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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ครุศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1071107

พัฒนาการเด็กปฐมวัย
Young Children Development

2. จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอกบังคับ

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารยสุภาพร มูฮําหมัด
อาจารยชนิสรา ใจชัยภูมิ
4.2 อาจารยผูสอน
อาจารยสุภาพร มูฮําหมัด
อาจารย ดร. สุธากร วสุโภคิน
อาจารยจิราภรณ ยกอินทร
อาจารยชนิสรา ใจชัยภูมิ

กลุมเรียน A1 , B1
กลุมเรียน UA
กลุมเรียน NA
กลุมเรียน LA

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 2 /2561 ชั้นปีที่ 1

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
ไมมี

8. สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งลําปาง
2
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9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่จัดทํา
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดลาสุด

20 พฤศจิกายน 2560
8 พฤศจิกายน 2561

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

1.1 เพื่อ ให ผู เ รี ย นมี ค วามรู ความเข า ใจในพั ฒ นาการและการเรี ย นรู ข องเด็ ก ปฐมวั ย
1.2 เพื่อใหผูเรียนสามารถเลือกใชสื่อ เทคโนโลยี อุปกรณในการจัดสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมการ
เรียนรูของเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสม
1.3 เพื่อใหผูเรียนสามารถใชวิธีการสังเกตพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก 3-8 ป
1.4 เพื่อใหเปนพื้นฐานความรูและสามารถนำไปประยุกตใชในการแกไขปญหาใหกับเด็กปฐมวัย

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

2.1 การศึกษาตัวอยางงานวิจัย บทความของตางประเทศที่เกี่ยวของกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
2.2 สอดแทรกประสบการณและเหตุการณประเด็นปญหาในชั้นเรียนที่เกิดขึ้นในการศึกษาระหวาง
การเรียนการสอน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา

ความหมายของพัฒ นาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย อายุ 3-8 ป การจัดกิจ กรรมสงเสริม
พัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
การเลือกใชสื่อ เทคโนโลยี อุปกรณในการจัดสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมการเรียนรูของเด็ก บทบาทของครู
ผูปกครอง และชุมชนในการสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรู การเชื่อมตอระหวางอนุบาลกับประถมศึกษา
การสังเกตและการบันทึกพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก 3-8 ป ในสถานศึกษาปฐมวัย
Definition of development and learning of early childhood at the age of 3-8 years,
actives for promoting physical, emotion, social and cognitive, factors affecting to promote
child development, the use of media, technology and equipment for environmental
management supporting and learning of children, roles of teachers, parents and community
child development and learning, the transition between preschool and primary level,
observation and recording the development and learning of children at the age of 3-8 years
in the early childhood institution.
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชั่วโมง
สอนเสริมตามความตองการ
ตอภาคการศึกษา ของผูเรียนเปนรายบุคคลหรือ
รายกลุมผานชองทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ทบทวนความรูความเขาใจ ใหมี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น

ปฏิบัต/ิ งาน
30

การศึกษาดวยตนเอง
75 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
โดยศึกษาคนควาจากแหลง
เรียนรูและสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศตางๆ

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคำปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจำรายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตประจำรายวิชา หรือหลักสูตร
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการของผูเรียน

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 1.1.1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 1.1.2 มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
 1.1.3 มีความกลาหาญทางจริยธรรม กลาแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมดวยความเขาใจในผูอนื่
เขาใจโลก และมีจิตสาธารณะ
 1.1.4 มีความเสียสละ และเปนแบบอยางที่ดี
 1.1.5 เคารพกฎระเบียบขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
 1.1.6 สามารถจั ดการและแก ปัญ หาทางคุณธรรมจริย ธรรม จรรยาบรรณวิช าชีพครูโ ดยใช
ดุล ยพินิ จ ทางคานิยม ความรูสึกของผูอื่น และประโยชนของสังคมสวนรวม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 จัดกิจกรรมที่ใหนักศึกษาไดทำงานรายบุคคล รายกลุม ที่เนนความรับผิดชอบ การมีสวนรวม
การชวยเหลือแบงปน
1.2.2 การเขาเรียนอยางสม่ําเสมอ
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 การสังเกตการเขาชั้นเรียน โดยใชแบบบันทึกการเขาชั้นเรียน
1.3.2 การตรงตอเวลา การแสดงออกและการสงงานที่ไดรับมอบหมาย โดยใชแบบประเมินผลงาน
1.3.3 สังเกตการปฏิบัติตนของนักศึกษาในการอยูรวมกันในสังคมและความเหมาะสมในวิชาชีพครู
โดยใชแบบบันทึกพฤติกรรม
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2. ความรู

2.1 ความรูที่ตองพัฒนา
 2.1.1 มีความรอบรูในดานความรูทั่วไป วิชาชีพครู อยางกวางขวาง ลึกซึ้งและเป็นระบบ
 2.1.2 มีความตระหนักรูหลั กการและทฤษฎีในองคความรูที่เกี่ยวของอยางบูร ณาการ ทั้ง
การบูร ณาการขามศาสตร และบูรณาการกับโลกแหงความเปน จริง
 2.1.3 มี ความเข า ใจความก า วหนา ของความรูเฉพาะด านในสาขาวิช าที่จ ะสอนอยา งลึกซึ้ง
ตระหนั กถึ ง ความสํา คั ญ ของงานวิ จั ย และการวิจัย ในการตอยอดความรู
2.1.4 มีความสามารถในการคิ ดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาองคความรู และ
สามารถนําไปประยุ กตใช ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 ใชสื่ออิเล็กทรอนิกส ประกอบการบรรยาย อภิปราย แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับความรู การ
ประเมินพัฒนาการ
2.2.2 คนควาขอมูลเปนรายบุคคลและรายกลุม แหลงเรียนรูที่หลากหลาย
2.2.3 คนควาขอมูลดวยตนเองจากแหลงการเรียนรูตางๆ และการใชเทคโนโลยี โดยนำเสนอผลงาน
ในรูปแบบที่หลากหลาย
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 สังเกตการแสดงความคิดเห็น การอภิปรายรวมกัน โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรม
2.3.2 สังเกตการนำเสนอรายงานดวยวิธีที่หลากหลาย โดยใชแบบประเมินผลงาน
2.3.3 ตรวจผลงาน ใชแบบประเมินผลงาน
2.3.4 ทดสอบปลายภาค โดยใชแบบทดสอบ

3. ทักษะทางปญญา

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 3.1.1 สามารถคิ ด ค น หาข อ เท็ จ จริ ง ทํา ความเข า ใจ และประเมิ น ข อ มู ล สารสนเทศ
และแนวคิ ด จากแหล ง ข อ มู ล ที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ใช ใ นการปฏิ บั ติ ง าน การวิ นิ จ ฉั ย แก ป ญ หาและ
ทํา การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นางานและพั ฒ นาองค ค วามรู ไ ด ด ว ยตนเอง
 3.1.2 สามารถคิดแกปัญหาทีมีความสลับซับซอน เสนอทางออกและนําไปสูการแกไขไดอยาง
สรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
 3.1.3 มีความเป นผูนําทางป ญญาในการคิดพัฒ นางานอยางสรางสรรค มีวิสัยทัศนและการ
พัฒ นาศาสตรทางครุศาสตร รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอยางมีนวัตกรรม
 3.1.4 การคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และนําความรูเกียวกับแนวคิด ทฤษฎีไปใชใน
การจัดการเรียนรู แกปัญหาการพัฒนาผูเรียน และการวิจัยตอยอดองคความรู มีความเป็นผูนําในการ
ปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศน
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ใหนักศึกษาสืบคนหาขอมูลเกี่ยวการประเมินพัฒนาการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT
3.2.2 ใหนักศึกษาไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงในการสรางเครื่องมือประเมินพัฒนาการ
5
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3.2.3 ใหนักศึกษาศึกษา คนควาขอมูลดวยตนเองจากแหลงการเรียนรูตางๆ โดยนำเสนอผลงาน
ในรูปแบบที่หลากหลาย
3.2.4 ใหนักศึกษาวิเคราะหขอมูลที่สอดคลองกับเนื้อหาทั้งเปนรายบุคคลและรายกลุมนําสูการประเมิน
พัฒนาการอยางมีประสิทธิภาพ
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 วัดและประเมินผลจากการสังเกตการนำเสนอผลงานทีนำเสนอดวยวิธีที่หลากหลาย โดยใช
แบบประเมินผลงาน
3.3.2 วัดและประเมินผลจากการตรวจผลงานจากการศึกษา คนควา วิเคราะหขอมูล รายงาน ใบงาน
โดยใชแบบประเมินผลงาน
3.3.3 วัดและประเมินผลจากการสอบปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหและการประยุกต
ความรูที่ศึกษา โดยใชแบบทดสอบปลายภาค

