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คํานํา
การจัดทํา มคอ. 3 รายละเอียดวิชาการจัดการศึกษาใหกับเด็กปฐมวัยในบริบทพหุวัฒนธรรม (Early
Childhood Educational Management in Multi – Cultural Context for Children)รหัสวิชา 1073309
เปนการจัดทํารายละเอียดประกอบ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในหมวดวิชาเฉพาะ
ดาน กลุมวิชาเอกเลือก โดยมุงเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่องการศึกษาวิถีชีวิตและการดํารงชีวิตตาม
แนวคิดความเชื่อทางวัฒนธรรมเมืองและทองถิ่นรวมทั้งวัฒนธรรมนานาชาติที่แตกตาง ผลกระทบทางวัฒนธรรม
ตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย หลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยภายใตบริบทของวัฒนธรรมที่แตกตางการเตรียมความพรอม
ใหกับเด็กปฐมวัยเพื่อการดํารงชีวิตบนความแตกตางทางวัฒนธรรม การปลูกฝงคานิยม ดานความแตกตาง
ระหวางบุคคลบนพื้นฐานความตางวัฒนธรรม
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับนี้ใชประกอบในรายวิชา การจัดการศึกษา
ใหกับเด็กปฐมวัยในบริบทพหุวัฒนธรรม(รหัสวิชา 1073309) จะทําใหการจัดการเรียนรูรายวิชา ดําเนินไปตาม
วัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว และเปนแนวทางที่สามารถปรับปรุง รูปแบบวิธีการเรียนรูใหสอดคลองกับผูเรียนได
เปนอยางดี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พฤศจิกายน 2560
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ครุศาสตร

หมวดที่ 1
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1073309การจัดการศึกษาใหกับเด็กปฐมวัยในบริบทพหุวัฒนธรรม (Early Childhood Educational
Management in Multi – Cultural Context for Children)
2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอกเลือก
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ
ดร.จุฬินฑิพา นพคุณ
อาจารยผูสอน
ตอนเรียน A1 อาจารยพรทิพย พูลปน
ตอนเรียน B1 อาจารยวิมลรัตน ศาสตรสุภาพ
ตอนเรียน C1 อาจารยวันเพ็ญ บุตรพรม
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)

ไมมี

8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่จัดทํา
6 มกราคม 2559
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดลาสุด
-

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ศึกษาวิถีชีวิตและการดํารงชีวิตตามแนวคิดความเชื่อทางวัฒนธรรมเมืองและทองถิ่นรวมทั้งวัฒนธรรม
นานาชาติที่แตกตาง ผลกระทบทางวัฒนธรรมตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย หลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยภายใต
บริบทของวัฒนธรรมที่แตกตางการเตรียมความพรอมใหกับเด็กปฐมวัยเพื่อการดํารงชีวิตบนความแตกตางทาง
วัฒนธรรม การปลูกฝงคานิยม ดานความแตกตางระหวางบุคคลบนพื้นฐานความตางวัฒนธรรม
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. รูและเขาใจวิถีชีวิตและการดํารงชีวิตตามแนวคิดความเชื่อทางวัฒนธรรมเมืองและทองถิ่นรวมทั้ง
วัฒนธรรมนานาชาติที่แตกตาง
2. รูและเขาใจถึงผลกระทบทางวัฒนธรรมตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย
3. รูและเขาใจถึงหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยภายใตบริบทของวัฒนธรรมที่แตกตาง
4. รูและเขาใจถึงการเตรียมความพรอมใหกับเด็กปฐมวัยเพื่อการดํารงชีวิตบนความแตกตางทาง
วัฒนธรรม
5.รูและเขาใจถึงการปลูกฝงคานิยม ดานความแตกตางระหวางบุคคลบนพื้นฐานความตางวัฒนธรรม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา
1.ปรับปรุงเนื้อหาจุดมุงหมายใหพัฒนา กาวหนาอยูเสมอ
2.ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับหลักสูตรและผูเรียน
3.พัฒนาตอเนื่องเพื่อสงเสริมแนวการจัดการการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สงเสริมกิจกรรมพัฒนาการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิถีชีวิตและการดํารงชีวิตตามแนวคิดความเชื่อทางวัฒนธรรมเมืองและทองถิ่นรวมทั้งวัฒนธรรม
นานาชาติที่แตกตาง ผลกระทบทางวัฒนธรรมตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย หลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยภายใต
บริบทของวัฒนธรรมที่แตกตางการเตรียมความพรอมใหกับเด็กปฐมวัยเพื่อการดํารงชีวิตบนความแตกตางทาง
วัฒนธรรม การปลูกฝงคานิยม ดานความแตกตางระหวางบุคคลบนพื้นฐานความตางวัฒนธรรม
Study of ways of life based on the urban and rural cultural beliefs including different
international beliefs. Cultural impacts on child development. Principles of child
societydevelopment in different cultural context.Preparation for children to survive in a multicultural society. Value growing and individualization based on different cultures.

