการณเพื่อพัฒนา

4

ทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย

7-8

กิจกรรมการเรียนรู/สื่อ
1.นําเสนอขอมูลดวยโปรแกรมPower point
2.ดู VDO การจัดประสบการณเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย
3.แบงกลุมนักศึกษา 4 กลุม เพื่อสรุปขอมูล
จากการบรรยายและดู VDO ประกอบดวย
3.1แนวคิด/หลักการ
3.2 วิธีการ
3.3สื่อและการจัดสภาพแวดลอม
3.4 การประเมินพัฒนาการ
4.แตละกลุมนําเสนอผลงาน
5.รวมกันอภิปรายและสรุปวิธีการจัด
ประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและ
ปฏิบัติ

ประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะการ

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

คิดสําหรับเด็กปฐมวัย

ประกอบดวยกิจกรรม

เรื่อง “การจัดประสบการณเพื่อ

ดังนี้

พัฒนาทักษะการคิดสําหรับเด็ก

1.บรรยาย

ปฐมวัยดวยวิธีสตอรี่ไลน”

2. ระดมสมอง
3.การใชคําถาม
4.การใชดนตรีและ
การเคลื่อนไหว
5.การใชศิลปะสรางสรรค
6.การใชบทบาทสมมุติ
7.การนําเสนอผลงาน
8.การอภิปราย

ผูสอน

สัปดาหที่

9
10 - 11

สาระสําคัญ /

จํานวน

หัวขอรายละเอียด

ชั่วโมง

สอบกลางภาค

2

การจัดประสบการณเพื่อพัฒนา

กิจกรรมการเรียนรู / สื่อ

แบบทดสอบ

8

ทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การจัดประสบการณเพื่อ

ประกอบดวยกิจกรรมดังนี้

พัฒนาทักษะการคิดสําหรับเด็ก

1.บรรยาย

ปฐมวัยดวยวิธีการแกปญหาอยาง

2.ระดมสมอง

สรางสรรค”

3.สืบคน
4.การทดลอง
5.ศิลปะสรางสรรค
6.บทบาทสมมุติ
7.การใชจินตนาการ และ ความคิดสรางสรรค
8.การนําเสนอผลงาน
9.การอภิปราย

12

สื่อและการจัดสภาพแวดลอมเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย

4

1.ดู VDO สื่อและการจัดสภาพแวดลอม
2.นักศึกษาสรุปองคความรูจากการดู VDO ลง
ในสมุดบันทึก
3.แบงกลุมนักศึกษา 4 กลุม เทดลองจัด
สภาพแวดลอม(นักศึกษาไดรับมอบหมายงาน
ไวลวงหนาแลว)และนําเสนอ
4.อภิปรายและสรุปจากแผนงาน
5.มอบหมายใหนักศึกษาวางแผนออกแบบ
และเลือกสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการคิด และให
นําเสนอรายบุคคลในชวงเวลาสอนเสริม

ผูสอน

สัปดาห

สาระสําคัญ/

จํานวน

ที่

หัวขอรายละเอียด

ชั่วโมง

13

บทบาทพอ แมผูปกครองครูและ

4

ผูเกี่ยวของในการพัฒนาทักษะการ
คิดของเด็กปฐมวัย

กิจกรรมการเรียนรู/สื่อ

1.นําเสนอองคความรูดวยโปรแกรม Power
point
2.นักศึกษานําเสนอผลการสัมภาษณ การ
บันทึกภาพเคลื่อนไหวจากบุคคลที่แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทในการพัฒนาทักษะ
การคิดของเด็กปฐมวัย
1.รวมสรุปขอมูลจากการนําเสนอใน 3
ประเด็นลงในกระดาษปรูฟ
1.)บทบาทพอ แม ผูปกครอง
2.)บาบาทครู
3.)บทบาทชุมชน
4.นักศึกษา ศึกษาขอมูลจากการสรุป 3
ประเด็น พรอมอภิปรายและซักถามเพิ่มเติม

14-15

การประเมินทักษะการคิดของเด็ก

8

1.ศึกษาเอกสารประกอบการสอนหัวขอการ
ประเมินทักษะการคิดของเด็ดปฐมวัย
2.ฝกปฏิบัตกิ ารคิดวิธีการสรางหรือพัฒนา
เครื่องมือสําหรับการประเมินทักษะการคิด
สําหรับเด็กปฐมวัย

2

แบบทดสอบ

ปฐมวัย
1.แนวคิด
2.หลักการ
3.วิธกี าร
4.เครือ่ งมือ
16

สอบปลายภาค

ผูสอน

2.การประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
1.

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

1.1(2), 1.1(3), 1.1(5), 2.1(1-7) 3.1(2),

การสรุปองค

3.1(3), 4.1(2), 4.1(4), 4.1(5), 5.1(1-3)

ความรูในสมุด

สัปดาหที่

สัดสวนของการ

ประเมิน

ประเมิน

1-8

20

30

บันทึกรายบุคคล
และรายกลุม
2.

1.1(4), 1.1(6), 1.1(7), 3.1(1-3), 5.1(4),

กิจกรรม

2-8

6.1(1), 6.1(2), 6.1(3)

ภาคปฏิบัติ

และ
10-15

3.

4.1(1), 4.1(2), 4.1(3), 4.1(4), 4.1(5) 4.1(6),

การรวมกิจกรรม

1-8

6.1(1), 6.1(2), 6.1(3)

ตามรายวิชา

และ

30

10-15
4.

