รายละเอียดของรายวิชา

รายวิชา ภาษาและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
รหัสวิชา 1073307

ภาคเรียนที่ 1/2561

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์
มหาวทิยาลัยสวนดุสติ

มคอ. 3
สารบัญ
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7

ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

1

หน้า
2
3
3
4
7
13
15

มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะครุศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1073307
ภาษาและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
Language and Learning Experience Management
2. จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3.2 ประเภทของรายวิชา
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
4.1.1 อาจารย์มุทิตา ทาคาแสน
4.1.2 อาจารย์ ดร.กมลา ลาพูน
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
4.2.1 อาจารย์ ดร.กมลา ลาพูน
ตอนเรียน A1, B1
4.2.2 อาจารย์มุทิตา ทาคาแสน
ตอนเรียน C1
4.2.3 อาจารย์ปรตา หวังดุล
ตอนเรียน NA, NB
4.2.4 อาจารย์สุดารัตน์ พงษ์พันธ์
ตอนเรียน LA
4.2.4 อาจารย์เกษร ขวัญมา
ตอนเรียน UA, UB
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
“ไม่ม”ี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
“ไม่ม”ี
8. สถานที่เรียน
8.1 ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
8.2 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก
8.3 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลาปาง
2

ในมหาวิทยาลัย
ในมหาวิทยาลัย
ศูนย์ฯ นครนายก
ศูนย์ฯ ลาปาง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี

มคอ. 3
8.4 วิทยาเขตสุพรรณบุรี
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
13 กรกฎาคม พ.ศ.2561
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจ ความสาคัญของภาษา ธรรมชาติและพัฒนาการทางภาษาของ
เด็กแต่ละช่วงวัย
2. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ทางภาษาเกี่ยวกับการทางานของสมอง
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ทางภาษาตามแนวคิด หลักการ และทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดประสบการณ์ทางภาษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาภาษาสาหรับเด็ก
ปฐมวัย และ แนะนากิจกรรมพัฒนาทางภาษาของเด็กปฐมวัยแก่ผู้ปกครองได้
5. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผลพัฒนาการ และการเรียนรู้ภาษา
สาหรับเด็กปฐมวัย
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
- เพื่อให้นักศึกษาได้แนวทางในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายสาหรับเด็กปฐมวัย โดยเพิ่มเติม
เทคนิคและสื่อการสอนนอกจากภาษาไทยให้มีภาษาอังกฤษด้วย
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความสาคัญของภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย ธรรมชาติ และพัฒนาการทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัย กระบวนการท างานของสมองที่ เกี่ย วข้ องกับ การเรีย นรู้ภ าษา แนวคิด หลั กการ ทฤษฎี
เกี่ย วกั บ การจั ดการเรี ย นรู้ ทางภาษา การจัดประสบการณ์ ทางภาษา การวัดและการประเมินผล
พัฒ นาการ และการเรียนรู้ภาษาของเด็กปฐมวัย บทบาทของครู และผู้ปกครองในการส่งเสริมและ
พัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัย
Study of importance of early children’s literacy, language nature and
development in early children. Function of the brain in language learning. Concepts,
principles, and theories related to language learning and its management.
Assessments and evaluations of young children’s language development. Roles of
teachers and parents in supporting and developing language skills for young children.
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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 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.1.2 มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.1.3 มีความกล้าหาญทางจริยธรรม กล้าแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมด้วยความเข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก
และมีจิตสาธารณะ
1.1.4 มีความเสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.6 สามารถจัดการและแก้ปัญหาทางคุณ ธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู เชิง
สัมพัทธ์โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
1.2 วิธีการสอน
ให้ ออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒ นาการทางภาษาแบบเดี่ยวและกลุ่มเพื่อพิจารณาความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ความตรงต่อเวลาในการส่ งงาน การตรวจสอบ
การเข้าชั้นเรียน พร้อมทั้งสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพลงไปในการปฏิบัติ
กิจกรรม
1.3 วิธีการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียนที่เกิดระหว่างการเรียนการสอนภายในห้องเรียนเป็นการ
ทดสอบว่าวิธีการสอนข้างต้นมีประสิทธิผลต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และประเมินจากการช่วยเหลือ
การเข้าชั้นเรียน ความมีน้าใจต่อเพื่อนร่วมกลุ่มและร่วมห้องเรียน
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2. ด้านความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีความรอบรู้ในศาสตร์ด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง และเป็นระบบ
2.1.2 มีค วามตระหนั กรู้ ห ลักการและทฤษฎี ในองค์ค วามรู้ด้ านการศึกษาปฐมวัยอย่า ง
บูรณาการ ทั้งการบูรณาการข้ามศาสตร์ และการบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
2.1.3 มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้ านในสาขาวิช าที่จะสอนอย่างลึ กซึ้ง
ตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้
2.1.4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์ความรู้และสามารถ
นาไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
บรรยายทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ หลักการตามแนวคิด
ของนักการศึกษา และนาแนวคิดที่ได้ไปจัดกิจกรรมทางภาษาในชั้นเรียนอนุบาล
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากเอกสารจากการผลค้นคว้า และวิเคราะห์เกี่ยวแนวคิด และหลักการตาม
แนวคิดของนักการศึกษา
2.3.2 ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทฤษฎีพัฒนาการทางภาษาโดยนักศึกษา
2.3.3 ประเมินจากการนาเสนอผลการค้นคว้า
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 สามารถคิดค้น หาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและ
แนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหาและทาการ
วิจัยเพื่อพัฒนางานและพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
3.1.2 สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และนาไปสู่การแก้ไขได้
อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ทางด้านทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจาก
การตัดสินใจ
3.1.3 มีความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และการ
พัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
3.1.4 การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียนและการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นาใน
การปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์
3.2 วิธีการสอน
นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติและพัฒนาการ แนวคิด หลักการ และทฤษฎี การ
จัดประสบการณ์ทางภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย และวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิดในการจัดประสบการณ์
ทางภาษาสาหรับเด็ก เพื่อนามาออกแบบวิธีการจัดประสบการณ์การทางภาษา และจัดกิจกรรมที่