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
45 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา

สอนเสริม
สอนเสริมตามความตองการ
ของผูเรียนเปนรายบุคคลหรือ
รายกลุมผานชองทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อทบทวนความรูความเขาใจให
มีความชัดเจนยิง่ ขึ้น

ฝกปฏิบัติ
-

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
โดยศึกษาคนควาจากแหลง
เรียนรูและสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศตางๆ

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตประจํารายวิชา หรือหลักสูตร
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการของผูเรียน
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ตองพัฒนา
ขอ 2) มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขอ 3) มีความกลาหาญทางจริยธรรมกลาแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมดวยความเขาใจในผูอื่น เขาใจโลก
และมีจิตสาธารณะ
ขอ 4) มีความเสียสละ และเปนแบบอยางที่ดี
ขอ 6) สามารถจัดการและแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธโดยใช
ดุลยพินิจทางคานิยม ความรูสึกของผูอื่น และประโยชนของสังคมสวนรวม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 บรรยายและอภิปรายพรอมยกตัวอยาง แบงกลุมกําหนดหนาที่ในการรวมกิจกรรม
1.2.2 สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในระหวางการเรียนการสอน
1.2.3 กําหนดเกณฑในการเขาชั้นเรียน การรวมกิจกรรมระหวางเรียนและการสงงาน
1.2.4 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีใหกับนักศึกษา
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน
1.3.2 ประเมินจากการรวมกิจกรรม ความสนใจ ความรับผิดชอบในชั้นเรียน
1.3.3 ประเมินจากการเขาเรียน การสงงานที่ไดรับมอบหมายตรงตามเวลา และประสิทธิภาพของ
งานที่ไดรับมอบหมาย

2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
ขอ2) มีความตระหนักรูหลักการและทฤษฎีในองคความรูที่เกี่ยวของอยางบูรณาการ ทั้งการบูรณาการ
ขามศาสตร และบูรณาการกับโลกแหงความเปนจริง
ขอ4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาองคความรู และสามารถนําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 บรรยาย อภิปรายพรอมยกตัวอยาง และศึกษาคนควาดวยตนเอง
2.2.2 ศึกษาเอกสารและขอมูลจากแหลงการเรียนรู สรุป วิเคราะห
2.2.3 แบงกลุมศึกษาคนควา วิเคราะหแลกเปลี่ยนเรียนรู อภิปราย และนําเสนอรายงาน
2.2.4 ศึกษาวีดิทัศนและบันทึกสิ่งที่ไดเรียนรู
2.2.5 การทํางานกลุม และการทํางานเดี่ยว
2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินตามสภาพจริงดังนี้
2.3.1การแสดงพฤติกรรมเพื่อสะทอนถึงความรูความสามารถและการประเมินตนเองของนักศึกษา
2.3.2 ประเมินจากพฤติกรรมในการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน การอภิปราย และการคนควา
2.3.3 ประเมินจากรายงานที่นําเสนอ
2.3.4 ประเมินจากการรวมแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุม
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
ขอ2) สามารถคิดแกปญหาที่มีสลับซับซอน เสนอทางออก และนําไปสูการแกไขไดอยางสรางสรรค
โดยคํานึงถึงความรูภาคทฤษฏี ประสบการณภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
ขอ3) มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนางานอยางสรางสรรค มีวิสัยทัศน และการพัฒนา
ศาสตรทางครุศาสตร รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอยางมีนวัตกรรม
ขอ4) การคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และนําความรูเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่
เกี่ยวของในศาสตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยไปใชในการจัดการเรียนรู แกปญหาการพัฒนาผูเรียน และการ
วิจัยตอยอดองคความรู มีความเปนผูนําในการปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศนในการพัฒนาการระดับการศึกษา
ปฐมวัย
3.2 วิธีการสอน
3.2.1จัดกิจกรรมที่นักศึกษาไดคนพบองคความรูใหมดวยตนเอง
3.2.2 บรรยาย อภิปรายรวมกันในชั้นเรียน และศึกษาคนควาดวยตนเอง
3.2.3 แบงกลุมศึกษาคนควาเอกสารและขอมูลจากแหลงการเรียนรู สรุป วิเคราะหแลกเปลี่ยนเรียนรู
อภิปราย และนําเสนอ

