แบบ มคอ. ๓

แบบ มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา
รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง ขอ มูล เกี่ย วกับแนวทางการบริห ารจัด การของแตละ
รายวิชาเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งแต
ละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคและรายละเอีย ดของเนื้อ หาความรูในรายวิชา แนว
ทางการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จตาม
จุดมุงหมายของรายวิชา มีการกํา หนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใชในการเรีย น วิธีการเรียน การสอน
การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสืออางอิงที่นักศึกษาจะสามารถคนควาได นอกจากนีย้ งั กําหนด
ยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง

ประกอบดวย ๗ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖
หมวดที่ ๗

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

๑

มคอ. ๓

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะศึกษาศาสตร
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
EAED ๔๗๐๓ นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
Innovation in Early Childhood Education
๒. จํานวนหนวยกิต
๓(๓-๐-๖)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรครุศาสตรบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในหมวดวิชาชีพครู กลุมวิชาเอก กลุมวิชาเอกเลือก
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรา พุมพชาติ
๒. อาจารยจินตนา สุขสําราญ
๓. อาจารยรชยา ธนธัญชูโชติ
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๑ / ชั้นปที่ ๔
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (co-requisites) (ถามี)
ไมมี
๘. สถานที่เรียน
กลุม

วัน

เวลา

หองเรียน

๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔

จันทร
พฤหัสบดี
ศุกร
ศุกร

๑๕.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. ๒๓๓
๑๒.๒๐ – ๑๕.๐๐ น. ๔๓๕ (จษ)
๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ๒๓๕
๑๕.๐๐ – ๑๗.๓๐
๒๒๓

๙. วันที่จดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดลาสุด ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

มคอ. ๓

๒
หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
๑.๑ มีความรูความเขาใจเกีย่ วกับความรูพื้นฐานเกีย่ วกับนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
๑.๒ สามารถวิเคราะหและเลือกใชนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยไดอยางเหมาะสม
๑.๓ สามารถนํานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยมาประยุกตใชในการจัดประสบการณใหแกเด็กปฐมวัยได
อยางเหมาะสม
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ไมมี
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย ประเภทและรูปแบบ
นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย เปรียบเทียบนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยของไทยและตางประเทศ การ
วิเคราะหรูปแบบของนวัตกรรมเพื่อนํามาใชในบริษัทของไทย แนวทางการเลือกและการการประยุกตใช
นวัตกรรมเพือ่ การจัดการศึกษาปฐมวัย
๒. จํานวนชั่วโมงทีใ่ ชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

๓ ชั่วโมง / สัปดาห

สอนเสริม

การฝกปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

ใหคําปรึกษา แนะนําและ
สอนเสริมความตองการ
ของนักศึกษาทัง้
รายบุคคลและรายกลุม

-

การศึกษาดวยตนเอง

๖ ชั่วโมง / สัปดาห

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
๑ ชั่วโมง
หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแ ตละดานที่มุงหวัง ซึ่งตองสอดคลองกับที่ระบุไวใน
รายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรูแตละดาน ใหแสดงขอมูลตอไปนี้
๑ สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู หรือทักษะทีร่ ายวิชามุง หวังทีจ่ ะพัฒนานักศึกษา

๓

มคอ. ๓

๒ คําอธิบายเกีย่ วกับวิธีการสอนที่จะใชในรายวิชาเพือ่ พัฒนาความรู หรือทักษะในขอ ๑
๓ วิธกี ารที่จะใชวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชานีเ้ พือ่ ประเมินผลการเรียนรูในมาตรฐาน
การเรียนรูแ ตละดานที่เกีย่ วของ
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ ผลการเรียนรูดา นคุณธรรม และจริยธรรม
๑) มีความรูความเขาใจในมโนทัศนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมพืน้ ฐาน จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
และคานิยมที่พึงประสงคสําหรับการสรางสรรคสงั คมแหงความพอเพียงและยั่งยืน
๒) การตรงตอเวลา มีวินยั และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
๓) สามารถทํางานเปนทีม และแกปญหาไดเหมาะสมกับสถานการณ
๔) เคารพ ยอมรับและ รับฟงความคิดเห็นของผูอนื่
๕) วิเคราะห สังเคราะห ประเมินและนําความรูเกีย่ วกับคุณธรรมพื้นฐานและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพครูและคานิยมที่พึงประสงคไปปฏิบัติใชในการดํารงชีวติ และประกอบอาชีพเพือ่ สรางสรรค
สังคมแหงความพอเพียง ยัง่ ยืน และมีสันติสุข
๖) วิเคราะหผลกระทบจากการอบรมเลีย้ งดูและการจัดประสบการณการเรียนรูที่ขาดคุณธรรม
จริยธรรมตอบุคคลองคกรและสังคม
๗) มีจรรยาบรรณในเชิงวิชาการและวิชาชีพครูปฐมวัย
๑.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดา นคุณธรรมและจริยธรรม
๑) เรียนรูผา นกระบวนการวิเคราะห การสะทอนความคิดและการเรียนรูเปนรายบุคคลรายกลุมสูการ
เขาใจตนเองผานการเขียนบันทึกการเรียนรู จากสถานการณจําลองหรือประสบการณ ภาพวาดสะทอน
ความรูสึก แผนภาพและการสะทอน ความคิด
๒) เรียนรูผา นประสบการณตรงทางสังคม เชน การทํากิจกรรมกลุม การจัดทําโครงการเปนตน
๑.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดา นคุณธรรมและจริยธรรม
๑) ประเมินจากการเขาชั้นเรียน การสงงาน ตามกําหนดเวลาและการรวมกิจกรรม
๒) ประเมินจากการมีวินัยและความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมทั้งใน
และนอกชั้นเรียน
๓) ประเมินจากการทําหนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมายทัง้ รายบุคลและกลุม
๔) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรูดว ยตนเอง กอนและหลังการเรียน
๕) สามารถอธิบายแนวทางการประเมินนวัตกรรม
๒. ความรู
๒.๑ ผลการเรียนดานความรู
๑) มีความรูความเขาใจเกีย่ วกับนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย

๔

มคอ. ๓

๒) สามารถวิเคราะหและเลือกใชนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยไดอยางเหมาะสม
๓) สามารถนํานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยมาประยุกตใชในการจัดประสบการณใหแกเด็กปฐมวัยได
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๔) สามารถอธิบายบทบาทของผูปกครอง ครูและผูเกีย่ วของในการใชใชนวัตกรรมทางการศึกษา
ปฐมวัยได
๕) สามารถอธิบายแนวทางการประเมินนวัตกรรม
๒.๒ กลยุทธการสอนทีใ่ ชพัฒนาการเรียนรูด า นความรู
๑) เลือกใชวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนือ้ หาสาระและประสบการณสําคัญ
๒) การสอนมีการดําเนินการดังนี้
การบรรยาย การทบทวน การฝกปฏิบัติการ การสัมมนา การใชคาํ ถาม การระดมสมอง และการ
แสวงหาความรูด ว ยตนเอง
๓) เรียนรูจากแหลงเรียนรูในและนอกหองเรียน ไดแก การศึกษาดูงานแหลงนวัตกรรมที่ดีและที่เปนเลิศ
การรับรูขาวสารจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิปญ
 ญาจากคนในชุมชน
๔) เรียนรูจ ากการปฏิบัติ
๒.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด านความรู
๑) นักศึกษาประเมินตนเอง กอนเรียนและหลังเรียน
๒) ทดสอบยอย
๓) สอบกลางภาคและปลายภาค
๔) ผลการปฏิบตั ิกิจกรรม รายบุคคลและรายกลุม
๕) ประเมินความเขาใจของนักศึกษาจากการสะทอนความคิดของนักศึกษาในรูปแบบ ตาง ๆ เชน การ
นําเสนอ ผลงาน การแสดงออกระหวางการเรียน การสะทอนความคิดเห็น ของเพือ่ นนักศึกษาที่มตี อ ผลงาน
๓. ทักษะทางปญญา
๓.๑ ผลการเรียนดานทักษะทางปญญา
๑) แสดงการใชความคิดในรูปแบบตางๆอยางมีระบบ
๒) วิเคราะหประเด็นปญหาที่เกีย่ วกับสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใชในการปรับตัว
และแกปญหาตางๆในการดํารงชีวิตไดในวิถีทางปญญา
๓) รวบรวมสรุปประเด็นปญหาความตองการและสะทอนความคิดไดอยางเปนระบบ เปนองคความรูหรือ
นวัตกรรมเพือ่ ใชในการพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
๔) ประยุกตใชความรูดวยวิถีทางปญญาในการดํารงชีวติ การประกอบวิชาชีพทางการศึกษาปฐมวัยได
อยางเหมาะสม
๓.๒ กลยุทธการสอนทีใ่ ชพัฒนาการเรียนรูด า นทักษะทางปญญา

๕

มคอ. ๓

๑) เรียนรูจากประสบการณตรง เชน กิจกรรมฝกปฏิบัติ การแสวงหาความรูดวยตนเอง การศึกษานอก
สถานที่ การระดมสมอง และการฝกแกปญหา
๒) เรียนรูผ านกระบวนการวิจยั เชน การศึกษาคนควาขอมูลจากผลการวิจยั นวัตกรรมทางการศึกษา
ปฐมวัย
๓) เรียนรูผา นกระบวนการคิดเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณโดยจัด
ใหมีกิจกรรมในลักษณะตางๆ เชน การอภิปรายกลุม การวิเคราะหหรือแกปญ
 หาในสถานการณจาํ ลอง กิจกรรม
การแกปญหา กิจกรรมการวิเคราะหจากการมองตางมุม
๓.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด า นทักษะทางปญญา
๑) นักศึกษาประเมินกระบวนการพัฒนาความสามารถทางปญญาของตนในแตละ
ขั้นตอนเชน การสังเกต การตัง้ คําถาม การสืบคน การคิดวิเคราะห การสังเคราะห การสะทอนและสือ่ ความคิด
๒) อาจารยประเมินความสามารถทางปญญาทัง้ การคิดที่เปนนามธรรมและการแสดงออก
ที่เปนรูปธรรมในหลายรูปแบบ เชน จากกระบวนการทํางานของนักศึกษา กระบวนการคิด การสือ่ ความคิด
ความเขาใจ ความคิดสรางสรรคของผลงาน การทดสอบ
๔. การพัฒนาการเรียนรูดา นทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ผลการเรียนรูดา นทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๑) มีความรูความเขาใจเกีย่ วกับบทบาทหนาที่และการมีสวนรวมรับผิดชอบของตนเองและสมาชิกใน
สังคมหลักการทํางานและการอยูร วมกับผูอนื่ อยางเปนกัลยาณมิตร
๒) สรางความสัมพันธ โดยใชการสือ่ สารที่เปนเชิงบวก และสามารถทํางานรวมกับ เด็ก เพื่อนในชั้น
เรียนและชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ
๓) ปฏิบัติตอ เพื่อนในชั้นเรียนอาจารย และผูที่เกีย่ วของดวยความเขาใจและเปนกัลยาณมิตร เคารพ
ในความแตกตางของแตละบุคคลและมีความไวในการรับรูตอ อารมณของผูอ ื่น
๔) ใชความรูในศาสตรทางการศึกษาปฐมวัยสามารถชี้นาํ สังคมในบทบาททีเ่ หมาะสม
๕) ริเริ่มแสดงประเด็นในการแกปญ
 หาทัง้ สวนตัวและสวนรวมโดยแสดงจุดยืนอยางเหมาะสมทัง้ ของตน
และของกลุม
๖) ใชภาษาเพือ่ การสื่อสารกับกลุมคนไดหลากหลาย
๔.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูด านทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
๑) เรียนรูผ านประสบการณตรงจากการทํางานเปนคู เปนกลุมเล็ก หรือกลุมใหญเพือ่
ฝกความรับผิดชอบ ทักษะการเปนผูนาํ ผูต าม การยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคล
๒) เรียนรูผ านกิจกรรมสะทอนความคิด ความรูสึกรวมกับผูอื่น เชน สุนทรียสนทนา
กิจกรรมการอภิปราย การระดมความคิด เปนตน
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๔.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด านทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๑) จากการทํางานเปนทีมเพือ่ บรรลุเปาหมายรวมกันภายใตการเคารพความแตกตางของความคิด
บุคลิกภาพและลักษณะนิสยั
๒) การใชภาษาสือ่ ความคิดไดอยางสรางสรรคและเกิดความเขาใจทีต่ รงกันระหวางตนเองและผูอ ื่น ทั้งภาษา
ทาทาง ภาษาพูด ภาษาภาพ ภาษาเขียนและภาษาสัญลักษณ
๕. การพัฒนาการเรียนรูด านทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ผลการเรียนรูดา นทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) มีความรูความเขาใจเกีย่ วกับการใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร
สถิติพื้นฐาน เพื่อการสือ่ สาร การเรียนรู และการจัดการเรียนการสอน
๒) ใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตรสถิติพนื้ ฐาน เพื่อการสือ่ สารการ
เรียนรู และการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
๓) ใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตรและสถิติพื้นฐาน ในการ
นําเสนอประเด็นปญหาและแนวทางการแกไข การเรียนรู และการจัดการเรียนการสอน
๔) เลือกรูปแบบของสื่อเทคโนโลยี ภาษาพูด ภาษาเขียน ในการนําเสนอไดอยางเหมาะสม
๕.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดา นทักษะในการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑) สอนโดยใชประสบการณตรงจากการใชเทคโนโลยี โปรแกรมคอมพิวเตอร
๒) จัดการเรียนรูจากตนแบบในการใชเทคโนโลยี ในการสื่อสาร สืบคน เชน ผูสอน เพื่อน วิทยากรที่
เปนผูเชีย่ วชาญ
๕.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด านทักษะในการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) นักศึกษาสะทอนความรู ความเขาใจ ความคิดเห็นผานการใชสื่อและเทคโนโลยีเชน เวบไซด
เฟสบุค เปนตน
๒) สังเกตพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีในระหวางกระบวนการเรียนรู และจากผลของการ
สื่อความคิดและสือ่ สารผานสือ่ และเทคโนโลยี
๖) การพัฒนาการเรียนรูดา นทักษะการจัดการเรียนรู
๖.๑ ผลการเรียนรูด านทักษะการจัดการเรียนรู
๑) สามารถวิเคราะหและเลือกใชนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยไดอยางเหมาะสม
๒) วางแผน และนํานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยมาประยุกตใชในการจัดประสบการณใหแกเด็ก
ปฐมวัยไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๖.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดา นทักษะการจัดการเรียนรู
๑) จัดการเรียนรูผา นประสบการณตรง เชน การศึกษากรณีตวั อยาง การศึกษาจากสถานการณจริง
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และการศึกษาจากผลงานวิจยั การสังเกตการสอน การสัมภาษณหรือพูดคุยกับผูม ีประสบการณ การทําแผนการ
สอน การผลิตสือ่ ประกอบการสอน การปฏิบัติการสอน การจัดสภาพแวดลอมและแหลงการเรียนรู การประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
๒) จัดการเรียนรูจากตนแบบ เชน ผูสอน เพื่อน ครูประจําชัน้ ครูผูชว ย พี่เลี้ยง หรือครูตนแบบ
๖.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดา นทักษะการจัดการเรียนรู
๑) นักศึกษาทําโครงการนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
๒) สังเกตพฤติกรรมการทําโครงการนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยเรียนรู
๓) อาจารยประมวลพฤติกรรมการสอนและทักษะการสอนจากบุคคลที่เกีย่ วของ เชน เพื่อนในชั้นหรือ
เด็ก
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาหที่ ๑-๒
หัวขอ/รายละเอียด
ความรูเบือ้ งตนเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
๑. ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนนวัตกรรมการเรียนรู
๒. ประเภทของนวัตกรรม
กิจกรรมการเรียนรู
๑. บรรยาย
๒. แบงกลุมศึกษาคนควาวิเคราะหและอภิปรายกลุม
๓. นําเสนอผลการคนควาและอภิปราย
๔. บรรยายและสรุปความรู
สื่อและแหลงเรียนรู
๑. Power Point
๒. เอกสารประกอบการบรรยายการสอน
๓. ขอมูลจาก internet
การวัดและประเมินผล
๑. สังเกตการอภิปราย และ การสรุป
๒. สังเกตความรวมมือในการทํากิจกรรมกลุม