1.1(2), 1.1(7), 1.1(5), 2.1(1-7) 3.1(1-3)

สอบกลางภาค/

9

20

สอบปลายภาค

และ
16

การประเมิน
เนื้อหากิจกรรม

5

4

3

2

ความถูกตองและ

ปฏิบัติไดถูกตอง

ปฏิบัติไดถูกตอง

ปฏิบัติไดถูกตอง

ครบถวนของการ

และครบถวน

และครบถวน

และครบถวนนอย และครบถวนนอย นอยมากและทําไม

สรุปองคความรูใน

ทั้งหมด

เกือบทั้งหมด

กวารอยละ50

กวารอยละ

ครบถวน

การสงงานตรงตอ

ปฏิบัติครบตาม

ปฏิบัติเกือบ

ปฏิบัติรอยละ50

ปฏิบัติเกือบ

ปฏิบัติเปน

เวลา

รูปแบบทั้งหมด

ทั้งหมดเปน

เปนระเบียบ

เรียบรอยทั้งหมด

ระเบียบเรียบรอย

และสงกอนหรือ

ระเบียบเรียบรอย เรียบรอยและสง

เปนระเบียบ

เพียงสวนนอย

ตรงตาม

และสงตรงตาม

ตรงตาม

เรียบรอยแตสง

ทั้งหมดและสงเลย

กําหนดเวลา

กําหนดเวลา

กําหนดเวลา

เลยกําหนดเวลา

กําหนดเวลา

ขาดเรียนไมเกิน

ขาดเรียนไมเกิน 3 ขาดเรียน4 ครั้ง

ปฏิบัติไดถูกตอง

1
มีความถูกตอง

สมุด บันทึก
รายบุคคลและราย
กลุม

การเขาชั้นเรียน

ขาดเรียน4 ครั้งขึ้น ขาดเรียน4 ครั้งขึ้น

2 ครั้งและไมเคย ครั้งและไมเคยเขา หรือเขาชั้นเรียน

ไปหรือมาสาย 2

ไปหรือมาสาย 3

เขาชั้นเรียนสาย

ครั้ง

ครั้งขึ้นไป

ชั้นเรียนสาย

สาย 1ครั้ง

พฤติกรรมในชัน้

มีสวนรวมในการ มีสวนรวมในการ

มีสวนรวมในการ

มีสวนรวมในการ

แทบไมมีสวนรวม

เรียน

ตอบคําถาม

ตอบคําถาม

ตอบคําถาม

ตอบคําถาม

ในการตอบคําถาม

อภิปรายในชั้น

อภิปรายในชั้น

อภิปรายในชั้น

อภิปรายในชั้น

อภิปรายในชั้น

เรียนอยาง

เรียนเปนปกติ

เรียนบอยครั้ง

เรียนเปนบางครั้ง

เรียน และแตงกาย

สม่ําเสมอ และ

และแตงกาย

และแตงกาย

และแตงกาย

ไมสุภาพเรียบรอย

แตงกายสุภาพ

สุภาพเรียบรอย

สุภาพเรียบรอยถูก สุภาพเรียบรอยถูก ถูกระเบียบของ

เรียบรอยถูก

ถูกระเบียบของ

ระเบียบของ

ระเบียบของ

มหาวิทยาลัย

ระเบียบของ
เนื้อหา

5

4

3

2

1

กิจกรรม
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเปน

ระเบียบของ

อยางสม่ําเสมอ

อยางสม่ําเสมอ

บอยครั้ง(รอยละ

บางครั้ง

มหาวิทยาลัย

80)
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
ทิศนา แขมมณี. (2550). ศาสตรการสอน องคความรูเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ. พิมพ
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๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๔๘ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว
------------------------------------------ ๒๕๔๘. คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖. (สาหรับเด็กอายุ ๓-๖ ป)
กรุงเทพฯ โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟคจํากัด.
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
กุลยา ตันคิผลาชีวะ. ๒๕๔๗. การจัดกรรมการเรียนการสอนสาหรับเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ: เอสันเพรส โปรดักส
จํากัด.
นุชนาฏ เนตรประเสริฐศรี(ผูแปล) . ๒๕๕๒ โครงการวิทยปฐมวัย Play&Learn. กรุงเทพฯ นานมีบุคส.
อารี พันธมณี. (2540). คิดอยางสรางสรรค. กรุงเทพฯ : ตนออ แกรมมี่.
ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา. (2537). ความคิดสรางสรรคที่พัฒนาได. กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ.
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
๑.กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑.๑ ประเมินผลการสอนโดยใชแบบสอบถาม
๑. ๒ ใหนักศึกษาเขียนแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการสอนในสัปดาหที่ ๘ และสัปดาหสุดทาย
๒.กลยุทธการประเมินการสอน
๒.๑ วิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษาจากทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ
๒.๒ วิเคราะหเนื้อหาสาระ กระบวนการเรียนรู และชิ้นงานที่ไดรับมอบหมายจากการสะทอนคิดของนักศึกษาใน
สัปดาหสุดทายของการเรียนการสอน
๓. การปรับปรุงการสอน
๓.๑ นาผลการประเมินการสอนและการสะทอนคิดของนักศึกษามาใชปรับปรุงการสอน
๓.๒ ศึกษาคนควาขอมูล/งานวิจัยใหมๆมาใชในการสอน
๔. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
๔.๑ วิเคราะหขอสอบระหวางภาคและขอสอบปลายภาคเรียน
๔.๒ ทวนสอบคะแนนสอบระหวางภาค และสอบปลายภาคเรียน ดูคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๕. การดาเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา
นําผลการประเมินการสอนและคะแนนผลการเรียนของนักศึกษามาสรุปผลและปรับปรุงการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรูของรายวิชาและการมอบหมายงาน

