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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา คณะครุศาสตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1011304 ทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย ( Thinking skills For Early Childhood )
2. จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมง
3 (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร ค.บ. 5 ป วิชาเอกบังคับ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
: อาจารยศักดิ์ชัย มหาอุตร
อาจารยผูสอน
: อาจารยศักดิ์ชัย มหาอุตร
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
หองเรียน อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสิ นธุ์

อ.ศักดิ์ชัย มหาอุตร
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9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
1 สิงหาคม 2559

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจความหมาย ความสําคัญของการคิด กระบวนการของการคิด
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับทักษะการคิดสาหรับเด็กปฐมวัย
1.2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถการจัดประสบการณทางดานทักษะการคิด การวัดและประเมินความ สามารถใน
การคิดของเด็กปฐมวัย
1.3 เพื่อใหเพื่อใหนกั ศึกษาสามารถเขาใจบทบาทของผูปกครองและครูในการสงเสริมทักษะการคิดใหแกเด็ก
ปฐมวัย
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญในการพัฒนาทักษะการคิดสาหรับเด็กปฐมวัย
สามารถนาความรูไปประยุกตใชในการพัฒนาเด็กปฐมวัย และเพือ่ ใหการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พรอมทัง้ การศึกษาดวยตนเอง
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสําคัญของการคิดและความคิดสรางสรรค กระบวนการของการคิดและความคิด
สรางสรรค แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับทักษะการคิดและความคิดสรางสรรคสําหรับเด็ก พัฒนาการทาง
สมองและความคิ ดสร างสรรค ของเด็ก ปฐมวัย บทบาทของพอ แมและครูในการสงเสริม ทักษะการคิดและ
ความคิดสรางสรรค การจัดประสบการณสงเสริมทักษะการคิดและความคิดสรางสรรค การประเมินทักษะการ
คิดและความคิดสรางสรรค
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
30 ชั่วโมง

สอนเสริม

การฝกปฏิบัติงานภาคสนาม/การ
ฝกงาน
ตามความตองการของนักศึกษา
30 ชั่วโมง
รายกลุม และรายบุคคล

สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสิ นธุ์

อ.ศักดิ์ชัย มหาอุตร

การศึกษาดวย
ตนเอง
75 ชั่วโมง
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- จัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลและรายกลุม 1 ชั่วโมง / สัปดาห
- สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักศึกษาและนัดหมายใหคาปรึกษาเฉพาะกลุม

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
ดานที่ 1 คุณธรรมจริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูที่ตอ งการพัฒนา
1.1.1 คุณธรรม จริยธรรมสําหรับครู เชน กัลยาณมิตรธรรม ๗
1.1.2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู ที่กําหนดโดยองคกรวิชาชีพ คือ คุรุสภา
1.1.3 มีความรูความเขาใจในมโนทัศนเกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
1.1.5 ตระหนักถึงความสําคัญของการดํารงชีวติ และประกอบวิชาชีพทางการศึกษาปฐมวัยตาม
คุณธรรมพื้นฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
1.2 วิธีการสอน
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนน การเขาชั้นเรียน
ใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบโดยใน
การทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุม และการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตย โดยตองไม
กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การ
ยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ
1.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบ
หมายและการรวมกิจกรรม
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ดานที่ 2 ความรู
2.1 ผลการเรียนรูที่ตอ งการพัฒนา
2.1.1 ความรูวิชาชีพครู (Pedagogical Knowledge)
2.1.2 ความรูเชิงบูรณาการระหวางวิชาชีพครูกับวิชาเฉพาะ (Pedagogical - Content Knowledge)
2.2 วิธีการสอน
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกต ทางปฏิบัติใน
สภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจน
เนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ
สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสิ นธุ์