เหมาะสมสาหรับเด็กปฐมวัย
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3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากเอกสารจากการผลค้นคว้า และวิเคราะห์เกี่ยวแนวคิด และหลักการตาม
แนวคิดของนักการศึกษา
3.3.2 ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทฤษฎีพัฒนาการทางภาษาโดยนักศึกษา
3.3.3 ประเมินจากการนาเสนอวิธีการจัดประสบการณ์ทางภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและผู้อื่นใน
การทางานและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร และในการเรียนรู้พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง
4.1.2 มีค วามเอาใจใส่ช่วยเหลือ และเอื้อต่อการแก้ปัญ หาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้
อย่างสร้างสรรค์
4.1.3 มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4.1.4 มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
และสังคม เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกลุ่มในการศึกษารายกรณี และจากการค้นคว้าเป็นรายกลุ่ม
โดยอาจารย์เป็นผู้สรุปความรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษา และเป็นผู้อานวยความ
สะดวกในการจัดหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีความทันต่อเหตุการณ์
ปัจจุบัน เช่น วิดิทัศน์แสดงพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย ให้นักศึกษาฝึกการเป็นผู้นาและผู้ตาม
จากการเลือกหัวหน้ากลุ่ม และสมาชิกภายในกลุ่ม โดยกาหนดหน้าที่ในการรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่ม
4.3.2 ประเมินจากการทางานเป็นทีมของนักศึกษา
4.3.3 ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นเป็นรายบุคคล
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสถิติเพื่อการวิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและนาเสนอข้อมูล และ
แก้ปัญหาในการดารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.1.2 ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติเพื่อ
การวิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและนาเสนอข้ อมูล และแก้ปัญหาในการ
ดารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอน
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5.1.3 สามารถใข้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติเพื่อการวิจัยเพื่อ
สื่อสารการเรียนรู้ การเก็บ รวบรวมข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล และการแก้ไขปั ญ หาในการ
ดารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.1.4 สามารถบูรณาการข้อมูลเพื่อการสื่อสารอย่างเป็นระบบด้วยสื่อและเทคโนโลยีเพื่อ
การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานให้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเองจาก Website และท ารายงานโดยเน้ น
จากแหล่ งที่ ม าข้ อ มูล ที่ น่ าเชื่ อถื อ รวมถึงการค้น คว้าบทความ และเปิ ดโอกาสให้ นั กศึ กษาจั ดท า
แผนการนาเสนอผลงานที่นักศึกษาค้นคว้า ให้มีความหลากหลาย โดยคานึงถึงการสื่อสารกับบุคคลอื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้แบบประเมินผลพัฒนาการทางภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินผลจากการนาเสนอผลงานที่มีความหลากหลาย
5.3.2 ประเมินจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูล
5.3.3 ประเมินจากความถูกต้องของภาษาที่ใช้ในการนาเสนอ
5.3.4 ประเมิ น จากการสื่ อ สารกั บ บุ ค คลอื่ น ให้ มี ค วามเข้ าใจตรงกัน ตามเนื้ อ หาที่ ก าหนด
โดยให้นักศึกษาประเมินกันเอง
6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1.1 มีค วามเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มี รูปแบบหลากหลาย ทั้งรู ปแบบที่เป็ น
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal)
อย่างสร้างสรรค์
6.1.2 มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้ ส าหรั บ ผู้ เรีย นที่ ห ลากหลาย ทั้ ง ผู้ เรี ย นที่ มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม
6.1.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะสาขาอย่างบูรณาการ
6.2 วิธีการสอน
เขียนแผนการจัดประสบการณ์ทางภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย นาแผนการจัดประสบการณ์ไป
ใช้ในสถานศึกษาปฐมวัย
6.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ทางภาษาได้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดา
จานวน
หัวข้อ/รายละเอียด
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ห์ที่
ชัว่ โมง
1 ปฐมนิเทศ
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนแนะนาตนเอง
2. ชี้แจงคาอธิบายรายวิชา จุดประสงค์ กิจกรรม
การเรียนการสอน งานที่ต้องปฏิบัติและการ
ประเมินผล
3. ผู้สอนวางแผนร่วมกับผู้เรียนในการกาหนด
ข้อตกลงการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4. ชมวิทัศน์แนะนารายวิชา
5. นักศึกษาทาใบงานเดี่ยว สรุปใจความที่ได้จาก
การชมวิดิทัศน์เพื่อสะท้อนความเข้าเบื้องต้นเกี่ยว
ภาษากับเด็กปฐมวัย
สื่อ, แหล่งการเรียนรู้
1. วิดิทัศน์แนะนารายวิชา
https://youtu.be/_5S-OB8FxBA
2. แนวการสอน
3. ใบงาน
2 ความหมาย
4 กิจกรรมการเรียนการสอน
ความสาคัญของ
1. ชมวิดิทัศน์เรื่องการพัฒนาทักษะภาษา
ภาษา ที่มีต่อการ
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษา ศึกษาเอกสารประกอบการ
ดารงชีวิตและต่อเด็ก
สอน ในหัวข้อ ความหมาย ความสาคัญของภาษา
ปฐมวัย
ที่มีต่อการดารงชีวิตและต่อเด็กปฐมวัย
3. นาเสนอผลงานแต่ละกลุ่ม
4. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันอภิปรายสรุป
สื่อ, แหล่งการเรียนรู้
1. วิดิทัศน์เรื่องการพัฒนาทักษะภาษาและ
ความคิด
https://www.youtube.com/watch?v=zqa
cUQVLLyk
3 ธรรมชาติและ
4 กิจกรรมการเรียนการสอน
พัฒนาการทางภาษา
1. ชมวิดิทัศน์พัฒนาการทางภาษาของเด็ก
ของเด็กปฐมวัยช่วง
ปฐมวัยช่วงอายุ 0–2 ปี
อายุ 0 – 2 ปี
2. แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ลักษณะทางธรรมชาติและ
พัฒนาการในแต่ละช่วงวัยพร้อมทั้งออกแบบ
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ธรรมชาติและ
พัฒนาการทางภาษา
ของเด็กปฐมวัยช่วง
อายุ 3 – 5 ปี
(การฟัง และ การพูด)

4

5

วิเคราะห์พัฒนาการ
ทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัยช่วงอายุ 3 – 5
ปี (การอ่าน และ
การเขียน)

4

6

ระบบการทางาน
ของสมองกับการ
เรียนรู้ภาษาสาหรับ
เด็กปฐมวัย

4

กิจกรรมสาหรับเด็ก
3. นาเสนอผลงานแต่ละกลุ่ม
4. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันอภิปรายสรุป
สื่อ, แหล่งการเรียนรู้
1. วิดิทัศน์ eDLRU
2. ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ชมวิดิทัศน์พัฒนาการทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัยช่วงอายุ 3 – 5 ปี (การฟังและการพูด)
2. แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ลักษณะทางธรรมชาติและ
พัฒนาการในแต่ละช่วงวัยพร้อมทั้งออกแบบ
กิจกรรมสาหรับเด็ก
3. นาเสนอผลงานแต่ละกลุ่ม
4. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันอภิปรายสรุป
สื่อ, แหล่งการเรียนรู้
1. วิดิทัศน์ วิดิทัศน์ eDLRU
2. ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ชมวิดิทัศน์พัฒนาการทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัยช่วงอายุ 3 – 5 ปี (การอ่านและการ
เขียน)
2. แบ่งกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรม
3. นาเสนอความรู้ และความเข้าใจ พร้อม
นาเสนอกิจกรรม
4. มอบหมายงานให้นักศึกษาออกแบบกิจกรรม
บูรณาการทักษะทางภาษา ด้านการฟัง พูด อ่าน
เขียน เพื่อจัดโครงการส่งเสริมทักษะทางภาษาให้
เหมาะสมกับช่วงวัยโดยแบ่งกลุ่มเป็น 4 กิจกรรม
คือ นิทาน เพลง คาคล้องจอง ปริศนาคาทาย
และจัดโครงการ สัปดาห์ที่ 15
สื่อ, แหล่งการเรียนรู้
1. วิดิทัศน์ eDLRU
2. ตัวอย่างโครงการ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ชมวิดิทัศน์เกี่ยวกับการทางานของสมองกับการ
เรียนรู้ทางภาษา
2. เล่นเกมบริหารสมองเป็น 2 เท่า
3. นักศึกษาและครูร่วมกันอภิปรายสรุป
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กระบวนการพัฒนา
ภาษากับระบบการ
ทางานของสมอง

4

8

แนวคิดและหลักการ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ทาง
ภาษา

4

9

แนวคิดและหลักการ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ทาง
ภาษา

4

10

การจัดประสบการณ์
เรียนรู้ทางภาษา
สาหรับเด็กปฐมวัย

4

4. นักศึกษาสรุปเป็นงานเดี่ยวในรูปแบบ Mind
mapping
* นักศึกษานาเสนอความก้าวหน้าของโครงการ
สื่อ, แหล่งการเรียนรู้
1. วิดิทัศน์ https://youtu.be/5Ul2Vp5QxrQ
2. ใบงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แบ่งกลุ่มวิเคราะห์เพื่อร่วมกันอภิปรายสรุป
กระบวนการพัฒนาภาษากับระบบการทางาน
ของสมอง
2. นักศึกษาแต่ละกลุ่มนาเสนอ
3. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันอภิปรายสรุป
* นักศึกษานาเสนอความก้าวหน้าของโครงการ
สื่อ, แหล่งการเรียนรู้
1. iTunes U
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แบ่งกลุ่มนักศึกษาในการวิเคราะห์ สังเคราะห์
แนวคิดและหลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ทางภาษาจากงานวิจัย
2. นาเสนองานกลุ่ม
3. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันอภิปรายสรุป
* นักศึกษานาเสนอความก้าวหน้าของโครงการ
สื่อ, แหล่งการเรียนรู้
1. งานวิจัย
2. Keynote
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. นาเสนองานกลุ่ม (ต่อ)
2. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันอภิปรายสรุป
* นักศึกษานาเสนอความก้าวหน้าของโครงการโดย
พัฒนาเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลของโครงการจาก
การศึกษาแนวคิดและหลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ทางภาษา
สื่อ, แหล่งการเรียนรู้
1. งานวิจัย
2. Keynote
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อภิปรายหลักการ และวิธีจัดประสบการณ์ของ
แต่ละนวัตกรรม
10