๘
สัปดาหที่ ๓-๕
หัวขอรายละเอียด
ประเภทของนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
๑. นวัตกรรมประเภทรูปแบบและวิธีการสอน
๒. นวัตกรรมประเภทสือ่ การจัดประสบการณ
กิจกรรมการเรียนรู
๑. บรรยายโดยใช Power Point
๒. แบงกลุมศึกษาคนควาประเภทของนวัตกรรม
๓. นําเสนอผลการคนควาและอภิปราย
๔. จัดนิทรรศการ
สื่อและแหลงเรียนรู
๑. Power Point
๒. ตํารา เอกสารทางวิชาการและผลงานวิจยั
๓. ขอมูลจาก Internet
การวัดและประเมินผล
๑. ผลงานการจัดทํารายงานและการจัดนิทรรศการ
๒. ความรวมมือในการทํากิจกรรมกลุม
๓. การอภิปรายและการสรุป
สัปดาหที่ ๖
สาระการเรียนรู
การวิเคราะหและเลือกใชนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
กิจกรรมการเรียนรู
๑. บรรยายโดยใช Power Point
๒. วิเคราะหและอภิปราย
๓. การ นําเสนอผลการคนควา
สื่อและแหลงเรียนรู
๑. Power Point
๒. ตํารา เอกสารทางวิชาการและผลงานวิจยั
๓. ขอมูลจาก Internet
การวัดและประเมินผล
๑. ผลงานการนําเสนอ
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๒. ความรวมมือในการทํากิจกรรมกลุม
๓. การรวมอภิปรายและสรุป
สัปดาหที่ ๗-๑๐
สาระการเรียนรู
การประยุกตใชนวัตกรรมในการจัดประสบการณสาํ หรับเด็กปฐมวัย
กิจกรรมการเรียนรู
๑. บรรยายประกอบ Power Point ประกอบเอกสารการสอน
๒. วิเคราะหและอภิปราย
๓. การระดมสมอง
๔. แบงกลุมนําเสนอกิจกรรมการประยุกตใชนวัตกรรมในการจัดประสบการณสาํ หรับเด็กปฐมวัย
๕.การวิเคราะหและสรุป
สื่อและแหลงเรียนรู
๑. Power Point
๒. ตํารา เอกสารทางวิชาการและผลงานวิจยั
๓. ขอมูลจาก Internet
การวัดและประเมินผล
๑. ผลงานการนําเสนอกิจกรรมการประยุกตใชนวัตกรรมในการจัดประสบการณสาํ หรับเด็กปฐมวัย๒.
ความรวมมือในการทํากิจกรรมกลุม
๒. การรวมอภิปรายและสรุป
แผนการสอน
สัปดาหที่ ๑๑-๑๒
สาระการเรียนรู
บทบาทของพอแม ครู ผูปกครองและผูเ กี่ยวของในการใชนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
๑. บทบาทของพอแม ครู ผูปกครอง
๒. บทบาทของครู
๓. บทบาทของสื่อมวลชน
กิจกรรมการเรียนรู
๑. บรรยายประกอบ Power Point
๒. แบงกลุมศึกษาคนควาวิเคราะหอภิปรายกลุม
๓. แบงกลุมนําเสนอบทบาทของพอแม ครู ผูปกครองและผูเกีย่ วของในการใชนวัตกรรมทางการศึกษา
ปฐมวัย