3.2.4 ใชกระบวนการกลุมในการอภิปราย คิดวิเคราะห สังเคราะหเกี่ยวกับแนวคิดทางการศึกษา
ปฐมวัยบูรณาการสูการปฏิบัติจริงในสถานศึกษาปฐมวัย
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน
3.3.2 ประเมินจากการทํารายงานเปนรายบุคคล การทํารายงานกลุมและการนําเสนอหนาชั้นเรียน
3.3.3 ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใชขอสอบเนนการคิดวิเคราะห สังเคราะห และนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
ขอ1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเองและผูอื่นในการ
ทํางานและการอยูรวมกันอยางเปนกัลยาณมิตร และในการเรียนรูพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง
ขอ2) มีความเอาใจใสชวยเหลือและเอื้อตอการแกปญหาในกลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค
ขอ3) มีภาวะผูนําและผูตามที่ดี มีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน และมีความรับผิดชอบตอสวนรวมทั้ง
ดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
ขอ4) มีความไวในการรับ รูความรูสึกของผูอื่น มี มุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม
เอาใจใสในการรับฟง และพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลอยางมีความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 มอบหมายงานรายบุคคลและรายกลุม
4.2.2 ฝกปฏิบัติการทําโครงการเพื่อใหมีปฏิบัติสัมพันธตอผูอื่น
4.2.3 นําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 การมีสวนรวมในชั้นเรียน พฤติกรรมในชั้นเรียน และความรับผิดชอบในการเรียน
4.3.2 ประเมินจากรายงานที่นําเสนอ
4.3.3 ประเมินจากการรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและการแสดงความคิดเห็น
4.3.4 ประเมินจากพฤติกรรมในการทํางานเปนกลุมและผลงานของกลุม
4.3.5 ประเมินจากรายงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
ขอ3) สามารถใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติเพื่อการวิจัยเพื่อการสื่อสารการ
เรียนรู การเก็บรวบรวมและการนําเสนอขอมูล และการแกไขปญหาในการดํารงชีวิตและการจัดการเรียนการ
สอนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ขอ4) สามารถบูรณาการขอมูลเพื่อการสื่อสารอยางเปนระบบดวยสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารได
อยางมีประสิทธิภาพ

5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสารประกอบการสอน เว็บไซตที่เกี่ยวของ และ
ทํารายงานโดยเนนการนําตัวเลข หรือมีสถิติอางอิง จากแหลงที่มาของขอมูลที่นาเชื่อถือ
5.2.2 ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมาย ใหฝกทักษะในการสื่อสาร ทั้งการพูด และการเขียน
5.2.3 นําเสนอผลงานโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.4 การสงงานใหอาจารยและการแบงปนความรูใหเพื่อนผานทางอีเมลหรือเฟซบุค
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินทักษะการพูด การเขียนและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงาน
5.3.2 ประเมินทักษะการเขียนรายงาน
5.3.3 ประเมินจากผลงานที่นําเสนอดวยรูปแบบตาง ๆ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่

1

หัวขอ/รายละเอียด

ปฐมนิเทศ วิธีการเรียน ศึกษาและทําความ
เขาใจคําอธิบายรายวิชา พรอมทั้งหลักเกณฑ
การประเมินผล
บทที่ 1 วิถีชีวิตและการดํารงชีวิต
(คําศัพทสําคัญ วัฒนธรรม วิถีปฏิบัติ
การดํารงอยูในสังคมอยางมีความสุข)

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

3

1.ทําความเขาใจในการเรียนการ
สอน
2.ทําขอตกลงรวมกันในการ
ปฎิบัติตนของการเขาเรียนใน
รายวิชา
3.ทดสอบกอนเรียน
4.ผูสอนแนะนําตัวในมิติ
วัฒนธรรมทางสังคม
5.นักศึกษาศึกษาคําอธิบาย
รายวิชาจุดประสงค กําหนด
เกณฑการวัดและประเมินผล
รวมกัน
6.ผูสอนแนะนําหนังสือและ
เว็บไซตที่เกี่ยวของกับรายวิชา
นักศึกษาคนหาเพิ่มเติมจากสื่อ
on line 7.ผูสอนใหนักศึกษา
สํารวจ และทําความรูจักตนเอง
และนําเสนอตัวตนใหชั้นเรียน

ผูสอน

อ.พรทิพย
พูลปน ,
อ.วิมลรัตน
ศาสตรสุภาพ ,
อ.วันเพ็ญ
บุตรพรม

สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

2

บทที่ 1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรม
(ตอ)ความหมายของวัฒนธรรม
ความสําคัญของวัฒนธรรม
หนาที่ของวัฒนธรรม

3

3

บทที่ 1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรม
(ตอ) องคประกอบวัฒนธรรม
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
องคประกอบวัฒนธรรม ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
ประเภทของวัฒนธรรม
(คําสําคัญ พหุวัฒนธรรม วัฒนธรรมยอย
วัฒนธรรมใหญระดับชั้นของวัฒนธรรม การ
อนุรักษวฒ
ั นธรรม )

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

รูจักในมิติวัฒนธรรมในรูปแบบ
ตางๆและสามารถใหคําจํากัด
ความในตัวตนสั้นๆได และให
นักศึกษาเตรียมอุปกรณการ
ประดิษฐตุกตากระดาษมาใน
สัปดาหถัดไป
8.เขียนบันทึกหลังเรียน 10 นาที
1.แบงกลุมตามภูมิภาคและ
รวมกันเขียนขอสรุปความเปน
ภูมิภาคของตนเอง
และให
นักศึกษาประดิษฐตุกตาที่สะทอน
ถึงความเปนตนเอง
2.วิเคราะหวัฒนธรรมแตละ
ภูมิภาคในรูปแบบ Mind Map
และนําเสนอในขั้นเรียนกลุมละ
15 นาที
3..สรุปความเหมือน ความตางใน
วิถีวัฒนธรรม
4.สรุปบทเรียนรวมกันผูสอนตั้ง
ประเด็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
ความสําคัญของวัฒนธรรม
5.สรุปบทเรียนรวมกัน
6.เขียนบันทึกหลังเรียน 10 นาที
1.ผูสอนตั้งประเด็นเกี่ยวกับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและ
อภิปรายรวมกัน
2.ชมวิดีทัศน เด็กที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
3.แบงกลุม รวมกันวิเคราะห
สาเหตุที่ทําใหวัฒนธรรมตางกัน
และออกมานําเสนอ

ผูสอน

อ.พรทิพย
พูลปน ,
อ.วิมลรัตน
ศาสตรสุภาพ ,
อ.วันเพ็ญ
บุตรพรม

อ.พรทิพย
พูลปน ,
อ.วิมลรัตน
ศาสตรสุภาพ ,
อ.วันเพ็ญ
บุตรพรม

สัปดาห
ที่

4-5

หัวขอ/รายละเอียด

บทที่ 2 วิถีชีวิตบนพื้นฐานความแตกตางทาง
วัฒนธรรม
การดํารงชีวิตตามวัฒนธรรมเมือง วัฒนธรรม
ทองถิ่นวัฒนธรรมนานาชาติ คุณคาของ
วัฒนธรรม การดําเนินชีวิตที่แตกตางทาง
วัฒนธรรม

จํานวน
ชั่วโมง

6

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

4.แบงกลุมคนหาความหมายของ
ประเภทของวัฒนธรรมในรูปแบบ
Mind Mapและนําเสนอ
พหุวัฒนธรรมวัฒนธรรม และ
อภิปรายรวมกัน
5.ชมวิดิทัศนเรื่อง “ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม”
6.แบงกลุมสรุปความหมายของ
พหุวัฒนธรรม จากวิดิทัศนและ
นําเสนอเปนภาพตามความคิด
7.เขียนบันทึกหลังเรียน 10 นาที
1.ผูสอนตั้งประเด็นเกี่ยวกับการ
ดํารงชีวิตตามวัฒนธรรมที่ตางกัน
และอภิปรายรวมกัน
2.ชมวิดิทัศนนิทานเรื่อง “หนูนา
กับหนูเมือง”
3.แบงกลุมสรุป ความคิดเห็นจาก
ที่เกิดจากการชมวีดีทัศน ใน
หัวขอความแตกตางของการ
ดํารงชีวิตตามวัฒนธรรมเมือง
และวัฒนธรรมชนบท
4. แสดงบทบาทสมมติการ
ดํารงชีวิตในวัฒนธรรมตาม
ภูมิภาค
5.สรุปบทเรียนรวมกันในเรื่องการ
ปฏิบัติตนใหสอดคลองกับบริบท
วัฒนธรรมของภูมิภาคที่ตนดํารง
อยู
6.เขียนบันทึกหลังเรียน 10 นาที

