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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะ
คณะครุศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
1074309 การบริบาลศึกษา (Nursery Education)

2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6))

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอกเลือก

4. อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผูชวยศาสตราจารยศศิพันธุ เปยนเปยมสิน
4.2 อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
อาจารย ดร.สุธากร วสุโภคิน
ตอนเรียน UA และ UB

5. ภาคการศึกษา/ ชัน้ ปที่เรียน
หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอกเลือก

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี

8. สถานที่เรียน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ศูนยการศึกษานอกที่ตงั้ นครนายก
ศูนยการศึกษานอกที่ตงั้ ลําปาง

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
พฤศจิกายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ และลักษณะพัฒนาการของเด็กระดับบริบาลได
2. มีความรู ความเขาใจ และอธิบายทฤษฎีและหลักการในการดูแลสุขอนามัยและ
โภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย (0 -3 ป) และการสรางสุขนิสยั ที่ดีได
3. มีความรู ความเขาใจ และอธิบายหลักการและแนวคิดในการดูแลปญหาสุขภาพและ
การดูแลเบื้องตน การปองกันอุบัติเหตุและการแกไขได
4. สังเกตและบันทึกพฤติกรรมเด็กแรกเกิด – 3 ปได
5. สรุปสาระสําคัญของแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเด็กบริบาลได
6. วิเคราะหหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอายุต่ํากวา 3 ป และสาระการเรียนรูได
7. สรางและพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาเด็กระดับบริบาลและทดลองนําไปใชเพื่อพัฒนา
เด็กระดับบริบาลได
8. จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเลี้ยงดูเด็กบริบาลไดอยางเหมาะสม
9. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทของครูและผูเ กี่ยวของในการสงเสริมและ
พัฒนาการเรียนรูของเด็กระดับบริบาลไดถูกตอง
10. ออกแบบเครือ่ งมือที่ใชในการประเมินผลพัฒนาการเด็กบริบาลได

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
• วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา เพื่อใหผูสอนสอดแทรกแนวคิดการจัดการเรียน
การสอนแบบการเรียนรูด วยตนเอง (Self – Directed Learning) เปนแนวการเรียนรูที่ทําให
บุคคลมีความริเริ่มการเรียนรูด วยตนเองมีเปาหมายในการเรียนรูที่แนนอน มีความรับผิดชอบ
ตอตนเอง โดยไมตองพึ่งคนอื่น มีแรงจูงใจทําใหผเู รียนเปนบุคคลที่ใฝรู ใฝเรียน ที่มีการเรียนรู
ตลอดชีวิต เรียนรูวิธีเรียน สามารถเรียนรูเรื่องราวตางๆ ได การเรียนรูดวยตนเองเปนการ
ยอมรับในศักยภาพของผูเรียนวาผูเรียนทุกคนสามารถที่จะเรียนรูสิ่งตางๆไดดวยตนเอง
• วัตถุประสงคในการพัฒ นา/ปรับ ปรุงรายวิชา เพื่อใหผูส อนจัดการเรียนการสอนแบบเนน
กระบวนการคิด และเนนการวิเคราะหและสัง เคราะห ประยุก ตองคความรู ผูส อนเพิ่ ม
กิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิด และเนนวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู
ตามความเหมาะสมกั บ พื้ น ฐานของผู เรี ยนก อ น โดยใช ก รณี ศึ ก ษา และตัว อย าง มาให
นักศึกษาคิดวิเคราะห เพื่อประยุกตใชแนวคิด ในการจัดบริการดานการบริบาลศึกษา เพื่อให
นักศึกษาไดองคความรูที่หลากหลาย และเขาใจในวิชาชีพการบริบาลอยางแทจริง
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎีและหลักการในการดูแลสุขอนามัย และโภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย การสราง
สุขนิสัยที่ดี หลักการและแนวคิดในการดูแลปญหาสุขภาพและการดูแลเบื้องตน การปองกันอุบัติเหตุ
และการแกไข การสัง เกต และการบั นทึก พฤติก รรมเด็ก แรกเกิด – 3 ป การสรางและพัฒ นาชุด
กิจกรรมพัฒ นาเด็ก บริบาล การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเลี้ยงดูเด็ก บริบ าล บทบาทครูและ
ผูเกี่ยวของในการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูเด็กบริบาลและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
Study of theories and principles of health care and nutrition for early children,
establishing proper health habits. Principles and concepts on introduction to health
care, prevention of accidents and solutions. Behavioral observation and record of
new born to 3-year-old children. Development of child-care package of activities,
environmental management conducive to child care. Teachers’ and parents’ roles in
promoting and developing children’s learning and related research)