๑๐
๔.การวิเคราะห อภิปรายและสรุป
สื่อและแหลงเรียนรู
๑. Power Point
๒. ตํารา เอกสารทางวิชาการและผลงานวิจยั
๓. ขอมูลจาก Internet
การวัดและประเมินผล
๑. ผลงานการนําเสนอ
๒. ความรวมมือในการทํากิจกรรมกลุม
๓. การรวมอภิปรายและสรุป
สัปดาหที่ ๑๓-๑๔
สาระการเรียนรู
การสรางนวัตกรรมประเภทสือ่ ทางการศึกษาปฐมวัย
กิจกรรมการเรียนการสอน
๑ ระดมสมอง
๒.การรวมวางแผนการทํางานเปนกลุม
๓. การนําเสนอผลงาน
๔. การวิเคราะหและอภิปราย
สื่อและแหลงเรียนรู
๑. Power Point
๒. ตํารา เอกสารทางวิชาการและผลงานวิจยั
๓. ขอมูลจาก Internet
การวัดและประเมินผล
๑. ผลงานการสรางนวัตกรรมประเภทสือ่ ทางการศึกษาปฐมวัย
๒. ความรวมมือในการทํากิจกรรม
สัปดาหที่ ๑๕
สาระการเรียนรู
การประเมินนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
กิจกรรมการเรียนการสอน
๑ ระดมสมอง
๒.การบรรยาย
๓. การนําเสนอแนวคิด
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๑๑
๔. การวิเคราะหและอภิปราย
สื่อและแหลงเรียนรู
๑. Power Point
๒. ตํารา เอกสารทางวิชาการและผลงานวิจยั
๓. ขอมูลจาก Internet
การวัดและประเมินผล
๑. การวิเคราะหและการแสดงความคิดเห็น
๒. ความรวมมือในการทํากิจกรรม
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
๑
๒