ผูสอน

อ.พรทิพย
พูลปน ,
อ.วิมลรัตน
ศาสตรสุภาพ ,
อ.วันเพ็ญ
บุตรพรม

สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

6

บทที่ 2 ผลกระทบที่เกิดจากวิถีชีวิตบน
พื้นฐานความแตกตางทางวัฒนธรรม (ตอ)
พฤติกรรมเด็กปฐมวัยในสังคมพหุวัฒนธรรม

7

บทที่ 3 การพัฒนาเด็กปฐมวัยภายใตความ
แตกตางทางวัฒนธรรม
พัฒนาการทางสังคมของเด็กปฐมวัยผลกระทบ
ของวัฒนธรรมกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

จํานวน
ชั่วโมง
3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

1.ผูสอนตั้งประเด็นเกี่ยวกับความ
เหมือน ความตางของ เด็ก
ปฐมวัยในสังคมพหุวัฒนธรรม
และแบงกลุมรวมกัน ทําฝง
ความคิดใน
แตละดาน เชนพฤติกรรม
พัฒนาการ ของเด็กปฐมวัยใน
ดานตางๆ ในสังคมพหุวัฒนธรรม
2.แบงกลุมสรุปพฤติกรรมเด็ก
ปฐมวัยในสังคมพหุวัฒนธรรมใน
แตละดานทั้งดานบวก และดาน
ลบ นําเสนอเปนตาราง
เปรียบเทียบและนําเสนอ
3.สรุปบทเรียนรวมกัน
4.เขียนบันทึกหลังเรียน 10 นาที
1.ดูวิดีโอ Doll Test
และดูวิดิโอประเด็นเกี่ยวกับเด็กที่
ดอยโอกาสทางวัฒนธรรม และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็ก
หาขอสรุปในการพัฒนาเด็กใน
กลุมนี้รวมกัน
2. วิเคราะหพัฒนาการทางสังคม
ของเด็กปฐมวัย และผลกระทบ
ของวัฒนธรรมกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
3.แบงกลุมศึกษาปญหาและ
จัดทําโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรม
4.สรุปบทเรียนรวมกัน
5.เขียนบันทึกหลังเรียน 10 นาที

ผูสอน

อ.พรทิพย
พูลปน ,
อ.วิมลรัตน
ศาสตรสุภาพ ,
อ.วันเพ็ญ
บุตรพรม

อ.พรทิพย
พูลปน ,
อ.วิมลรัตน
ศาสตรสุภาพ ,
อ.วันเพ็ญ
บุตรพรม

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
8
บทที่ 3 การพัฒนาเด็กปฐมวัยภายใตความ

จํานวน
ชั่วโมง
3

แตกตางทางวัฒนธรรม (ตอ)
การจัดประสบการณเพื่อสงเสริมพัฒนาดาน
ภาษาสําหรับเด็กตางวัฒนธรรม การจัด
ประสบการณเพื่อเสริมความอดทน อดกลั้นเพื่อ
การอยูรวมกันอยางสันติสุขของ
เด็กปฐมวัยการพัฒนาเด็กปฐมวัยบนพื้นฐาน
ของความแตกตางทางวัฒนธรรม

9

บทที่ 4 แนวคิดในการจัดทําหลักสูตรพหุ
วัฒนธรรมของสถานศึกษา
ความเปนมาของการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรม
เปาหมาย แนวทางการจัด หลักการจัด แนว
ทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อ แหลงการ
เรียนรู การวัดและประเมินผล

