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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะครุศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1072311 พัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย
Language Development of Young Children
2. จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3.2 ประเภทของรายวิชา
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อ.มุทติ า ทาคาแสน
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
4.2.1 อ.มุทิตา ทาคาแสน
ตอนเรียน A1
4.2.2 อ.ชนิสรา ใจชัยภูมิ
ตอนเรียน LA
4.2.3 อ.กุลธิดา มีสมบูรณ์
ตอนเรียน NA
4.2.4 อ.ฌลาพิชญ์ บุญจิตสิทธิ์ศักดิ์ ตอนเรียน UA
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
1/2561
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
“ไม่ม”ี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
“ไม่ม”ี
8. สถานที่เรียน
8.1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
8.2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก
8.3 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลาปาง
8.4 วิทยาเขตสุพรรณบุรี
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
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มคอ. 3
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจ ความสาคัญของภาษา ธรรมชาติและทฤษฎีพัฒนาการทางภาษา
ของเด็กปฐมวัย ทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย
2. เพื่อให้นักศึกษามีความเรียนรู้ ข้อดี ข้อจากัดในการพัฒนาทางภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย
และมีความเข้าใจกลวิธีการจัดประสบการณ์ทางภาษา
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ด้านภาษาที่เหมาะสม
ของเด็กปฐมวัย
4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกและประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการพัฒนา
ภาษาสาหรับเด็ก
5. เพือ่ ให้นักศึกษาเข้าใจบทบาทของครู ผู้ปกครอง และชุมชน ในการส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านภาษา และสามารถออกแบบกิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสาหรับเด็กปฐมวัย
6. เพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดประสบการณ์ด้านภาษาให้กับเด็กในสถานศึกษาปฐมวัย
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความส าคั ญ ของภาษา ธรรมชาติ และทฤษฎี พั ฒ นาการทางภาษาของเด็ กปฐมวั ย
ทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย ข้อดี ข้อจากัดในการพัฒนาทางภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย กลวิธีการจัด
ประสบการณ์ ทางภาษา การประเมิ น พั ฒ นาการการเรียนรู้ด้ านภาษาที่ เหมาะสมของเด็ กปฐมวั ย
การเลื อ กและประยุ ก ต์ ใ ช้ สื่ อ และเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษาในการพั ฒ นาภาษาส าหรั บ เด็ ก
การประเมิ น ผลพั ฒ นาภาษา การเรี ย นรู้ บ ทบาทของครู ผู้ ป กครอง และชุ ม ชน ในการส่ ง เสริ ม
พัฒ นาการด้ านภาษา การส่ งเสริ มนิ สั ยรักการอ่า นและการจัดประสบการณ์ ด้านภาษาให้ กับ เด็ ก
ในสถานศึกษาปฐมวัย
Importance of language, nature and theories of literacy of young
children, language skills of young children, the advantages and limits of young
children’s language development, principles of experiential language learning, the
evaluation in appropriate language learning development for young children, the
selection and application of educational media and technology for child language
learning development, the evaluation of language development and learning, roles
of teachers, parents and community for promoting language development,
promotion of children to be book lovers, creating experiential language learning for
children in the early childhood institution
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริม
สอนเสริมตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย
เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจให้มี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น

ฝึกปฏิบัติ

การศึกษาด้วย
ตนเอง

30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

75 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จ านวนชั่ว โมงต่ อสั ป ดาห์ ที่ อาจารย์ ให้ ค าปรึ ก ษาและแนะน าทางวิ ชาการแก่นั ก ศึก ษาเป็ น
รายบุคคล
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการของนักศึกษา
- อาจารย์ประจารายวิชาจัดชั่วโมงให้คาปรึกษา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์และทาเป็น
ตารางเวลาไว้ที่หน้าห้องพักอาจารย์ จานวนไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงสัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1. คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.1.2 มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.1.3 มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจในผู้อื่นและเข้าใจโลก
1.1.4 มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
1.1.5 เคารพและยึดถือในกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.6 สามารถจัดการและแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู
เชิงสัมพัทธ์โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา
1.2.2 การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive Action Learning)
1.2.3 การปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจน
การแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.4 การใช้กรณีศึกษา บทบาทสมมติ ใช้ตัวแบบที่ดี เช่น ตัวแบบที่เป็นจริง ข่าว เหตุการณ์
ชีวประวัติ สื่อ อินเทอร์เน็ต ใช้กระบวนการปรับพฤติกรรม โดยใช้การเสริมแรงที่เหมาะสม กิจกรรมที่
ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย การร่วมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน
1.3.2 ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
4
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1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1.3.4 ประเมินจากผลงาน กลุ่มเพื่อน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ทตี่ ้องได้รับ
2.1.1 มีความรอบรู้ในด้านวิชาชีพครู และวิชาเฉพาะสาขาอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง และ
เป็นระบบ
2.1.2 มี ค วามตระหนั ก รู้ ห ลั ก การและทฤษฎี ในองค์ ค วามรู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งอย่ า งบู รณาการ
ทั้งการบูรณาการศาสตร์วิชาเฉพาะสาขา การบูรณาการข้ามศาสตร์ และการบูรณาการกับโลกแห่ง
ความเป็นจริง
2.1.3 มี ค วามเข้ า ใจความก้ า วหน้ า ของความรู้ เ ฉพ าะด้ า นในวิ ช าชี พ ครู แ ละ วิ ช า
เฉพาะสาขาอย่างลึกซึ้ง ตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้
2.1.4 มี ค วามสามารถในการวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และประเมิ น ค่ า องค์ ค วามรู้
และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 ใช้การจัดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบโดยเน้นการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
โดยใช้การเรียนรู้จากการทางานเป็นฐาน (Work-based Learning) เน้นหลักการทางทฤษฎี ผนวกกับ
ภาคปฏิบัติ
2.2.2 การจัดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องการใช้สื่อและเทคโนโลยีใน
การพัฒนาภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย
2.2.3 ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องที่ศึกษาด้วยตนเอง
2.2.4 ฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์ ออกแบบแผนการจัดกิจกรรมด้านภาษาพร้อมทั้งสื่อที่เหมาะสม
สาหรับเด็กปฐมวัย และจัดกิจกรรมตามเป้าหมายที่กาหนด และประเมินผลการปฏิบัติเพื่อปรับปรุง
ต่อไป ในลักษณะของการเรียนรู้ด้วยการกากับตนเอง (Self-Regulation)
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทดสอบปลายภาคเรียน
2.3.2 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
2.3.3 ประเมินจากแฟ้มผลงานอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา
2.3.4 ประเมินจากการนาเสนอผลงานในชั้นเรียน
2.3.5 ประเมินจากโครงการที่นาเสนอ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 สามารถคิ ด ค้ น หาข้ อ เท็ จ จริ ง ท าความเข้ า ใจ และประเมิ น ข้ อ มู ล สารสนเทศ
และแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทาการ
วิจัยเพื่อพัฒนางานและพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
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3.1.2 สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และนาไปสู่ การแก้ไขได้
อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ ภ าคปฏิบัติ และผลกระทบ
จากการตัดสินใจ
3.1.3 มี ค วามเป็ น ผู้ น าทางปั ญ ญาในการคิ ด พั ฒ นางานอย่ า งสร้ า งสรรค์ มี วิ สั ย ทั ศ น์
และการพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
3.1.4 การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและ
หลั ก การที่ เกี่ ย วข้ อ งในศาสตร์ ส าขาวิ ช าเฉพาะสาขาไปใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้ แก้ ปั ญ หา
การพั ฒ นาผู้เรี ยน และการวิ จั ยต่ อยอดองค์ ค วามรู้ มี ค วามเป็ น ผู้ น าในการปฏิ บั ติงานอย่า งมี
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ใช้การเสริมแรง ข้อมูลย้อนกลับและให้ความรู้เพิ่มเติม
3.2.2 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning : PBL)
3.2.3 การเรียนรู้จากการทางานฐาน (Work-based Learning) ให้ ลงมือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ
ใช้สถานการณ์จริงและปัญหาที่หลากหลาย เพื่อฝึกฝนจนเกิดความชานาญ
3.2.4 การใช้เครื่องมือทางความคิด (Mind Tools) ถ่ายทอดความคิด สรุปรวบยอดความคิด
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการนาเสนองานในชั้นเรียน
3.3.2 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานในแฟ้มผลงานอิเล็กทรอนิกส์ และการนาเสนอผลงานใน
ชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและผู้อื่นใน
การทางานและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร และในการเรียนรู้พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง
4.1.2 มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม ได้อย่าง
สร้างสรรค์
4.1.3 มีภ าวะผู้ น าและผู้ ตามที่ ดี มีค วามสั มพั น ธ์ที่ดี กับ ผู้ เรียน และมีค วามรับ ผิ ด ชอบต่ อ
ส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4.1.4 มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะ ทางอารมณ์และ
สังคม เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 ใช้ การสอนที่ มี การก าหนดให้ มี กิ จกรรมกลุ่ มและการเรี ยนแบบมี ส่ วนร่วมปฏิ บั ติ การ
(Participative Learning through Action)
4.2.2 ฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลจากบุคคลและแหล่งข้อมูลต่างๆ
4.2.3 การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการนาเสนองานโครงการ
4.2.4 การแสดงความคิดเห็น การรับฟังข้อเสนอแนะของผู้อื่น และการบันทึกสะท้อน การเรียนรู้
(Reflective Learning) จากการทางานกลุ่ม และการจัดทาโครงการ
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4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษา ในขณะร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึง
การแสดงความคิด การรับฟังข้อเสนอแนะของผู้อื่น และการบันทึกสะท้อนการเรียนรู้
4.3.2 ประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า และการแก้ปัญหา พิจารณาจากความครบถ้วน
ชัดเจนและตรงประเด็นตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
4.3.3 ประเมินจากผลนาเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นาในการอภิปราย
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 มี ค วามสามารถในการสื่ อ สารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง การพู ด การเขี ย น การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเก็บข้อมูลและนาเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เ หมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่ม
บุคคล ที่มีความแตกต่างกัน
5.1.2 มี ค วามสามารถในการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ที่ ดี ในการประมวลผล แปลความหมาย และ
ตระหนักถึงคุณค่าในการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติเพื่อการสื่อสาร การ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
5.1.3 ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ภาษาพูด ภาษาเขียน ในการเก็บข้อมูลและ
นาเสนอข้อมูล อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหาอย่างรวดเร็ว
5.1.4 มีความสามารถในการบูรณาการข้อมูลเพื่อการสื่อสารอย่างเป็นระบบด้วยสื่อและ
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การวิ เคราะห์ จากกรณี ศึ กษาเรี ยนรู้ เทคนิ ค การสอนภาษาส าหรั บเด็ กปฐมวั ย และ
ประยุกต์ใช้ในในการออกแบบสื่อที่เหมาะสมสาหรับเด็กปฐมวัย
5.2.2 การสื บ ค้น และน าเสนอรายงานในประเด็ นส าคัญ ทางการพั ฒ นาภาษาส าหรับ เด็ ก
ปฐมวัยและการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.3 ฝึกการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.3 บูรณาการเทคโนโลยีกับการเรียนการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมิ น จากผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและการปฏิ บั ติ ข องนั ก ศึ ก ษาในด้ า นต่ า ง ๆ
ทั้งประเมิน ตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิ บั ติ เชิง สร้างสรรค์ผ ลงานการออกแบบสื่ อ ของ
นักศึกษา
5.3.2 ประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้ปัญหาจากโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย
5.3.3 ป ระเมิ น จาก ผ ล งาน ที่ เป็ น ชิ้ น งาน เดี่ ย ว ก ลุ่ ม แ ล ะ โค รงก ารที่ น าเส น อ
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.4 ประเมินจากการติดตามวิเคราะห์และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการพัฒนา
ทักษะทางภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย
5.3.5 ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยี
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6. ทักษะการจัดการเรียนรู้ (การปฏิบัติทางวิชาชีพครูปฐมวัย)
6.1 ทักษะการจัดการเรียนรู้ (การปฏิบัติทางวิชาชีพครูปฐมวัย) ที่ต้องพัฒนา
6.1.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็น ทางการ
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
6.1.2 มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้ ส าหรับ ผู้ เรีย นที่ ห ลากหลาย ทั้ งผู้ เรีย นที่ มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม
6.1.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะสาขาอย่างบูรณาการ
6.2 วิธีการสอน
6.2.1 การจัดกิจกรรมและเปิดโอกาสให้นักศึกษาใช้สื่อเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาสาหรับเด็ก
ปฐมวัยในชั้นเรียน และการจัดทาโครงการพัฒนาภาษาสาหรับเด็กในสถานศึกษา
6.3 วิธีการประเมินผล
6.3.1 ประเมินจากการเขียนแผนการจัดประสบการณ์และการออกแบบสื่อที่ส่งเสริมทักษะ
ทางภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย และจัดทาโครงการอย่างบูรณาการในสถานศึกษา
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1