๓

๔

๕

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

มีคุณธรรม จริยธรรม ตรงตอเวลา และ
มีความรับผิดชอบ
ความรู
-ความรูพนื้ ฐานเกีย่ วกับนวัตกรรม
-ประเภทและการเลือกใชนวัตกรรม
-การประยุกตใชนวัตกรรม
- บทบาทของผูปกครอง ครู และ
ผูเกี่ยวของ
-การประเมินนวัตกรรม
ทักษะการปญญา
-การคิดวิเคราะห
-การคิดสังเคราะห
-การคิดแกปญหา
-การคิดสรางสรรค
-การคิดวิจารณญาณ
ทักษะการพูด การนําเสนอ และการ
อภิปราย

-การเขารวมกิจกรรมในชัน้ เรียน
-การเขาชั้นเรียน
-การปฏิบัติงานตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
-การนําเสนอผลงาน
- คุณภาพของงาน

สัปดาหที่ สัดสวนของ
ประเมิน การประเมิน
ตลอดภาค
๑๕
การศึกษา
๒-๑๕
๒๐

-พฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม
-ผลงานที่ไดรับมอบหมาย

ตลอดภาค
การศึกษา

๒๕

-การนําเสนอผลงาน
-การรวมกิจกรรมและแสดงความ
คิดเห็น
สอบปลายภาค

ตลอดภาค
การศึกษา

๒๐

๑๖

๒๐

๑๒

มคอ. ๓

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
ทิศนา แขมมณี. (2550). ศาสตรการสอน องคความรูเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรูท ี่มี
ประสิทธิภาพ. พิมพครัง้ ที่ 6 ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
พรพิไล เลิศวิชา และอัครภูมิ จารุภากร. (2550). สมองวัยเริ่มเรียนรู. กรุงเทพฯ : บริษัท ดาน
สุทธาการพิมพ จํากัด.
ศันสนีย ฉัตรคุปต และอุษา ชูชาติ. (2544). รายงานการวิจัยเรื่อง การเรียนรูรูปแบบใหม
ยุทธศาสตรดานนโยบายและการใชทรัพยากร. กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดภาพพิมพ.
อารี สัณหฉวี (2550). ทฤษฎีการเรียนรูข องสมองสาหรับ พอ แม ครูและผูบริหาร. กรุงเทพฯ :
มิตรสัมพันธ.
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๔๘ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว
------------------------------------------ ๒๕๔๘. คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖.
(สาหรับเด็กอายุ ๓-๖ ป) กรุงเทพฯ โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟคจํากัด.
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
กุลยา ตันติผลาชีวะ. ๒๕๔๗. การจัดกรรมการเรียนการสอนสาหรับเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ: เอสัน
เพรส โปรดักสจํากัด.
นุชนาฏ เนตรประเสริฐศรี(ผูแปล) . ๒๕๕๒ โครงการวิทยปฐมวัย Play&Learn. กรุงเทพฯ นาน
มีบุคส.

๑๓

มคอ. ๓

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑.๑ ประเมินผลการสอนโดยใชแบบสอบถาม
๑. ๒ ใหนักศึกษาเขียนแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการสอนในสัปดาหที่ ๙ และสัปดาห
สุดทาย
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
๒.๑ วิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษาจากผลการปฏิบตั ิงาน
๒.๒ วิเคราะหเนือ้ หาสาระ กระบวนการเรียนรู และชิ้นงานทีไ่ ดรับมอบหมายจากการสะทอนคิดของ
นักศึกษาในสัปดาหสุดทายของการเรียนการสอน
๓. การปรับปรุงการสอน
๓.๑ นาผลการประเมินการสอนและการสะทอนคิดของนักศึกษามาใชปรับปรุงการสอน
๓.๒ ศึกษาคนควาขอมูล/งานวิจยั ใหมๆมาใชในการสอน
๔. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิร์ ายวิชาของนักศึกษา
๔.๑ วิเคราะหขอสอบระหวางภาคและขอสอบปลายภาคเรียน
๔.๒ ทวนสอบคะแนนสอบระหวางภาค และสอบปลายภาคเรียน ดูคาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
๕. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา
นําผลการประเมินการสอนและคะแนนผลการเรียนของนักศึกษามาสรุปผลและปรับปรุงการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูของรายวิชา