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

1.นําเสนอโครงการที่จะจัดใน
สถานศึกษาปฐมวัย
2.ผูสอนตั้งประเด็นเกี่ยวกับการ
จัดประสบการณเพื่อสงเสริมเด็ก
ปฐมวัยภายใตความแตกตาง และ
อภิปรายรวมกัน
3.แบงกลุมวิเคราะหหลักสูตรและ
แนวทางการจัดกิจกรรม และ
จัดทําแบบการสอนที่ใชใน
หองเรียนที่มีเด็กตางทาง
วัฒนธรรมและนําเสนอ
4.สรุปบทเรียนรวมกัน
5.เขียนบันทึกหลังเรียน 10 นาที
1.ผูสอนตั้งประเด็นเกี่ยวกับ
แนวคิดในการจัดทําหลักสูตรพหุ
วัฒนธรรมในสถานศึกษา และ
อภิปรายรวมกัน
2.ชมวิดิทัศน “แนวทางการ
จัดการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
ภายใตบริบทความแตกตางทาง
วัฒนธรรม”
3.แบงกลุมเขียนแผนการจัด
ประสบการณเพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยภายใตความแตกตางทาง
วัฒนธรรมและนําเสนอ
ในรูปแบบ Mind Map
4.สรุปบทเรียนรวมกัน
5.เขียนบันทึกหลังเรียน 10 นาที

ผูสอน

อ.พรทิพย
พูลปน ,
อ.วิมลรัตน
ศาสตรสุภาพ ,
อ.วันเพ็ญ
บุตรพรม

อ.พรทิพย
พูลปน ,
อ.วิมลรัตน
ศาสตรสุภาพ ,
อ.วันเพ็ญ
บุตรพรม

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
10
บทที่ 4 แนวคิดในการจัดทําหลักสูตรพหุ

จํานวน
ชั่วโมง
3

วัฒนธรรมของสถานศึกษา (ตอ)
รูปแบบการจัดประสบการณ SANTISUK
บทบาทครูและผูปกครองในการสงเสริมเด็ก
ปฐมวัยในบริบทพหุวัฒนธรรม คุณลักษณะของ
ครูในการสงเสริมเด็กปฐมวัยในบริบท
วัฒนธรรมที่แตกตาง

11

บทที่ 4 แนวคิดในการจัดทําหลักสูตรพหุ
วัฒนธรรมของสถานศึกษา (ตอ)
การจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมเด็กปฐมวัยใน
บริบทพหุวัฒนธรรม

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

1.ศึกษาหลักสูตร และแนวทาง
การจัดการเรียนการสอนจาก
ชุมชนตนแบบที่มีความชัดเจนใน
ความแตกตางทางวัฒนธรรม
2.ผูสอนตั้งประเด็นเกี่ยวกับ
บทบาทครูและผูปกครองในการ
สงเสริมเด็กปฐมวัยในบริบทพหุ
วัฒนธรรม และอภิปรายรวมกัน
3.ชมวิดิทัศน “บทบาทครูในการ
จัดการเรียนรูในบริบทพหุ
วัฒนธรรม" และรวมกันสรุป
4.แบงกลุมคนหาความสําคัญและ
บทบาทของครูและผูปกครองใน
การสงเสริมเด็กปฐมวัยในบริบท
พหุวัฒนธรรมและนําเสนอ
5.สรุปบทเรียนรวมกัน
6.เขียนบันทึกหลังเรียน 10 นาที
1.ผูสอนตั้งประเด็นเกี่ยวกับการ
จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมเด็ก
ปฐมวัยในบริบทพหุวัฒนธรรม
และอภิปรายรวมกัน
2.ชมวิดิทัศน “สภาพแวดลอมที่
สงเสริมเด็กปฐมวัยในบริบท
พหุวัฒนธรรม" และรวมกันสรุป
3.แบงกลุมคนวิธีการจัด
สภาพแวดลอมที่สงเสริมเด็ก
ปฐมวันในบริบทพหุวัฒนธรรม
และนําเสนอ
4.สรุปบทเรียนรวมกัน
5.เขียนบันทึกหลังเรียน 10 นาที

ผูสอน

อ.พรทิพย
พูลปน ,
อ.วิมลรัตน
ศาสตรสุภาพ ,
อ.วันเพ็ญ
บุตรพรม

อ.พรทิพย
พูลปน ,
อ.วิมลรัตน
ศาสตรสุภาพ ,
อ.วันเพ็ญ
บุตรพรม

สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

12

บทที่ 5 การปลูกฝงคานิยมสําหรับเด็ก
ปฐมวัยบนพื้นฐานความแตกตางทาง
วัฒนธรรม
ความหมายของคานิยม คานิยมหลักของไทย
กิจกรรมเพื่อสงเสริมคานิยม 12 ประการ