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 4.1.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และความรับ ผิดชอบของตนเองและผูอื่น ใน
การทํา งาน และการอยูรว มกัน อยา งเปน กัล ยาณมิต ร และในการเรีย นรูพัฒ นาตนเองและวิช าชีพ อยา ง
ตอเนื่อง
 4.1.2 มีความเอาใจใส ชวยเหลือและเอื้อตอการแกปญหาในกลุมและระหวางกลุมไดอยาง
สรางสรรค
 4.1.3 มีภาวะผูนําและผูตามที่ดี มีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียนและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
 4.1.4 มี ค วามไวในการรั บ รู ค วามรู สึ กของผู อื่น มี มุ ม มองเชิง บวก มี วุ ฒิ ภ าวะทางอารมณ
และสั งคม เอาใจใสในการรับฟงและพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลอยางรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 มอบหมายใหปฏิบัติงานรวมกันเปนกลุมโดยเนนความรูที่เรียนในวิชากับปัญหาที่กําหนด
4.2.2 เปดโอกาสใหนักศึกษาเปนผูนํา ผูตาม ในการรวมกิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้น
4.2.3 สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ที่สอดคลองกับเนื้อหา และรวมกัน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาของแตละกลุมอยางสรางสรรค
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากการทำงานเป็นกลุม ประเมินโดยตนเองและเพื่อน โดยใชแบบประเมินพฤติกรรม
การทํางานเปนกลุม
4.3.2 วัดและประเมินผลจากการสังเกตการแสดงความคิดเห็น

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
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 5.1.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติเพื่อ
การวิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู การเก็บรวบรวมขอมูลและนำเสนอขอมูล และการแกปญหาในการ
ดำรงชีวิต และการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 5.1.2 ตระหนักถึงคุณคาของการใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติเพื่อการ
วิ จั ย เพื่ อ การสื่ อสาร การเรี ย นรู การเก็ บ รวบรวมข อมู ล และนํา เสนอข อมู ล และการแก ไขปญ หาในการ
ดํารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 5.1.3 สามารถใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติเพื่อการวิจัย เพื่อการ
สื่อสาร การเรียนรู การเก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอขอมูล และการแกไขปญหาในการดํารงชีวิตและการ
จัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 5.1.4 สามารถบูรณาการขอมูลเพื่อการสื่อสารอยางเป็นระบบดวยสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการ
สื่อสาร ไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเองจาก Website สื่อการสอน งานวิจัย วิทยานิพนธ และ
ทำรายงานโดยเนนการที่สอดคลองกับเนื้อหาที่กําหนดและอางอิง จากแหลงที่มาขอมูลที่นาเชื่อถือ
5.2.2 นําเสนอขอมูลโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 วัดและประเมินผลจากการตรวจผลงานการจัดทํารายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุม โดยใช
แบบบันทึกคะแนน
5.3.2 วัดและประเมินผลจากการสังเกตการนําเสนอผลงานในรูปแบบทีหลากหลายและมี
ประสิทธิภาพ โดยใชแบบประเมินผลงาน

6. ทักษะการจัดการเรียนรู

6.1 ทักษะการจัดการเรียนรูท ี่ตองพัฒนา
 6.1.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เปนทางการ
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยางสรางสรรค
 6.1.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนทีหลากหลาย ทัง้ ผูเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผูเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม
 6.1.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่จะสอนอยางบูรณาการ
6.2 วิธีการสอน
6.2.1 การฝกประสบการณวิชาชีพครูกอนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
6.2.2 การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา (Field based learning through action)
6.2.3 การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร
6.3 วิธีการประเมินผล
6.3.1 วัดและประเมินจากผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูกอนปฏิบัติการสอน
6.3.2 วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา
6.3.3 วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเปนรายป ตลอดหลักสูตร
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
1