หัวข้อ/รายละเอียด
ปฐมนิเทศ

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อทีใ่ ช้
ผู้สอน
ชั่วโมง
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารย์ผู้สอน
1. ผู้สอนแนะนาตนเอง
ประจาตอน
2. ชี้แจงคาอธิบายรายวิชา จุดประสงค์ กิจกรรม
เรียน
การเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน และ
การประเมินผล
3. ผู้สอนวางแผนร่วมกับผู้เรียนในการกาหนด
ข้อตกลงการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4. ชมวิทศั น์แนะนารายวิชา
5. นักศึกษาทาใบงานเดี่ยว สรุปใจความที่ได้จากการ
ชมวิดิทัศน์เพื่อสะท้อนความเข้าเบือ้ งต้นเกี่ยวภาษา
กับเด็กปฐมวัย
สื่อ,แหล่งการเรียนรู้
1. วิดิทัศน์แนะนารายวิชา
https://youtu.be/_5S-OB8FxBA
2. แนวการสอน
3. ใบงาน
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

2

ความสาคัญของภาษา

3

ธรรมชาติและทฤษฎี 4
พัฒนาการทางภาษาของ
เด็กปฐมวัย

4

ทักษะทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัย

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อทีใ่ ช้
ผู้สอน
ชั่วโมง
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารย์ผู้สอน
ประจาตอน
1. ชมวิดิทัศน์เรื่องการพัฒนาทักษะภาษา
เรียน
2. ให้นักศึกษาทุกคนบันทึกประเด็นสาระการ
เรียนรูจ้ ากการชมวิดิทัศน์
3. แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมรวบรวม
ข้อมูล และสรุปเพื่อนาเสนอเป็นงานกลุ่ม
ใน
รูปแบบ Application
4. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันอภิปรายสรุปเนื้อหา
ที่สอดคล้องในเอกสารประกอบการสอนในหัวข้อ
“ความสาคัญของภาษา”
สื่อ,แหล่งการเรียนรู้
1. วิดิทัศน์เรื่องการพัฒนาทักษะภาษาและความคิด
https://www.youtube.com/watch?v=zqac
UQVLLyk
2. Keynote
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ลักษณะทางธรรมชาติและ
ทฤษฎีพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย
2. ออกแบบพร้อมนาเสนอผลงานแต่ละกลุ่ม ใน
รูปแบบ Application
3. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันอภิปรายสรุป
สื่อ,แหล่งการเรียนรู้
1. เทคโนโลยี
4

อาจารย์ผู้สอน
ประจาตอน
เรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารย์ผู้สอน
1.ผู้สอนกาหนดให้นักศึกษาทราบแนวทางการศึกษา ประจาตอน
ดูงานในสถานศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
เรียน
2. นักศึกษาสังเกต บันทึก และสัมภาษณ์คุณครูผู้จัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย
3. นาเสนอผลงานในสัปดาห์ต่อไป
สื่อ,แหล่งการเรียนรู้
1. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
2. Keynote
3. iMovie
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สัปดาห์ที่
5

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อทีใ่ ช้
ชั่วโมง
ข้อดี ข้อจากัดในการ
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
พัฒนาทางภาษาสาหรับ
1. แบ่งกลุม่ แลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ ากการศึกษาดูงาน ณ
เด็กปฐมวัย
โรงเรียนสาธิตละอออุทศิ
2. นักศึกษาแต่ละกลุ่มสรุปประเด็น พร้อม
วิเคราะห์ข้อดีข้อจากัดในการพัฒนาทางภาษา
สาหรับเด็กปฐมวัย
สื่อ,แหล่งการเรียนรู้
1.ข้อมูลจากการดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
2. Keynote
หัวข้อ/รายละเอียด

ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอน
ประจาตอน
เรียน

6

ข้อดี ข้อจากัดในการ
พัฒนาทางภาษาสาหรับ
เด็กปฐมวัย

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารย์ผู้สอน
1. นักศึกษาแต่ละกลุ่มค้นคว้าข้อมูล ตัวอย่างการจัด ประจาตอน
กิจกรรมทางภาษาจากอินเตอร์เน็ต
เรียน
2. ร่วมกันวิเคราะห์ข้อดี ข้อจากัดในการพัฒนาทาง
ภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย พร้อมนาเสนอในรูปแบบ
Application
3. ร่วมกันอภิปรายสรุป
สื่อ,แหล่งการเรียนรู้
1. website เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางภาษา
2. sdib.dusit.ac.th
3. iMovie
4. Keynote