3

1.ผูสอนตั้งประเด็นเกี่ยวกับการ
ปลูกฝงคานิยมสําหรับเด็กปฐมวัย
บนพื้นฐานความแตกตางทาง
วัฒนธรรม และอภิปรายรวมกัน
2.ชมวิดิทัศน “คานิยมหลัก 12
ประการ”และรวมกันสรุป
3.แบงกลุมวิเคราะหกิจกรรมที่
สงเสริมคานิยม 12 ประการของ
เด็กปฐมวัยและนําเสนอ
4.สรุปบทเรียนรวมกัน
5.เขียนบันทึกหลังเรียน 10 นาที

อ.พรทิพย
พูลปน ,
อ.วิมลรัตน
ศาสตรสุภาพ ,
อ.วันเพ็ญ
บุตรพรม

13

โครงการในสถานศึกษาปฐมวัยที่สงเสริมการ
จัดการการศึกษาใหเด็กปฐมวัยในบริบทพหุ
วัฒนธรรม

3

อ.พรทิพย
พูลปน ,
อ.วิมลรัตน
ศาสตรสุภาพ ,
อ.วันเพ็ญ
บุตรพรม

14

บทที่ 5 การปลูกฝงคานิยมสําหรับเด็กปฐมวัย
บนพื้นฐานความแตกตางทางวัฒนธรรม (ตอ)
คุณลักษณะเด็กไทยที่พึงประสงค คุณลักษณะ
เด็กไทยยุคใหมในศตวรรษที่ 21

3

ลงจัดโครงการที่สงเสริมการ
จัดการการศึกษาใหเด็กปฐมวัยใน
บริบทพหุวัฒนธรรม 1 โครงการ
ประกอบดวย ชื่อโครงการ ชื่อ
ผูทําโครงการ ที่มาและ
ความสําคัญของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ วิธี
ดําเนินงาน แผนปฏิบัติงาน ผลที่
คาดวาจะไดรับ
1.ผูสอนตั้งประเด็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะเด็กไทยที่พึงประสงค
และเด็กไทยยุคใหมในศตวรรษที่
21 และอภิปรายรวมกัน
2.แบงกลุมคนหาคุณลักษณะ
เด็กไทยที่พึงประสงคและเด็กไทย
ยุคใหมในศตวรรษที่ 21พรอม
แนวทางการพัฒนาเด็กในรูปแบบ
Mind Mapและนําเสนอ
3.สรุปบทเรียนรวมกัน
4.เขียนบันทึกหลังเรียน 10 นาที

อ.พรทิพย
พูลปน ,
อ.วิมลรัตน
ศาสตรสุภาพ ,
อ.วันเพ็ญ
บุตรพรม

สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

15

บทที่ 5 การปลูกฝงคานิยมสําหรับเด็กปฐมวัย
บนพื้นฐานความแตกตางทางวัฒนธรรม (ตอ)
บทบาทครูปฐมวัย บทบาทผูปกครอง ในการ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของเด็กปฐมวัย
การเตรียมความพรอมเด็กปฐมวัยเขาสูอาเซียน

3

16

สอบปลายภาค

3

1.ผูสอนตั้งประเด็นเกี่ยวกับ
บทบาทครูปฐมวัย บทบาท
ผูปกครอง ในการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงคของเด็ก
ปฐมวัย การเตรียมความพรอม
เด็กปฐมวัยเขาสูอาเซียน และ
อภิปรายรวมกัน
2.แสดงบทบาทสมมติในฐานะครู
และผูปกครองที่จะชวยการ
พัฒนาคุณลักษณะทึ่พึงประสงค
ของเด็กปฐมวัย และบทบาทครู
ในการเตรียมความพรอมเด็ก
ปฐมวัยสูอาเซียน
3.สรุปความรูที่ไดจากการแสดง
บทบาทสมมติในรูปแบบMind
Map
4.สรุปบทเรียนรวมกัน
5.นําเสนอโครงการที่สงเสริมการ
จัดการการศึกษาใหเด็กปฐมวัยใน
บริบทพหุวัฒนธรรมหนาชั้นเรียน
6.ทดสอบหลังเรียน
สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
- คะแนนเก็บระหวางภาค
- คะแนนสอบปลายภาค

รอยละ 60
รอยละ 40

ผูสอน

อ.พรทิพย
พูลปน ,
อ.วิมลรัตน
ศาสตรสุภาพ ,
อ.วันเพ็ญ
บุตรพรม

อ.พรทิพย
พูลปน ,
อ.วิมลรัตน
ศาสตรสุภาพ ,
อ.วันเพ็ญ
บุตรพรม

กิจกรรม
ที่
1

2

3

4
5

ผลการเรียนรู
1.6
2.2 , 2.4
3.2 , 3.3
4.3 , 4.4
1.2, 1.3, 1.4, 1.6
2.2, 2.4
3.2, 3.3,3.4
4.1, 4.2, 4.3, 4.4
5.3, 5.4