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เปนรายบุคคล

การฝกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝกงาน
-

การศึกษาดวยตนเอง
6 ชั่วโมงตอสัปดาห
(90 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา)

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
เปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตสาขาวิชา/Social Media
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอ
สัปดาห (เฉพาะรายที่ตองการ) หรือใหคําปรึกษาแกนิสติ ผานระบบ online

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ งพัฒนา
 1.1.1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
 1.1.2 มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
 1.1.3 มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความเขาใจในผูอื่นและเขาใจโลก
 1.1.4 มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเปนแบบอยางที่ดี
 1.1.5 เคารพและยึดถือในกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
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 1.1.6 สามารถจัดการและแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิง

สัมพัทธ โดยใชดุลยพินิจทางคานิยม ความรูสึกของผูอื่น และประโยชนของสังคมสวนรวม
1.2 วิธีการสอน
12.1 บรรยายพรอมยกตัวอยางสอดแทรกในเนื้อหาสาระและใหผูเรียนมีสวนรวมใน
การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู แนวปฏิบัติที่ดี วิพากษวิจารณผลงานที่นําเสนออยางสรางสรรค
1.2.2 กําหนดใหผูเรียนเขาเรียนตรงเวลา และสงงานตามเวลาที่กําหนด
1.2.3 มอบหมายงานใหผเู รียนปฏิบัติทงั้ เปนรายบุคคลและรายกลุม
1.2.4 แบงกลุมกําหนดหนาที่ในการรวมกิจกรรม ศึกษาสังเกต และนําเสนองานที่ได
จากการสังเกตในสถานศึกษา
1.2.5 อาจารยผสู อนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการ
จัดการเรียนการสอน และประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการเขาชั้นเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียน การรวมกิจกรรม การ
ทํางานกลุม
1.3.2 ประเมินจากการตอบคําถาม การอภิปรายรวมกัน และการวิพากษ วิจารณ
อยางสรางสรรค
1.3.3 ประเมินจากความสนใจ ความรับผิดชอบ การสงงานที่ไดรับมอบหมายตรงตาม
เวลา และการแตงกายที่ถกู ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.3.4 ประเมินผลการนําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
 2.1.1 มีความรอบรูในดานความรูทั่ วไป วิชาชีพ ครู และวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยอย าง
กวางขวาง ลึกซึ้ง และเปนระบบ
 2.1.2 มีความตระหนักรูหลักการและทฤษฎีในองคความรูที่เกี่ยวของอยางบูรณาการ ทั้ง
การบูรณาการขามศาสตร และบูรณาการกับโลกแหงความเปนจริง
 2.1.3 มีความเขาใจความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชาที่จะสอนอยางลึกซึ้ง
ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการตอยอดความรู
 2.1.4 มีค วามสามารถในการคิดวิเคราะห สั งเคราะห และประเมิน คาองคความรู และ
สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 บรรยาย
2.2.2 สาธิต
2.2.3 การศึกษาดวยตนเอง
2.2.4 การศึกษาเปนกลุม
2.2.5 การอภิปรายกลุม
2.2.6 การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
สอบปลายภาค ประเมินจากการนําเสนอผลงาน การมีสวนรวมกิจกรรมในชั้นเรียน
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 3.1.1 สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลสารสนเทศและ
แนวคิดจากแหลงขอมูลที่หลากหลายเพื่อใชในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แกปญหาและทําการวิจัย
เพื่อพัฒนางานและพัฒนาองคความรูไดดวยตนเอง
 3.1.2 สามารถคิ ดแกป ญหาที่ สลับ ซับซอ น เสนอทางออกและนําไปสูการแกไขไดอย าง
สรางสรรค โดยคํานึงความรูภาคทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
 3.1.3 มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนางานอยางสรางสรรค มีวิสัยทัศน และ
การพัฒนาศาสตรทางครุศาสตร รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอยางมีนวัตกรรม
 3.1.4 การคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และนําความรูเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี และ
หลักการที่เกี่ยวของในศาสตรส าขาวิชาการศึก ษาปฐมวัยไปใชในการจัดการเรียนรู แกปญ หาการ
พัฒนาผูเรียน และการวิจัยตอยอดองคความรู มีความเปนผูนําในการปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศนใน
การพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย
3.2 วิธีการสอน
ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และสถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการ
แกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเ ทคนิคการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ
นําเสนอความรูที่ไดลงในแผนที่ความคิด
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากแบบการวิเคราะหและแผนที่ความคิด
3.3.2 ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัดเหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือ
ตางๆ
3.3.3 ประเมินจากการอภิปรายกรณีศึกษาตาง ๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน และการ
นําเสนอดวยวิธีการทีห่ ลากหลาย
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 4.1.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเองและผูอ ื่น
ในการทํางานและการอยูรวมกันอยางเปนกัลยาณมิตร และในการเรียนรูพัฒ นาตนเองและวิชาชีพ
อยาง
ตอเนื่อง
 4.1.2 มีค วามเอาใจใส ชวยเหลือ และเอื้ อตอการแกป ญ หาในกลุมและระหวางกลุม ได
อยางสรางสรรค
 4.1.3 มีภาวะผูนําและผูตามที่ดี มีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน และมีความรับผิดชอบตอ
สวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
 4.1.4 มีความไวในการรับรูความรูสึกของผูอื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ
และสังคม เอาใจใสในการรับฟง และพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลอยางมีความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 มอบหมายงานรายบุคคลและรายกลุม
4.2.2 การฝกปฏิบัติในชั้นเรียนเพื่อใหมีปฏิบัตสิ ัมพันธ
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4.3.3 การนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 การมีสวนรวมในชั้นเรียน
4.3.2 ประเมินจากรายงานทีน่ ําเสนอ
4.3.3 ประเมินจากการรวมแสดงความคิดเห็นผลงานของกลุม เพือ่ น
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 5.1.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สถิติเพื่อการวิจัย เพือ่ การสื่อสาร การเรียนรู การเก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอขอมูล และแกปญหา
ในการดํารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 5.1.2 ตระหนักถึงคุณคาของการใชภาษาพูด ภาษาเขียนเทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติ
เพื่อการวิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู การเก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอขอมูล และแกปญหาใน
การดํารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอน
 5.1.3 สามารถใขภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติเพือ่ การวิจัย เพื่อ
การสือ่ สาร การเรียนรู การเก็บรวบรวมขอมูลและการนําเสนอขอมูล และการแกไขปญหาในการ
ดํารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 5.1.4 สามารถบูรณาการขอมูลเพื่อการสื่อสารอยางเปนระบบดวยสื่อและเทคโนโลยีเพื่อ
การสือ่ สารไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
มอบหมายใหนกั ศึกษาคนควาขอมูลจากเว็บไซตทเี่ กี่ยวของ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 จากรายงานที่นําเสนอดวยเทคโนโลยี โดยใชภาษาที่ถูกตองและเหมาะสม
5.3.2 จากการอภิปรายกลุม และวิธีการอภิปราย
6. ทักษะการจัดการเรียนรู
6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
 6.1.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูที่มรี ูปแบบหลากหลาย ทัง้ รูปแบบที่เปน
ทางการ (Formal)รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal)และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal)อยาง
สรางสรรค
 6.1.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่หลากหลาย ทั้งผูเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผูเรียนทีมีความสามารถปานกลาง และผูเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางมี
นวัตกรรม
 6.1.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทีจ่ ะสอนอยาง
บูรณาการ
6.2 วิธีการสอน
ใชการสอนแบบ Active Learning (เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ) ผูเรียนออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลายสําหรับเด็ก ระดับบริบาลและสามารถจัดการเรียนรูอยางบูรณา
การ
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6.3 วิธีการประเมินผล
6.3.1 สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในกิจกรรม
6.3.2 ประเมินชิ้นงาน ประเมินการนําเสนอ
6.3.3 สอบปลายภาค