2

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ผูสอน
ชั่วโมง
ปฐมนิเทศ
อ.สุภาพร
4 กิจกรรมการเรียนการสอน
- ชี้แจงแนวการสอน การจัด
1. แจกแนวการสอน โดยชี้แจง
มูฮําหมัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
คําอธิบายรายวิชา จุดประสงค กิจกรรม กลุมเรียน A1,B1
- กําหนดวัน เวลา ในการให
การเรียนการสอน งานที่ตองปฏิบัติและ อ.ดร.สุธากร
คําปรึกษา
การประเมินผล
วสุโภคิน
2. ผูสอนวางแผนรวมกันกับผูเรียนใน กลุมเรียน UA
การกําหนดวัน เวลาใหคําปรึกษา
อ.จิราภรณ
แหลงเรียนรู
ยกอินทร
1. เอกสารแนวการสอน
กลุมเรียน NA
อ.ชนิสรา
ใจชัยภูมิ
กลุมเรียน LA
4 กิจกรรมการเรียนการสอน
บทที่ 1 บทนํา
อ.สุภาพร
- ความหมายของ
1. แบงกลุม มอบหมายงานให
มูฮําหมัด
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย
กลุมเรียน A1,B1
นักศึกษาศึกษาคนควาเกี่ยวกับ
- ความสําคัญของพัฒนาการ
ความหมายของพัฒนาการ
อ.ดร.สุธากร
ของเด็กปฐมวัย
และความสำคัญของพัฒนาการของ วสุโภคิน
เด็กปฐมวัย โดยใช Application
กลุมเรียน UA
เพื่อการนําเสนอที่เหมาะสม
อ.จิราภรณ
2. นักศึกษาแตละกลุมนําเสนองาน ยกอินทร
โดยใชรูปแบบที่หลากหลายและ
กลุมเรียน NA
ผูสอนเพิ่มเติมเนื้อหา
อ.ชนิสรา
3. นักศึกษาและอาจารยรวมกัน
ใจชัยภูมิ
อภิปรายเกี่ยวกับความหมายและ
กลุมเรียน LA
ความสำคัญของพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย เพื่อเปนการสรุปเนื้อหา
แหลงเรียนรู
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. ทรัพยากรการเรียนรูบน iTune U
3. บทความ/ขาวที่เกี่ยวของ
4. เอกสาร สิ่งพิมพ เว็ปไซตที่เกี่ยวของ
หัวขอ/รายละเอียด
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สัปดาหที่
3-4

5

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ผูสอน
ชั่วโมง
8 กิจกรรมการเรียนการสอน
บทที่ 2 การเรียนรูของ
อ.สุภาพร
1. มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควา มูฮําหมัด
เด็กปฐมวัย อายุ 3-8 ป
กลุมเรียน A1,B1
ขอมูลเกี่ยวกับการเรียนรูของ
- ความหมายของการเรียนรู
เด็กปฐมวัย อายุ 3-8 ป และนำเสนอ อ.ดร.สุธากร
ของเด็กปฐมวัย
วสุโภคิน
ขอมูลที่คนควาโดยการสนทนา
- ความสําคัญของการเรียนรู
กลุมเรียน UA
แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเรียนรูของ
ของเด็กปฐมวัย
อ.จิราภรณ
เด็กปฐมวัย อายุ 3-8 ป
- ลักษณะการเรียนรูของเด็ก
2. นักศึกษาและผูสอนสรุปบทเรียน ยกอินทร
ปฐมวัย
กลุมเรียน NA
รวมกันเกี่ยวกับการเรียนรูของ
- หลักการเรียนรูของเด็ก
อ.ชนิสรา
เด็กปฐมวัย อายุ 3-8 ป
ปฐมวัย
3. ศึกษาวีดิทัศนเกี่ยวกับการเรียนรูของ ใจชัยภูมิ
เด็กปฐมวัย อายุ 3-8 ป จาก iTune U กลุมเรียน LA
4. ผูสอนและนักศึกษารวมกันอภิปราย
และสรุปถึงการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
อายุ 3-8 ป
แหลงเรียนรู
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. ทรัพยากรการเรียนรูบน iTune U
3. เอกสาร สิ่งพิมพเว็ปไซตที่เกี่ยวของ
หัวขอ/รายละเอียด