อ.ศักดิ์ชัย มหาอุตร
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ผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจน การฝกปฏิบัติงานในสถานศึกษา
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทดสอบยอย
2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.3.3 ประเมินจากรายงานที่นกั ศึกษาจัดทํา
2.3.4 ประเมินจากโครงการที่นําเสนอ
2.3.5 ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
ดานที่ 3 ทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูที่ตอ งการพัฒนา
3.1.1 สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศ และแนวคิดจาก
แหลงขอมูลทีห่ ลากหลาย เพื่อนํามาใชในการปฏิบัตงิ านสอนและงานครู รวมทัง้ การวินจิ ฉัยผูเรียน และการวิจัย
เพื่อพัฒนาผูเ รียน
3.1.2 สามารถคิดแกปญหาในการจัดการเรียนรูท ี่มีความสลับซับซอน เสนอทางออก และนําไปสู
การแกไขไดอยางสรางสรรค
3.1.3 มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรูอ ยางสรางสรรคและมี
วิสัยทัศน
3.1.4 สามารถวิเคราะหและคิดสะทอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียน
และสรางองคความรูหรือนวัตกรรมไปใชในการพัฒนาตนเอง การเรียนการสอนและผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
3.1.5 ตระหนักถึงคุณคาของการใชวิถีทางปญญาในการดํารงชีวิต การประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาปฐมวัยและการแกปญ
 หา
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 กรณีศึกษาทางการประยุกตการจัดการเรียนการสอนทางการศึกษาปฐมวัย
3.2.2 การอภิปรายกลุม
3.2.3 ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากขอสอบที่ใหนกั ศึกษาแสดงความคิด
3.3.2 ประเมินจากโครงงานที่นําเสนอ
3.3.3 ประเมินในรายวิชาการปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา
ดานที่ 4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูที่ตอ งการพัฒนา
4.1.1 มีความเอาใจใส มีสวนชวยเหลือและเอื้อตอการแกปญหาความสัมพันธในกลุม และระหวาง
สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสิ นธุ์

อ.ศักดิ์ชัย มหาอุตร
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กลุมผูเรียนอยางสรางสรรค
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
4.2.2 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
4.2.3 สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
4.2.4 มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
4.2.5 มีภาวะผูนํา
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุม ในชั้นเรียนและ
สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรม ตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูล
ดานที่ 5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูที่ตอ งการพัฒนา
5.1.1 มีความไวในการวิเคราะหและเขาใจขอมูลสารสนเทศที่ไดรับจากผูเรียนอยางรวดเร็ว ทั้งที่
เปนตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร ภาษาพูดหรือภาษาเขียน
5.2 วิธีการสอน
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และสถานการณ
เสมือ นจริ ง แลวนําเสนอการแกปญหาที่เ หมาะสม เรียนรูเ ทคนิ คการประยุ ก ตเ ทคโนโลยี สารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฏี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
5.3.2 ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตาง ๆ
การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆ มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
ดานที่ 6 ทักษะการจัดการเรียนรู
6.1 ผลการเรียนรูที่ตอ งการพัฒนา
มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูท ี่มรี ูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบทีเ่ ปนทางการ(Formal) รูปแบบ
กึ่งทางการ (Semi - formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยางสรางสรรค
6.2 วิธีการสอน
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดปฏิบัติงานในสถานการณจําลอง และสถานการณ
เสมือนจริง การฝกประสบการณวิชาชีพ ใหนักศึกษาไดปฏิบัติอยางสม่ําเสมอจนเกิดความเชี่ยวชาญ
6.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน ความถูกตองเหมาะสม การแกปญ
 หาเฉพาะหนา ความสามารถ
ในการตัดสินใจ
สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสิ นธุ์
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน วิชา 1011304 ทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียดเนื้อหา

1

1. ปฐมนิเทศแนะนํากระบวน การการ
เรียนรูในรายวิชาและสรางความสัมพันธ
ทําขอตกลงระหวางเรียน
2. ทดสอบการเรียนรูกอนเรียน
1. ความหมาย ความสําคัญของการคิด
2. กระบวนการของการคิด
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ
ทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย

4

4

แนวคิดในการจัดประสบการณทางดาน
การคิด

4

5-7

- การจัดประสบการณทางดานการคิด
ดวยกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมสําหรับเด็ก
ปฐมวัย

12

2-3

จํานวน
ชั่วโมง

8
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กิจกรรมการเรียนการสอน
0B

1. เอกสาร Course Syllabus แนะนํา
รายวิชาทักษะการ คิดสําหรับเด็ก
ปฐมวัย
2. แบบทดสอบการเรียนรูกอนเรียน
1. บรรยายและรวมอภิปรายเกี่ยวกับ
แนวคิดทฤษฎี ความหมาย ความสําคัญ
ของการคิด และกระบวนการของการคิด
2. แบงกลุมศึกษาคนควาแนวคิดและ
ทฤษฎีจากเอกสารสิ่งพิมพศึกษาคนควา
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส และอินเตอรเน็ต
3. นาเสนอแนวคิดและขอความรูเปน
รายกลุมและเดี่ยว
1. บรรยายอภิปรายเกี่ยวกับการจัด
ประสบการณทางดานการคิดในรูปแบบ
ตางๆที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ. 2546 เชน กาคิดแกปญหา
การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิด
สรางสรรค
2. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาสติปญญา และการคิด
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู นําเสนองานและ
สรุปรวมกัน
1. ศึกษา วิเคราะหกิจกรรมประจําวันที่
สอดคลองกับกระบวนการคิด และการ
พัฒนากระบวนการคิดตามหลักทฤษฎี
2. บรรยายและอภิปรายรวมกันเกี่ยว
กับปจจัยที่เอื้อตอการคิด เชน การ
บริหารสมอง การใชคําถาม และการ
สงเสริมกระบวนการคิดในรูปแบบตางๆ
สําหรับเด็กปฐมวัย
3. แลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุปเปน
ขอความรู
อ.ศักดิ์ชัย มหาอุตร

การวัดผลและ
ประเมินผล
- การทดสอบ
กอนเรียน

- การตอบคําถาม
- สรุปความรู
(Mind
mapping)
/แผนพับ
-แบบทดสอบ

- การตอบคําถาม
- การอภิปรายใน
หองเรียน
-แบบฝกหัด

- การตอบคําถาม
- การอภิปรายใน
หองเรียน
- การสาธิต
- การจัดกิจกรรม
ที่สงเสริมการคิด

6

8
9-11

12

สอบกลางภาค
การสอนคิดและการฝกปฏิบัติการจัด
กิจกรรมที่สงเสริมการคิดในรูปแบบ
ตางๆ
การวัดและประเมินความสามารถในการ
คิดของเด็กปฐมวัย

13

บทบาทของผูปกครองในการสงเสริม
ทักษะการคิดแกเด็กปฐมวัย

14

บทบาทของครูในการสงเสริมทักษะการ
คิดแกเด็กปฐมวัย

15

สรุปแนวทางในการสงเสริมทักษะการ
คิดแกเด็กปฐมวัย
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4. แบงกลุมออกแบบและฝกเขียนแผน
การจัดประสบการณที่พัฒนากระบวน
การคิดตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม
5. นําเสนองานหนาชั้นเรียน
2
สอบขอเขียนภาคทฤษฎี
ระดับผลคะแนน
12
นศ -.นําเสนอกิจกรรมสงเสริมการคิด
อภิปรายกลุม - สื่อหรือกิจกรรมกระตุนพัฒนาการ
นําเสนองาน ทางดานการคิด
สาธิตกิจกรรม4
1. บรรยาย และอภิปรายรวมกันเกี่ยว
- การตอบคําถาม
กับการวัดและการประเมินผล
- การอภิปรายใน
หองเรียน
2. ศึกษาขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ ที่
แบบฝกหัด เกี่ยวของกับการวัดและประเมินความ
สามารถในการคิดของเด็กปฐมวัย
อภิปรายปจจัยที่มีผลตอการเรียนรู
3. ฝกปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ
วัดและประเมินความสามารถในการคิด
ของเด็กปฐมวัย
4
1. บรรยาย และอภิปรายรวมกันเกี่ยว
- การนําเสนองาน
กับบทบาทของผูปกครองในการสงเสริม - อภิปรายกลุม
ทักษะการคิดแกเด็กปฐมวัย
- สรุปองคความรู
2. ศึกษาขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆที่ Mind mapping
เกี่ ย วข องกั บ บทบาทของผู ป กครองใน แผนพับ
การสงเสริมทักษะการคิดแกเด็กปฐมวัย
3. ฝกปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
บทบาทของผูปกครองในการสงเสริม
ทักษะการคิดแกเด็กปฐมวัย
4
1. บรรยาย และอภิปรายรวมกันเกี่ยว
- การนําเสนองาน
กับบทบาทของผูปกครองในการสงเสริม - อภิปรายกลุม
ทักษะการคิดแกเด็กปฐมวัย
สรุปองคความรู 2. ศึกษาขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆที่ Mind mapping
เกี่ ย วข องกั บ บทบาทของผู ป กครองใน แผนพับ
การสงเสริมทักษะการคิดแกเด็กปฐมวัย
3. ฝ กปฏิ บั ติ กิจ กรรมที่ เ กี่ ย วข องกั บ
บทบาทของผู ป กครองในการส ง เสริ ม
ทักษะการคิดแกเด็กปฐมวัย
4
1.บรรยาย และอภิปรายรวมกันเกี่ยว
- การนําเสนองาน
กับบทบาทของครูในการสงเสริมทักษะ - อภิปรายกลุม
การคิดแกเด็กปฐมวัย
สรุปองคความรู -
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2. ศึกษาขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ ที่ Mind mapping
เกี่ ย วข อ งกั บ บทบาทของครู ใ นการ แผนพับ
สงเสริมทักษะการคิดแกเด็กปฐมวัย
3. ฝ กปฏิ บั ติ กิจ กรรมที่ เ กี่ ย วข องกั บ
บทบาทของครูในการสงเสริมทักษะการ
คิดแกเด็กปฐมวัย
2
ประมวลความรูในรายวิชา
แบบทดสอบ