อาจารย์
ผู้สอน
ประจา
ตอนเรียน

อาจารย์
ผู้สอน
ประจา
ตอนเรียน

อาจารย์
ผู้สอน
ประจา
ตอนเรียน

อาจารย์
ผู้สอน
ประจา

มคอ. 3
จากนวัตกรรมทาง
การศึกษา

11

การออกแบบ
กิจกรรมที่
พัฒนาการทางภาษา
สาหรับเด็กปฐมวัย

4

2. ผู้สอนแนะนาตัวอย่างรูปแบบ นวัตกรรมการจัด
ประสบการณ์พัฒนาทางภาษา
1. มอบหมายการจัดกิจกรรมที่พัฒนาด้านภาษา
สาหรับเด็กปฐมวัยเพื่อนาไปจัดกิจกรรมในชั้น
เรียน (งานเดี่ยว)
* นักศึกษานาเสนอความก้าวหน้าของโครงการ
สื่อ, แหล่งการเรียนรู้
1. ตัวอย่างนวัตกรรม
2. ตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์
3. ตัวอย่างสื่อด้านภาษา
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. นักศึกษาออกแบบกิจกรรมและสื่อที่พัฒนาด้าน
ภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย
2. นาเสนอเพื่อพัฒนาก่อนนาไปใช้ในชั้นเรียน
โดยผูส้ อนและนักศึกษากลุ่มอื่นร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นในการจัดกิจกรรม เกี่ยวกับ

ตอนเรียน

อาจารย์
ผู้สอน
ประจา
ตอนเรียน

- กิจกรรมที่เหมาะสม
- แผนการจัดประสบการณ์
- ความเหมาะสมของช่วงวัย
- สื่อ

12

การประเมินผล
พัฒนาการทางภาษา
สาหรับเด็กปฐมวัย

4

- การประเมินผล
เป็นต้น
* นักศึกษานาเสนอความก้าวหน้าของโครงการ
สื่อ, แหล่งการเรียนรู้
1. แบบประเมิน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แบ่งกลุ่มศึกษา 7 กลุ่ม
2. สืบค้นข้อมูลเพื่อนาเสนอโดยใช้ Application
กลุ่ม 1 การสังเกตพฤติกรรมเด็ก
(Observation)
กลุ่ม 2 การสัมภาษณ์ (Interview)
กลุ่ม 3 การเขียนบันทึกเกี่ยวกับตัวเด็ก
(Anecdotes )
กลุ่ม 4 แฟ้มผลงานเด็ก (Portfolios )
กลุ่ม 5 การใช้แบบประเมินผลพัฒนาการ
(Checklists )
11

อาจารย์
ผู้สอน
ประจา
ตอนเรียน

มคอ. 3

13

การปฏิบัติการจัด
ประสบการณ์ทาง
ภาษาแต่ละทักษะ

4

14

บทบาทของ
ผู้ปกครองในการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
ทางภาษาสาหรับ
เด็กปฐมวัย