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

1-2

ปฐมนิเทศ
- ชี้แจงแนวการสอน
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
- กําหนดวัน เวลา ใน
การใหคําปรึกษา
- ทดสอบกอนเรียน
1. ความหมาย
ความสําคัญของเด็ก
บริบาล (อายุ 0 – 3 ป)
2. ธรรมชาติและ
ลักษณะพัฒนาการของ
เด็กบริบาล

3-4

1. แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวของกับเด็กบริบาล
พัฒนาของเด็กบริบาล

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช

ผูสอน
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กิจกรรมการเรียนการสอน
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สื่อที่ใช
1. แบบทดสอบ
2. แนวการสอน
3.เกณฑในการวัดและประเมินผลกิจกรรมตางๆ
4. วีดีทัศน
5. ตําราเอกสารประกอบการเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารย ดร.

อาจารย ดร.

- แจกแนวการสอน
สุธากร
- ชี้แจงคําอธิบายรายวิชา จุดประสงค
วสุโภคิน
กิจกรรมการเรียนการสอน งานทีต่ องปฏิบตั ิ
และการประเมินผล
- ผูสอนวางแผนรวมกับผูเรียนในการ
กําหนดวัน เวลาใหคําปรึกษา
1. ศึกษาความหมาย ความสําคัญของ
เด็กบริบาล จากเอกสารประกอบการ
สอนและสรุปตามความเขาใจของผูเรียน
2. ใหผูเรียนแบงกลุม ๆ ละ 6 คน
ศึกษาธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก
บริบาลจากเอกสารที่กาํ หนดให สรุป
สาระสําคัญ นําเสนอเปนรูปแบบตาราง
3. ผูสอนสรุปสาระสําคัญ
4. แบงกลุมผูเ รียนออกเปน 6 กลุม
มอบหมายงานใหสืบคนทฤษฎีพฒ
ั นาการ
ของเด็กวัย 0 – 6 ป จัดทํารายงานและ
นําเสนอหนาชั้นเรียนในครัง้ ตอไป
5. ผูสอนและนักศึกษารวมกันสรุปและ
ทบทวนบทเรียน

1. ผูเรียนนําเสนอแนวคิดทฤษฎีของนัก
การศึกษาทีเ่ กี่ยวของกับเด็กบริบาล
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

ดานรางกาย อารมณ

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช

ผูสอน

2. ใหผูเรียนแบงกลุมเลนเกมพัฒนาการ
เด็กบริบาล สรุปสาระสําคัญและเสนอ
แนวทางการสงเสริมพัฒนาเด็กบริบาล
กลุมละ 1 ดาน สรุปผลเปนเอกสาร
3. ผูสอนสรุปเนื้อหาเพิ่มเติม
4. สั่งงานการสืบคนลวงหนาเรื่อง สุขอนามัย
และโภชนาการ
5. ผูสอนและนักศึกษารวมกันสรุปและ
ทบทวนบทเรียน
สื่อที่ใช

1. เพาเวอรพอยท
2. เกมพัฒนาการ
3. กิจกรรมการนําเสนอของนักศึกษา
4. ตําราเอกสารประกอบการเรียน
5-6

1. ทฤษฎีและหลักการ
ในการดูแลสุขอนามัย
และโภชนาการสําหรับ
เด็กปฐมวัย (0 -3 ป)
2. การสรางสุขนิสยั ทีด่ ี
3. การปฏิบัติการ
ประกอบอาหารสําหรับ
เด็กบริบาล
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กิจกรรมการเรียนการสอน

1. แบงกลุมผูเ รียนออกเปน 6 กลุม
มอบหมายงานใหสืบคนทฤษฎีและ
หลักการในการดูแลสุขอนามัย และ
โภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย (0 -3 ป)
จัดทํารายงานและนําเสนอหนาชั้นเรียน
2. ผูสอนบรรยายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
สรางสุขนิสัยทีด่ แี ละหกบั เด็กบริบาล
3. นักศึกษาเสนอการปฏิบัติการประกอบ
อาหารสําหรับเด็กบริบาล
4. ผูสอนและนักศึกษารวมกันสรุปและ
ทบทวนบทเรียน

อาจารย ดร.
สุธากร
วสุโภคิน

สื่อที่ใช

1. เพาเวอรพอยท
2. คลิปวิดีทศั นเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ
Case-based learning การดูแล
สุขอนามัยและโภชาการ
3. IPAD และ สื่อดิจิทัล Key note และ
Book creator
4. ตําราเอกสารประกอบการเรียน
7-8

1.หลักการและแนวคิด
ในการดูแลปญหาสุขภาพ
และการดูแลเบื้องตน
2.การปองกันอุบัตเิ หตุ
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กิจกรรมการเรียนการสอน

อาจารย ดร.

1. แบงกลุมผูเ รียนออกเปน 6 กลุม
สุธากร
มอบหมายงานใหสืบคนหลักการและแนวคิด วสุโภคิน
ในการดูแลปญหาสุขภาพและการดูแล
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

และการแกไข

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช

ผูสอน

เบื้องตน การปองกันอุบัติเหตุและการแกไข
จัดทํารายงานและนําเสนอหนาชั้นเรียน
2. ผูสอนบรรยายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา
สาระการดูแลปญหาสุขภาพและการดูแล
เบื้องตน
3. มอบหมายใหนักศึกษาสังเกตและจด
บันทึกพฤติกรรมเด็กบริบาล 30 บาที
4. ผูสอนและนักศึกษารวมกันสรุปและ
ทบทวนบทเรียน
สื่อที่ใช

1. เพาเวอรพอยท
2. คลิปวิดีทศั นเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ
Case-based learning ปญหาสุขภาพ
3. IPAD และ สื่อดิจิทัล Key note และ
Book creator
4. ตําราเอกสารประกอบการเรียน
9

การสังเกตและ
การบันทึกพฤติกรรมเด็ก
แรกเกิด – 3 ป

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

อาจารย ดร.
1. ผูสอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับการสังเกตและ สุธากร
การบันทึกพฤติกรรม
วสุโภคิน
2. แบงกลุมผูเรียนรวมกันสังเกตพฤติกรรม
เด็กแรกเกิด – 3 ป จากวิดีทัศน
3. นําเสนอผลการสังเกตและรวมกันวิเคราะห
4. ผูส อนบรรยายสรุปเนื้อหา
5. นักศึกษานําเสนอผลศึกษาสังเกตและ
บันทึกพฤติกรรมเด็กแรกเกิด – 3 ป ใน
สถานศึกษาตามใบงานการสังเกตพฤติกรรม
(รายบุคคล)
6. ผูสอนและนักศึกษารวมกันสรุปและ
ทบทวนบทเรียน
สื่อที่ใช

1. เพาเวอรพอยท
2. คลิปวิดีทศั น
3. ผลการสังเกตพฤติกรรมเด็กบริบาลของ
นักศึกษา
4. ตําราเอกสารประกอบการเรียน
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

10

1. หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช
2560 สําหรับเด็กอายุ
ต่ํากวา 3 ป
2. สมรรถนะของเด็ก 0 3 ป

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช
กิจกรรมการเรียนการสอน

1.ผูเรียนศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พ.ศ 2560 สําหรับเด็กอายุต่ํากวา 3 ป
จากเอกสาร ในประเด็นตามใบงาน
2. แบงกลุมผูเ รียนออกเปน 6 กลุม
วิเคราะหหลักสูตรตามประเด็นในใบงาน
(จุดหมาย / คุณลักษณะที่พงึ ประสงค/
คุณลักษณะตามวัย / สาระการเรียนรู) และ
สมรรถนะ
3. นําเสนอผลการวิเคราะหผเู รียน
แลกเปลีย่ นเรียนรู กันภายในกลุมและสรุป
องคความรูบันทึกเปน mindmapping ใน
แผน Chart พรอมนําเสนอ
4. ผูสอนและนักศึกษารวมกันสรุปและ
ทบทวนบทเรียน