บทที่ 3 การจัดกิจกรรม
สงเสริมพัฒนาการดาน
รางกายและสติปญญา
- พัฒนาการดานรางกายและ
สติปญญาของเด็กปฐมวัย
- การจัดกิจกรรมสงเสริม
พัฒนาการดานรางกายและ
สติปญญาของเด็กปฐมวัย

4

อ.สุภาพร
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ชมวีดิทัศนเกี่ยวกับการทำงานของ มูฮําหมัด
รางกายและสมองจาก iTune U จากนั้น กลุมเรียน A1,B1
รวมกันอภิปรายในหัวขอ ลักษณะและ อ.ดร.สุธากร
การทำงานของรางกายสมอง พรอมทั้ง วสุโภคิน
สรุปสาระที่ได โดยใชเทคโนโลยี
กลุมเรียน UA
สารสนเทศ นำเสนอดวย Mind Mapping อ.จิราภรณ
2. ใหนักศึกษาแบงกลุมกันทํากิจกรรม ยกอินทร
สงเสริมพัฒนาการดานรางกายและ กลุมเรียน NA
สติปญญาของเด็กปฐมวัย จากนั้น
อ.ชนิสรา
ผูสอนสรุปประเด็นของเนื้อหา
ใจชัยภูมิ
แหลงเรียนรู
กลุมเรียน LA
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. ทรัพยากรการเรียนรูบน iTune U
3. เอกสาร สิ่งพิมพ เว็ปไซตที่เกี่ยวของ
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

6

บทที่ 4 การจัดกิจกรรม
สงเสริมพัฒนาการดาน
อารมณและสังคม
- พัฒนาการดานอารมณและ
สังคมของเด็กปฐมวัย
- การจัดกิจกรรมสงเสริม
พัฒนาการดานอารมณและ
สังคมของเด็กปฐมวัย

7-8

บทที่ 5 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การสงเสริมพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย
- ปจจัยภายในที่มีอิทธิพลตอ
การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย
- ปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพล
ตอการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย
- ปจจัยที่สงผลตอการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ
ดานรายกาย จิตใจ และ
อารมณ
- ปจจัยที่สงผลตอการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ
ดานสังคม และสติปญญา

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ผูสอน
ชั่วโมง
4 กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.สุภาพร
1. ชมคลิปวิดีโอเกี่ยวกับสถานการณจริง มูฮําหมัด
ของพัฒนาการดานอารมณและสังคม กลุมเรียน A1,B1
ของเด็กปฐมวัยจาก iTune U จากนั้น อ.ดร.สุธากร
รวมกันอภิปรายในหัวขอ พัฒนาการดาน วสุโภคิน
อารมณและสังคมของเด็กปฐมวัย
กลุมเรียน UA
พรอมทั้งสรุปสาระที่ได โดยใชเทคโนโลยี อ.จิราภรณ
สารสนเทศในการนำเสนอ
ยกอินทร
2. ใหนักศึกษาแบงกลุมกันทํากิจกรรม กลุมเรียน NA
สงเสริมพัฒนาการดานอารมณและ อ.ชนิสรา
สังคมของเด็กปฐมวัย จากนั้นผูสอนสรุป ใจชัยภูมิ
ประเด็นของเนื้อหา
กลุมเรียน LA
แหลงเรียนรู
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. ทรัพยากรการเรียนรูบน iTune U
3. เอกสาร สิ่งพิมพ เว็ปไซตที่เกี่ยวของ
4. คลิปวิดีโอ
8 กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.สุภาพร
มูฮําหมัด
1. แบงกลุมคนควาขอมูลเกี่ยวกับ
กลุมเรียน A1,B1
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสงเสริม
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยใหแตละ อ.ดร.สุธากร
กลุมนําเสนอ โดยใช Application วสุโภคิน
กลุมเรียน UA
ที่หลากหลาย
2. มอบหมายงานใหแตละกลุมแสดง อ.จิราภรณ
บทบาทสมมติเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพล ยกอินทร
ตอการสงเสริมพัฒนาการดานตางๆ กลุมเรียน NA
อ.ชนิสรา
ของเด็กปฐมวัย
3. นักศึกษาและผูสอนรวมกันสรุป ใจชัยภูมิ
กลุมเรียน LA
ประเด็นของเนื้อหา
แหลงเรียนรู
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. ทรัพยากรการเรียนรูบน iTune U
3. เอกสาร สิ่งพิมพ เว็ปไซตที่เกี่ยวของ
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