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน

1. มีสวนรวมในชั้นเรียน
1.1 1.2 1.3
-การมีสวนรวมในชั้นเรียน
- การตรงตอเวลา
2. งานที่มอบหมายตลอดภาคการศึกษา 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3
งานเดี่ยว/งานกลุม
3.สอบกลางภาค
3.สอบปลายภาค

สัปดาหที่
ประเมิน

ผลการเรียนรูที่ประเมิน

5.1 5.2 6.1. 6.2

สัดสวนของการ
ประเมินผล
10 %

ตลอดภาค
การศึกษา
ตลอดภาค
การศึกษา
สัปดาหที่ 8
สัปดาหที่ 16

5%
20 %
20 %

3. เกณฑการประเมินผล
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
E
P

P

P

ผลการศึกษา
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ดีพอใช
พอใช
ออน
ออนมาก
ตก

สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสิ นธุ์

คาระดับคะแนน
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0

คารอยละ
80-100
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
0 – 45

อ.ศักดิ์ชัย มหาอุตร
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ประพันธศิริ สุเสารัจ .การพัฒนาการคิด. โรงพิมพหางหุนสวนจํากัด 9119 : กทม.2553
ศักดิ์ชัย มหาอุตร.เอกสารประกอบการสอนรายวิชาทักษะการคิดสาหรับเด็กปฐมวัย.2559
สุคนธ สินธพานนท.พัฒนาทักษะการคิดตามแนวปฏิรูปการศึกษา : กรุงเทพมหานคร .2555
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
3.1 เว็ปไซด www.teacher.ssru.ac.th/sirimanee_ba ,
www.teacher.ssru.ac.th/suphanwadee_wa
3.2 เว็ปไซดการคิดสรางสรรค/คลังสมองของชาติ/ พัฒนาการทางสมอง
3.3 E-mail ผูสอน here_pig27@hotmail.com
3.4 Facebook ผูสอน Aj pig ksu (ติดตอประสานงาน)
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนากลุม ระหวางผูสอนและผูเรียน
1.2 การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเ รียน
1.3 ใชแบบประเมินการสอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 สังเกตการเรียนรูในขณะทํากิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2.2 สนทนาแลกเปลี่ยนระหวางผูสอนและผูเรียน
2.3 จากการปฏิบัติการทั้งกลุมและรายบุคคล
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากการประเมินในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงตรวจสอบโดย
- สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- ใชแบบสอบถามผูเรียน
- ทําวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับทักษะการสืบคนในการนําสิ่งที่ไดเรียนรูจากรายวิชานี้ไปประยุกตใชจริงของ
นักศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสิ นธุ์
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- มีการวางแผนการประเมินอยางเปนขั้นตอนอยางตอเนื่อง
- ดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตนโดยอาจารยประจําหลักสูตร
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะจากการประเมินการสอน แบบประเมินรายวิชา
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