7

กลวิธีการจัด
ประสบการณ์ทางภาษา

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ชมวิดิทัศน์ตวั อย่างการจัดประสบการณ์ทางภาษา
2. วิเคราะห์จากการชมตัวอย่างการจัดประสบการณ์
3. นักศึกษาร่วมกันออกแบบ โครงการบูรณาการ
การพัฒนาภาษาด้วยนิทานและวรรณกรรมสาหรับ
เด็กปฐมวัย (บูรณาการกับวิชา นิทานและ
วรรณกรรม)
3. นาเสนอหน้าชั้นเรียน
4. ร่วมอภิปรายสรุป
สื่อ,แหล่งการเรียนรู้
1. sdib.dusit.ac.th
2. Keynote
3. ตัวอย่างโครงการ

10

อาจารย์ผู้สอน
ประจาตอน
เรียน

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

8

การเลือกและ
ประยุกต์ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
ในการพัฒนาภาษา
สาหรับเด็ก

9

การเลือกและ
ประยุกต์ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
ในการพัฒนาภาษา
สาหรับเด็ก

10

การประเมินผลพัฒนา
ภาษา

จานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อทีใ่ ช้

ผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ศึกษาตัวอย่างการใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาในการพัฒนาภาษาสาหรับเด็ก จาก
Application นิทาน,เพลง สาหรับเด็ก
2. เรียนรูพ้ ร้อมออกแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะทาง
ภาษาในรูปแบบ Smart Classroom จากวิทยากร
3. นาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
สื่อ,แหล่งการเรียนรู้
1. iTunes U
2. Smart Classroom
3. Application นิทาน,เพลง สาหรับเด็ก
** นาเสนอความก้าวหน้าของโครงการ

อาจารย์ผู้สอน
ประจาตอน
เรียน

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ศึกษาการใช้ออกแบบและสร้างสือ่ พัฒนาทางภาษา
สาหรับเด็กปฐมวัย โดยโปรแกรม stop motion โดย
วิทยากร
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกแบบพร้อมสร้างสรรค์สื่อ
พัฒนาทางภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย
3. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันอภิปรายและเสนอแนะ
เกี่ยวกับสือ่ ของแต่ละกลุม่
สื่อ,แหล่งการเรียนรู้
1. วิจัย
2. โปรแกรม stop motion
** นาเสนอความก้าวหน้าของโครงการ

อาจารย์ผู้สอน
ประจาตอน
เรียน

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารย์ผู้สอน
1. แบ่งกลุม่ ศึกษา ค้นคว้าหัวข้อ การประเมินผล
ประจาตอน
พัฒนาการภาษาของเด็กปฐมวัย
เรียน
2. สืบค้นข้อมูลเพื่อนาเสนอโดยรูปแบบ Application
Keynote
3. แต่ละกลุม่ ตั้งประเด็นคาถามเพือ่ สรุปและทบทวน
เนื้อหาโดยใช้วิธีเล่นเกม Kahoot
สื่อ,แหล่งการเรียนรู้
1. iTunes U
2. Keynote
3. Kahoot
** นาเสนอความก้าวหน้าของโครงการ
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มคอ. 3
จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อทีใ่ ช้
ผู้สอน
ชั่วโมง
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารย์ผู้สอน
1. แบ่งกลุม่ ศึกษา ค้นคว้าหัวข้อ บทบาทของครู
ประจาตอน
ผู้ปกครอง และชุมชน ในการส่งเสริมพัฒนาการด้าน เรียน
ภาษา
2. สืบค้นข้อมูลเพื่อนาเสนอโดยรูปแบบ Application
สื่อ,แหล่งการเรียนรู้
1. iTunes U
2. youtube
3. Keynote
** นาเสนอความก้าวหน้าของโครงการ

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

11

การเรียนรู้บทบาทของ
ครู ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ในการส่งเสริม
พัฒนาการด้านภาษา

12

การเรียนรู้บทบาทของ
ครู ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ในการส่งเสริม
พัฒนาการด้านภาษา

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แบ่งกลุม่ ออกแบบกิจกรรมทีส่ ่งเสริมการร่วมมือของ
ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ในการส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านภาษา
2. นาเสนอหน้าชั้นเรียน
3.ร่วมกันอภิปรายสรุป
สื่อ,แหล่งการเรียนรู้
1. iMovie
** นาเสนอความก้าวหน้าของโครงการ