9-10 บทที่ 6 การเลือกใชสื่อ
เทคโนโลยี อุปกรณใน
การจัดสภาพแวดลอม
เพื่อสงเสริมการเรียนรูของ
เด็กปฐมวัย
- ความหมายของสื่อ
เทคโนโลยี เพื่อสงเสริมการ
เรียนรูของเด็กปฐมวัย
- ความสําคัญของสื่อ
เทคโนโลยี เพื่อสงเสริมการ
เรียนรูของเด็กปฐมวัย
- ประเภทของสื่อ เทคโนโลยี
เพื่อสงเสริมการเรียนรูของ
เด็กปฐมวัย
- ประโยชนของสื่อ
เทคโนโลยี เพื่อสงเสริมการ
เรียนรูของเด็กปฐมวัย
- การเลือกใชสื่อ เทคโนโลยี
เพื่อสงเสริมการเรียนรูของ
เด็กปฐมวัย
- การประยุกตใชสื่อ
เทคโนโลยี อุปกรณในการจัด
สภาพแวดลอม เพื่อสงเสริม
การเรียนรูของเด็กปฐมวัย
- หลักในการเลือกใชสื่อ
เทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ผูสอน
ชั่วโมง
8 กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.สุภาพร
1. แบงกลุมคนควาขอมูลเกี่ยวกับ
มูฮําหมัด
การเลือกใชสื่อ เทคโนโลยี อุปกรณใน กลุมเรียน A1,B1
การจัดสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมการ อ.ดร.สุธากร
เรียนรูของเด็กปฐมวัยโดยใหแตละกลุม วสุโภคิน
นําเสนอการเลือกใชสื่อ เทคโนโลยี กลุมเรียน UA
อุปกรณในการจัดสภาพแวดลอมเพื่อ อ.จิราภรณ
ยกอินทร
สงเสริมการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
โดยใช Application ที่หลากหลาย กลุมเรียน NA
อ.ชนิสรา
2. ผูสอนสรุปเนื้อหาโดยนักศึกษา
ใจชัยภูมิ
รวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การเลือกใชสื่อ เทคโนโลยี อุปกรณใน กลุมเรียน LA
การจัดสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมการ
เรียนรูของเด็กปฐมวัย
3. มอบหมายนักศึกษาเปนกลุมจัดทํา
สื่อการเรียนรูที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย
พรอมทั้งนําเสนอในสัปดาหที่ 10
4. นักศึกษานำเสนอสื่อการเรียนรูที่
เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย และรวมกัน
วิเคราะหสรุปผล การเลือกใชสื่อ
เทคโนโลยี อุปกรณในการจัด
สภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมการเรียนรู
ของเด็กปฐมวัย โดยใช Application
ที่เหมาะสม
แหลงเรียนรู
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. ทรัพยากรการเรียนรูบน iTune U
3. เอกสาร สิ่งพิมพ เว็ปไซตที่เกี่ยวของ
4. สื่อชิ้นงานของนักศึกษา
5. แบบประเมินชิ้นงาน
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จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช
ผูสอน
ชั่วโมง
8 กิจกรรมการเรียนการสอน
11-12 บทที่ 7 บทบาทของครู
อ.สุภาพร
1. แบงกลุมวิเคราะหบทบาทของครู มูฮําหมัด
ผูปกครอง และชุมชนใน
ผูปกครอง และชุมชนในการสงเสริม กลุมเรียน A1,B1
การสงเสริมพัฒนาการและ
พัฒนาการและการเรียนรูของ
การเรียนรูของเด็กปฐมวัย
อ.ดร.สุธากร
เด็กปฐมวัย
- หลักการจัดประสบการณ
วสุโภคิน
2. ผูสอนสรุปประเด็นสำคัญของการ กลุมเรียน UA
การเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
วิเคราะหบทบาทของครู ผูปกครอง อ.จิราภรณ
-บทบาทของครูในการ
และชุมชนในการสงเสริมพัฒนาการ ยกอินทร
สงเสริมพัฒนาการและการ
และการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
กลุมเรียน NA
เรียนรูของเด็กปฐมวัย
3. มอบหมายงานแบงกลุมสัมภาษณครู อ.ชนิสรา
-บทบาทของผูปกครองใน
ผูปกครอง และชุมชนถึงบทบาทของครู ใจชัยภูมิ
การสงเสริมพัฒนาการและ
ผูปกครอง และชุมชนในการสงเสริม กลุมเรียน LA
การเรียนรูของเด็กปฐมวัย
พัฒนาการและการเรียนรูของ
-บทบาทของชุมชนในการ
เด็กปฐมวัย
สงเสริมพัฒนาการและการ
4. นักศึกษานําผลการสัมภาษณครู
เรียนรูของเด็กปฐมวัย
ผูปกครอง และชุมชน มานําเสนอ
5. นักศึกษาและผูสอนรวมกันสรุป
ประเด็นของเนื้อหา
แหลงเรียนรู
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. ทรัพยากรการเรียนรูบน iTune U
3. เอกสาร สิ่งพิมพ เว็ปไซตที่เกี่ยวของ
4 กิจกรรมการเรียนการสอน
13 บทที่ 8 การเชื่อมตอ
อ.สุภาพร
ระหวางอนุบาลกับ
1. ชมวีดิทัศนเกีย่ วกับพัฒนาการของ มูฮําหมัด
ประถมศึกษา
กลุมเรียน A1,B1
เด็กอนุบาลกับพัฒนาการของ
- การเชื่อมตอพัฒนาการเด็ก
เด็กประถมศึกษาจาก iTune U จากนั้น อ.ดร.สุธากร
ปฐมวัย
รวมกันอภิปรายในหัวขอ ความแตกตาง วสุโภคิน
- การเชื่อมตอระหวาง
ของพัฒนาการของเด็กอนุบาลกับ
กลุมเรียน UA
การศึกษาระดับปฐมวัยกับ
พัฒนาการของเด็กประถมศึกษา พรอมทั้ง อ.จิราภรณ
ระดับประถมศึกษา
สรุปสาระที่ได
ยกอินทร
- แนวโนมการจัดกิจกรรม
2. นักศึกษารวมกันแสดงความคิดเห็น กลุมเรียน NA
เชื่อมตอทางการศึกษา
และถึงการเชื่อมตอระหวางอนุบาลกับ อ.ชนิสรา
กับประถมศึกษา และนําเสนอโดยใช ใจชัยภูมิ
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดวย Mind กลุมเรียน LA
Mapping