ผูสอน
อาจารย ดร.
สุธากร
วสุโภคิน

สื่อที่ใช

1. เพาเวอรพอยท
2. สื่อดิจทิ ัล Key note และ Book creator
3. กระดาษ chart
4. ตําราเอกสารประกอบการเรียน
11-12

1. การสรางและพัฒนา
ชุดกิจกรรมพัฒนาเด็ก
บริบาล
1.1 หลักการสราง
และพัฒนาชุดกิจกรรม
1.2 รูปแบบ /
ลักษณะของกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาเด็กบริบาล

6

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. ผูสอนบรรยายโดยใชเอกสารประกอบ
การสอนหรือสื่อเทคโนโลยี
2. อภิปรายรวมกันเกี่ยวกับรูปแบบและ
ลักษณะกิจกรรมที่นํามาใชในการสราง
ชุดกิจกรรม
3. ผูเรียนฝกออกแบบชุดกิจกรรมพัฒนา
เด็กบริบาลใหสอดคลองกับสาระการ
เรียนรู เรียนรูจากตารางการวิเคราะห
หลักสูตร ผูสอนชี้แนะ แกไขขอบกพรอง
4. แบงกลุมผูเ รียน 6 กลุม อภิปราย
ภายในกลุม เลือก 1 เรื่อง ทําแผนการ
จัดการเรียนรู สื่อ และนําเสนอผลงาน
(รายบุคคล) ผูสอนและเพื่อนในชั้นเรียน
รวมกันวิพากษ
5. ผูสอนและนักศึกษารวมกันสรุปและ
ทบทวนบทเรียน

11

อาจารย ดร.
สุธากร
วสุโภคิน

มคอ. 3

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช

ผูสอน

สื่อที่ใช

1. เพาเวอรพอยท
2. คลิปวิดีทศั น กิจกรรมพัฒนาเด็กบริบาล
3. IPAD และ สื่อดิจิทัล Key note และ
Book creator
4. ตําราเอกสารประกอบการเรียน
5. นักศึกษานําเสนอผลงานแผนการ
จัดการเรียนรูและสื่อ
13 – 14 1. แนวทางการอบรม
เลี้ยงดูเด็กบริบาลตาม
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย
2. การจัดชั้นเรียนและ
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
บริบาล
3. บทบาทของครู
พอแม ผูปกครอง และ
ผูเกี่ยวของในการ
สงเสริมและพัฒนาการ
เรียนรูเด็กบริบาล

6

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. ผูเรียนแบงกลุม กลุมละ 4 คน ศึกษา
สังเกตคลิปวิดีทศั นการจัดกิจกรรมอบรม
เลี้ยงดูเด็กบริบาลและการจัดสภาพแวดลอม
ในสถานศึกษาที่เอื้อตอการอบรมเลีย้ งดูเด็ก
บริบาล และบันทึกการสังเกต
2. กลุม นักศึกษาการสัมภาษณครู พอแม
ผูปกครอง ผูเกีย่ วของเกี่ยวกับบทบาทใน
การสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูเด็กบริบาล
2. จัดแสดงผลงานในรูปแบบปายนิเทศ
แผนพับ (มีขอมูล และรูปภาพประกอบ)
3. ผูเรียนชมผลงานแลกเปลีย่ นเรียนรู
และประเมินผลงานของเพื่อน
4. สรุปผลการประเมินใหขอเสนอแนะ

อาจารย ดร.
สุธากร
วสุโภคิน

สื่อที่ใช

1. เพาเวอรพอยท
2. คลิปวิดีทศั นสถานศึกษาเด็กวัยทารกและ
วัยเตาะแตะ
3. สื่อดิจิทัล ผลการสัมภาษณครู พอแม
ผูปกครอง ผูเกีย่ วของเกี่ยวกับบทบาทใน
การสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูเด็ก
บริบาล
4. ตําราเอกสารประกอบการเรียน
15