4

15

ดาเนินการจัด
โครงการเพื่อพัฒนา
ทักษะด้านภาษา

4

กลุ่ม 6 การเขียนบันทึก (Journal)
กลุ่ม 7 การทาสังคมมิติ (Sociogram)
3. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุปการ
ประเมินผลพัฒนาการทางภาษา สาหรับเด็ก
ปฐมวัย
4. นักศึกษานาหลักการที่ได้ไปใช้ในแผนการจัด
ประสบการณ์ทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่มของ
ตนเอง
* นักศึกษานาเสนอความก้าวหน้าของโครงการ
สื่อ, แหล่งการเรียนรู้
1. งานวิจัย
2. เอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลพัฒนาการทาง
ภาษา
3. Keynote
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. นักศึกษานากิจกรรมที่ได้ออกแบบไว้ไปใช้ใน
ห้องเรียน
2. บันทึกการจัดกิจกรรม โดย iMovie
3. ครูประจาชั้นและเด็กเป็นผูป้ ระเมินผลการจัด
กิจกรรม
สื่อ, แหล่งการเรียนรู้
1. แบบประเมิน
2. iMovie
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แบ่งกลุ่มศึกษา ศึกษาบทบาทของผู้ปกครองใน
การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาสาหรับเด็ก
ปฐมวัยพร้อมนาเสนอ
2. ผู้สอนและนักศึกษาอภิปรายสรุปเนื้อหา
3. นักศึกษาร่วมกันนาเสนอความก้าวหน้าของ
โครงการโดยเพิ่มเติมบทบาทของผู้ปกครองใน
กิจกรรมของกลุ่ม
สื่อ, แหล่งการเรียนรู้
1. เอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลพัฒนาการทาง
ภาษา
2. Keynote
1. นักศึกษาทุกคนดาเนินการจัดโครงการ ณ
โรงเรียน ตามที่ได้วางแผนไว้
2. ประเมินผลความพึงพอใจ พร้อมทั้งเก็บ
12

อาจารย์
ผู้สอน
ประจา
ตอนเรียน

อาจารย์
ผู้สอน
ประจา
ตอนเรียน

อาจารย์
ผู้สอน
ประจา

มคอ. 3
16

สอบปลายภาค
3.

กิจกรรมที่

รวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปผลการดาเนินงาน
สอบตามตารางที่มหาวิทยาลัยกาหนด

ตอนเรียน

แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการ
เรียนรู้

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ วิธีการทวนสอบ
ประเมิน ประเมินผล

วิธีการประเมิน

1

1.1 : 4),5),6)

ความรับผิดชอบและวินัยใน
การเรียน

1-15

10%

แฟ้มสะสมผลงาน

2

1.1 : 4),5),6)
2.1 : 2),4)
3.1 : 1),2)
4.1 : 2),3),4)
5.1 : 1),3),4)

งานที่มอบหมายในชั้นเรียน

1-15

40%

แฟ้มสะสมผลงาน

3

1.2 : 4),5),6)
2.1 : 2),4)
3.1 : 1),2)
4.1 : 2),3),4)
5.1 : 1),3),4)
6.1 : 1),2)

การจัดทาโครงการ

15

20%

เล่มรายงานการ
ดาเนินโครงการ

4

2.1 : 2),4)
3.1 : 1),2)
5.1 : 1),3),4)

สอบปลายภาค

16

30%

คะแนน

13

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. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาและการจัดประสบการณ์.
(2560). กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
กรมวิชาการ. (2546). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546. กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
พรพิไล เลิศวิชา และคณะ. (2551). สมองอนุบาล. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: บริษัทธาร
ปัญญา จากัด.
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2552). รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
อายุ 3-5 ปี ตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย. กรุงมเทพหานคร.
นิศารัตน์ อิสระมโนรส และคณะ. (2558). การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สติปัญญาสาหรับเด็ก ปฐมวัยโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตพื้นที่
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
- eDLRU
- iTunes U
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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
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลชุดวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดชุดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพ ดังนี้
- ปรับปรุงชุดวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- มีการแลกเปลี่ยน และให้ข้อมูลระหว่างผู้สอนเกี่ยวกับแนวทางการสอนและการจัดกิจกรรมให้
และการประเมินผลเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง ในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
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