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

14-15 บทที่ 9 การสังเกตและ
การบันทึกพัฒนาการและ
การเรียนรูของเด็ก 3-8 ป
ในสถานศึกษาปฐมวัย
- พฤติกรรมการเรียนรู
- การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู
- จุดมุงหมายและหลักการวัด
และประเมินผลการเรียนรู
- การสังเกตและเครื่องมือที่
ใช ใ นการสั ง เกตและการ
บันทึกขอมูล

จํานวน
ชั่วโมง

8

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

3. ผูสอนสรุปประเด็นของเนื้อหา
แหลงเรียนรู
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. ทรัพยากรการเรียนรูบน iTune U
3. เอกสาร สิ่งพิมพ เว็ปไซตที่เกี่ยวของ
4. วีดิทศั น
อ.สุภาพร
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ชมวีดิทัศนเกี่ยวกับพัฒนาการและ มูฮําหมัด
การเรียนรูของเด็ก 3-8 ปจาก iTune U กลุมเรียน A1,B1
จากนั้นรวมกันอภิปรายในหัวขอ
อ.ดร.สุธากร
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก 3-8 ป วสุโภคิน
พรอมทั้งสรุปสาระที่ได
กลุมเรียน UA
2. แบงกลุมสรางเครื่องมือในการบันทึก อ.จิราภรณ
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กและนํา ยกอินทร
กลุมเรียน NA
เครื่องมือบันทึกพัฒนาการและ
อ.ชนิสรา
การเรียนรูที่สรางขึ้นไปทดลองใช
3. มอบหมายงานใหนักศึกษาสังเกต ใจชัยภูมิ
กลุมเรียน LA
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 1 คน
โดยบันทึกพัฒนาการและการเรียนรู
ของเด็ก 3-8 ป พรอมทั้งบันทึกวีดิทัศน
นําเสนอในสัปดาหที่ 15
4. นักศึกษานําผลการสังเกตพัฒนาการ
และการเรียนรูของเด็ก 3-8 ป
มานําเสนอ
5. แบงกลุมวิเคราะหพัฒนาการและ
การเรียนรูของเด็ก 3-8 ป จากการ
บันทึกวีดิทัศน ผูสอนสรุปประเด็นของ
เนื้อหา
6. สรุป ทบทวนเนื้อหารายวิชา
พรอมสงงานที่มอบหมาย
แหลงเรียนรู
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. ทรัพยากรการเรียนรูบน iTune U
3. เอกสาร สิ่งพิมพ เว็ปไซตที่เกี่ยวของ
4. วีดิทัศน
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