การประเมินผล
พัฒนาการเด็กบริบาล
- ความหมาย
- การประเมินผล
- พัฒนาดานรางกาย
อารมณ สังคม และ
สติปญ
 ญา

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. ผูสอนบรรยาย ยกตัวอยางการ
ประเมินผลพัฒนาการดานรางกาย
อารมณ สังคม และสติปญญา
2. ออกแบบแบบประเมินผลพัฒนาการ 4
ดาน สําหรับเด็กบริบาล
3. ผูสอนและนักศึกษารวมกันสรุปและ

12

อาจารย ดร.
สุธากร
วสุโภคิน

มคอ. 3

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช

ผูสอน

ทบทวนบทเรียน
สื่อที่ใช

1. เพาเวอรพอยท
2. คลิปวิดีทศั นการประเมินพัฒนาการเด็ก
วัยทารกและวัยเตาะแตะ Case-based
learning อยางเปนทางการ
3. ตัวอยางแบบประเมินพัฒนาการ
สอบปลายภาค

16

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

1

1.1 - 1.3
2.1 - 2.3
3.1 - 3.3
4.1 - 4.3
5.1 - 5.3

2

1.1 - 5.2

3

2.1 - 3.3

วิธีการประเมิน
การรวมกิจกรรม ความรับผิดชอบ
การนําเสนอผลงาน
การทํางานรายบุคคล/กลุม
การเขารวมสัมมนากับหนวยงาน
การสงงานตามที่มอบหมาย
การเขาชั้นเรียน
การมีสวนรวมอภิปรายเสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
สอบปลายภาค

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของ
การประเมินผล

ตลอดภาค
การศึกษา

50%

ตลอดภาค
การศึกษา

10%

16

40%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ศศิพันธุ เปยนเปยมสินและคณะ. (2559). เอกสารประกอบการเรียนวิชาการบริบาลศึกษา.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
เว็บไซตที่เกี่ยวของกับพัฒนาการเด็ก กิจกรรมสําหรับเด็กบริบาล การอบรมเลี้ยงดูเด็กบริบาล
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. (2543). คูมือการอบรมเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด – 3 ป.
กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพราว.
จิตตินันท เตชะคุปต. (2537). พัฒนาการและการเตรียมความพรอมของเด็กปฐมวัยใน
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มคอ. 3

เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการและแนวคิดการปฐมวัย ศึกษาหนวยที่ 1 – 7.
(หนา 34 – 35). นนทบุรี : สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
นิตยา คชภักดี. (2543). ขั้นตอนการพัฒนาของเด็กปฐมวัย ตั้งแตปฏิสนธิ – 5 ป.
กรุงเทพฯ : คุรุสภา.
ศึกษาธิการ, กระทรวง. (2547). คูม ือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546.
(เด็กอายุต่ํากวา 3 ป) กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพราว.
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. (ม.ป.ป.). การวัดและประเมินแนวใหม : เด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ :
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
http://www.arit.dusit.ac.th/database.php ฐานขอมูลออนไลน
http://tdc.thailis.or.th/tdc/ โครงการเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส
http://sdib.dusit.ac.th/

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนากลุมระหวางผูส อนกับผูเ รียน
1.2 แบบประเมินการสอนและแบบประเมินผลการจัดการเรียนรูชุดวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา
2.2 การประเมินผลการเรียนรูดวยเครื่องมือวัดทีม่ ีความหลากหลาย
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลที่ไดจากการจัดสัมมนา และการทําวิจัยในชั้นเรียนมาปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนโดยวิเคราะหผเู รียนตามความแตกตางเปนรายบุคคล
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 พิจารณาผลการสอบ
4.2 การนําเสนอรายงาน การสอบถามนักศึกษา หรือการตรวจผลงาน
4.3 การใหคะแนนตามขอกําหนดการวัดและประเมินผลตามชุดวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ปรับปรุงชุดวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ
4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมมุ มองในเรื่องการประยุกตความรู
ความคิดกับปญหาที่มาจากงานวิจัยหรือจากประสบการณกรณีศึกษาของอาจารยผสู อน
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