กิจกรรมและวิธีการประเมินผล
การเขาชั้นเรียน
การมีสวนรวมอภิปรายแสดง
ความคิดเห็น

งานกลุม
โครงการที่สงเสริมการจัดการ
การศึกษาใหเด็กปฐมวัยในบริบท
พหุวัฒนธรรมมา 1 โครงการ
ประกอบดวย ชื่อโครงการ ชื่อผูทํา
โครงการ ที่มาและความสําคัญของ
โครงการ วัตถุประสงคของโครงการ
วิธีดําเนินงาน แผนปฏิบัติงาน ผลที่
คาดวาจะไดรับ
1.2, 1.3, 1.4, 1.6 งานเดี่ยว
2.2, 2.4
กรณีศึกษา
3.2, 3.3,3.4
การออกแบบการจัดกิจกรรม
4.1, 4.2, 4.3, 4.4
5.3, 5.4
4.1, 4.2, 4.3, 4.4 การมีสวนรวมนําเสนอในชั้นเรียน
5.3, 5.4
2.2, 2.4
สอบปลายภาค
3.2, 3.3,3.4

สัปดาหที่
ประเมิน
1-15

สัดสวนของ
การประเมินผล
รอยละ 10

1-15

รอยละ 20

1-15

รอยละ 20

1-15

รอยละ 10

1-15

รอยละ 40

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอน (2558) วิชา การจัดการศึกษาใหกับเด็กปฐมวัยในบริบทพหุวัฒนธรรม.คณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
อมรา พงศาพิชญ. (2542). ความหลากหลายทางวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

บุษบงศ ตันติวงศ. (2546). รูปแบบการศึกษาปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทย : การศึกษาเพื่อวิถึชีวิตที่พอเพียง
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1. เอกสารและขอมูลแนะนํา
เอกสารประกอบการโครงการเสวนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ (2555) เรื่อง “LITTLE ASEAN” เปดใจสู
อาเซียน ของนิสิตดุษฏีบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
งานวิจัยของจิรภรณ มั่นเศรษฐวิทย (2544) เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อเสริมสรางพหุปญญา
ใหกับเด็กวัยอนุบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ตามแนวคิดพหุวัฒนธรรม
งานวิจัยของเกสรี สุวรรณเรืองศรี (2542) เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมความรวมมือระหวางโรงเรียนและ
ชุมชน ตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาการสอนระดับอนุบาลในชุมชนไทยมุสลิมภาคใต

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาประเมินการเรียนรูและผลงานของตนเองจากรายวิชาที่เรียน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
1) การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย
2) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
3) การประเมินจากผลลัพธการเรียนรูและการทําโครงการ ณ สถานศึกษาในระดับเด็กปฐมวัย
3. การปรับปรุงการสอน
จัดประชุมอาจารยผูสอนและอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยนําผลการประเมิน
จากขอ 1 และขอ 2 มาปรับปรุงรายวิชา รวมกันกําหนดกลยุทธวิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
ตลอดจนสรุปปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไขรวมกัน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มี ก ารทวนสอบมาตรฐานผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาในรายวิ ช า โดยอาจารย ผู ส อนและ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) ผู ป ระสานงานรายวิ ช าจั ด ประชุ ม คณาจารย ผู ส อนก อ นเป ด ภาคเรี ย น เพื่ อ ให ก ารจั ด การเรี ย น
การสอนเปนไปในทิศทางที่เหมาะสม

2) นําผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้น
เรียน สื่อการสอนและผลการเรียนรูที่ไดรับ มาวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
3) พัฒนาสื่อการสอนเพื่อเปนทรัพยากรรวมในการจัดการเรียนการสอน
4) รั บ ฟ งข อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ และคณะอนุ กรรมการฯ ในโครงการ รวมทั้ ง หน ว ยงานที่
เกี่ยวของกับการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5) นําผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษา และทีมผูสอนมาประกอบการปรับปรุงรายวิชาใหมี
ความทันสมัย
6) สรุปการดําเนินงานรายวิชาทุกภาคการศึกษา