13

การส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารย์ผู้สอน
1. ศึกษาดูงาน ณ ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
ประจาตอน
2. นักศึกษาแต่ละคนเก็บข้อมูลพร้อมนาเสนอประเด็นที่ เรียน
สอดคล้องกับเอกสารประกอบการสอน
3. ร่วมกันอภิปรายสรุป
สื่อ,แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด โรงเรียนสาธิตละออุทิศ
2. iTunes U
3. Keynote
** นาเสนอความก้าวหน้าของโครงการ
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การจัดประสบการณ์
ด้านภาษาให้กับเด็กใน
สถานศึกษาปฐมวัย

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารย์ผู้สอน
1. แบ่งกลุม่ ออกแบบการจัดประสบการณ์ด้านภาษา ประจาตอน
เรียน
สาหรับเด็กปฐมวัย
2. นาเสนอกิจกรรม
3. ผูส้ อนและเพื่อนแนะนาเพิม่ เติม
สื่อ,แหล่งการเรียนรู้
1. ตัวอย่างแผนการสอนพร้อมสื่อที่เหมาะสม

12

อาจารย์ผู้สอน
ประจาตอน
เรียน

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

15

การจัดประสบการณ์
ด้านภาษาให้กับเด็กใน
สถานศึกษาปฐมวัย

จานวน
ชั่วโมง
4

16

3.
กิจกรรมที่

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อทีใ่ ช้

ผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารย์ผู้สอน
1. นักศึกษาจัดโครงการ
ประจาตอน
2. ครูประจาชั้นและเด็กเป็นผู้ประเมินผลการจัด
เรียน
กิจกรรม
3. สรุปพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั เพื่อนในห้องเรียน
สื่อ,แหล่งการเรียนรู้
1. โรงเรียนอนุบาล
2. โครงการ
สอบปลายภาค

แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการ
เรียนรู้

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ วิธีการทวนสอบ
ประเมิน ประเมินผล

วิธีการประเมิน

1

1.1.1 , 1.1.5

ความรับผิดชอบและวินัยใน
การเรียน

1-15

10%

แฟ้มสะสมผลงาน

2

1.1.1 , 1.1.5
2.1.1 , 2.1.4
3.1.1 , 3.1.4
4.1.1 , 4.1.4
5.1.3 , 5.1.4
6.1.3

งานที่มอบหมายในชั้นเรียน

1-15

30%

แฟ้มสะสมผลงาน

3

1.1.1 , 1.1.5
2.1.1 , 2.1.4
3.1.1 , 3.1.4
4.1.1 , 4.1.4
5.1.3 , 5.1.4
6.1.3

การจัดทาโครงการ

15

20%

สรุปรายงานผล
การจัดกิจกรรม

4

2.1.1 , 2.1.4
3.1.2 , 3.1.4
6.1.3

สอบปลายภาค

16

40%

คะแนน
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มคอ. 3
4.

การประเมินผลการศึกษา
เกณฑ์คะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49
ไม่สมบูรณ์
ถอน
ขาดสอบ

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
I
W
M

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
มุทิตา ทาคาแสน และคณะ. (2561). เอกสารประกอบการสอนพัฒนาการทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัย. กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
กรมวิชาการ. (2560). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560. กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
จิระ จิตสุภา และคณะ. (2559). การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของ
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยตามแบบจาลองจินตวิศวกรรม. มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต.
นิศารัตน์ อิสระมโนรส และคณะ. (2558). การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สติปัญญาสาหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตพื้นที่
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
เอื้ออารี จันทร. (2557). การพัฒนาระบบการเรียนรู้จากการทางานแบบผสมผสานและเสริม
ศักยภาพด้วยเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารสาหรับผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์กรการ
ปกครอง. ท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
3.1 Website
3.2 iTunes U
3.3 sdib.dusit.ac.th
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มคอ. 3
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน
- การประเมินผลงานด้านความเหมือนและความแตกต่างระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บไซต์ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- ผลประเมินการเรียนรู้
- คณะผู้สอนร่วม
3. การปรับปรุงการสอน
นาผลที่ได้สัมมนาการจัดการเรียนการสอน และการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน มาปรับปรุงรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนโดยวิเคราะห์กลุ่มผู้เรียนและผู้เรียนเป็นรายบุคคล
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- พิจารณาผลการสอบ
- การนาเสนอรายงาน การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงาน
- การจัดกิจกรรรม โดยการให้คะแนนการจัดกิจกรรมร่วมกับอาจารย์ในสถานศึกษา
- การให้คะแนนพฤติกรรม
- แฟ้มสะสมผลงาน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
-
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