16

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู

สัปดาหที่
ประเมิน
1-15

วิธีการประเมิน

สัดสวนของ
วิธีการ
การประเมินผล
ทวนสอบ
10%
- ตรวจสอบบันทึก
การเขาชั้นเรียน
- ตรวจสอบการสง
งาน
20%
- ตรวจผลงานและ
การนําเสนอของ
นักศึกษา

1.1.1
4.1.1,4.1.3

ความรับผิดชอบและวินัยใน
การเรียน

1.1.1,1.1.6
2.1.1,2.1.2
3.1.1,3.1.2
4.1.1,4.1.3
5.1.3,5.1.4
1.1.1,1.1.6
2.1.1,2.1.2
3.1.1,3.1.2
4.1.1,4.1.3
5.1.3,5.1.4
1.1.1,1.1.6
2.1.1,2.1.2
3.1.1,3.1.2
4.1.1,4.1.3
5.1.3,5.1.4
1.1.1,1.1.6
2.1.1,2.1.2
3.1.1,3.1.2
6.1.3

งานที่มอบหมายในชั้นเรียนที่
เกี่ยวของกับพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย

1-15

การบันทึกการสังเกต
พัฒนาการและการเรียนรู
ของเด็ก 3-8 ป (งานเดี่ยว)

14

10%

- ตรวจการบันทึก
การสังเกตและ
การนําเสนอของ
นักศึกษา

การสรางและทดลองใชเครื่องมือ
ในการบันทึกพัฒนาการและ
การเรียนรูของเด็ก (งานกลุม)

15

20%

- ตรวจเครื่องมือ
ในการบันทึก
พัฒนาการและ
การทดลองใช

สอบปลายภาค

16

40%

- วิเคราะหขอสอบ
และความ
เหมาะสมของ
การใหคะแนนทั้ง
คะแนนดิบและ
ระดับคะแนน
ของรายวิชา

14
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3. การประเมินผลการศึกษา
เกณฑคะแนน

เกรด

90-100

A

85-89

B+

75-84

B

70-74

C+

60-69

C

55-59

D+

50-54

D

0-49

F

การขอยกเลิกรายวิชา

W

เกรดที่ยังไมสมบูรณ รอสงงานใหครบ

I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก

สุภาพร มูฮําหมัด และคณะ. (2560). เอกสารประกอบการเรียนวิชาพัฒนาการเด็กปฐมวัย.
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

2. เอกสารและขอมูลสำคัญ

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐. พิมพครั้งที่ 1.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด.
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3. เอกสารและขอมูลแนะนำ

เว็ปไซตที่เกี่ยวของในประมวลรายวิชา
http://www.baanjomyut.com/library_2/intellectual_development_theory/02.html
http//:www.momyweb.com/forums/index.php?topic1071.0=
http://www.thaipediatrics.org/pages/Doctor/Detail/13/108.
http://www.okmd.or.th/bbl/documents//325bblhttps://books.google.co.th/books

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

นักศึกษาประเมินการเรียนรูและผลงานของตนเองจากรายวิชาที่เรียน

2. กลยุทธการประเมินการสอน

- การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย
- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน

จัดใหมีการสัมมนากลุมยอยระหวางทีมผูสอนหาแนวทางหรือวางแผนพัฒนาโดยนําผลการประเมินการ
สอน ผลการสอบ และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของมาใชประกอบการพิจารณา

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

อาจารยผูสอนพิจารณาผลการสอบ พิจารณาการนําเสนอรายงาน และสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
ระหวางการเรียนรูกับผลการเรียน
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลชุดวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดชุดวิชาเพื่อใหเกิดคุณภาพ ดังนี้
- ปรับปรุงชุดวิชาทุก 2 ป
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรู ความคิด
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