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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะ
คณะครุศาสตรT

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1072311

2. จำนวนหน_วยกิต

หมวดที่ 1 ขVอมูลทั่วไป

พัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย
Language Development of Young Children

3 (2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3.2 ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ2มวิชาเอกบังคับ

4. อาจารยTผูVรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยTผสูV อน
4.1 อาจารยTผรูV ับผิดชอบรายวิชา
4.1.1 อ.มุทิตา ทาคำแสน
4.2 อาจารยTผูVสอนและกลุ_มเรียน
4.2.1 อ.มุทิตา ทาคำแสน
4.2.2 อ.มุทิตา ทาคำแสน
อ.ดร.กมลา ลำพูน
4.2.3 อ.สุดารัตน> พงษ>พันธ>
4.2.4 อ.กุลธิดา มีสมบูรณ>
4.2.5 อ.ฌลาพิชญ> บุญจิตสิทธิ์ศกั ดิ์

ตอนเรียน A1
ตอนเรียน B1
ตอนเรียน LA
ตอนเรียน NA
ตอนเรียน UA

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปRที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นป{ที่ 2

6. รายวิชาที่ตVองเรียนมาก_อน (Pre-requisite) (ถVามี)
“ไม2มี”

7. รายวิชาที่ตVองเรียนพรVอมกัน (Co-requisites) (ถVามี)
“ไม2มี”
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8. สถานที่เรียน

8.1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
8.2 ศูนย>การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก
8.3 ศูนย>การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง
8.4 วิทยาเขตสุพรรณบุรี

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล_าสุด
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

หมวดที่ 2 จุดมุ_งหมายและวัตถุประสงคT

1. จุดมุ_งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให#นักศึกษามีความเข#าใจ ความสำคัญของภาษา ธรรมชาติและทฤษฎีพัฒนาการทางภาษา
ของเด็กปฐมวัย ทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย
2. เพื่อให#นักศึกษามีความเรียนรู# ข#อดี ข#อจำกัดในการพัฒนาทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยและมี
ความเข#าใจกลวิธีการจัดประสบการณ>ทางภาษา
3. เพื่ อให# นั กศึ กษามี ความรู#เกี่ยวกับ การประเมิ น พั ฒ นาการการเรียนรู#ด#านภาษาที่ เหมาะสม
ของเด็กปฐมวัย
4. เพื่อให#นักศึกษาสามารถเลือกและประยุกต>ใช#สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการพัฒนา
ภาษาสำหรับเด็ก
5. เพื่ อ ให# นั ก ศึ ก ษาเข# า ใจบทบาทของครู ผู# ป กครอง และชุ ม ชน ในการส2 ง เสริ ม พั ฒ นาการ
ด#านภาษา และสามารถออกแบบกิจกรรมการส2งเสริมนิสัยรักการอ2านสำหรับเด็กปฐมวัย
6. เพื่อให#นักศึกษาสามารถจัดประสบการณ>ด#านภาษาให#กับเด็กในสถานศึกษาปฐมวัย

2. วัตถุประสงคTในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให#สอดคล#องกับสาระสำคัญของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
พ.ศ.2560
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1. คำอธิบายรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ

ความสำคั ญ ของภาษา ธรรมชาติ แ ละทฤษฎี พั ฒนาการทางภาษาของเด็ ก ปฐมวั ย
ทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย ข#อดี ข#อจำกัดในการพัฒนาทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย กลวิธีการจัด
ประสบการณ> ทางภาษา การประเมิ น พั ฒ นาการการเรีย นรู#ด# านภาษาที่ เหมาะสมของเด็ ก ปฐมวัย
การเลื อ กและประยุ ก ต> ใ ช# สื่ อ และเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษาในการพั ฒ นาภาษาสำหรั บ เด็ ก
การประเมิ น ผลพั ฒ นาภาษา การเรี ย นรู# บ ทบาทของครู ผู# ป กครอง และชุ ม ชน ในการส2 ง เสริ ม
พั ฒ นาการด# านภาษา การส2 งเสริมนิ สัยรักการอ2 านและการจัดประสบการณ> ด#านภาษาให# 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
2. จำนวนชั่วโมงที่ใชVต_อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

ฝrกปฏิบัติ

การศึกษาดVวยตนเอง

30 ชั่วโมงต2อภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต#องการของนักศึกษา
เฉพาะรายเพื่อทบทวน
ความรู#ความเข#าใจให#มี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น

30 ชั่วโมงต2อภาค
การศึกษา

75 ชั่วโมงต2อภาค
การศึกษา
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3. จำนวนชั่วโมงต_อสัปดาหTที่อาจารยTใหVคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก_นักศึกษา
เปtนรายบุคคล
3.1 อาจารย>จัดเวลาให#คำปรึกษาเปŽนรายบุคคล หรือ รายกลุ2มตามความต#องการของนักศึกษา
3.2 อาจารย>ประจำรายวิชาจัดชั่วโมงให#คำปรึกษา ประกาศเวลาให#คำปรึกษาผ2านเว็บไซต>และทำ
เปŽนตารางเวลาไว#ที่หน#าห#องพักอาจารย> จำนวนไม2น#อยกว2า 1 ชั่วโมงสัปดาห>
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูVของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1. คุณธรรม จริยธรรมที่ต#องพัฒนา
l 1.1.1 แสดงออกซึง่ พฤติกรรมด#านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
¡ 1.1.2 มีคุณธรรมจริยธรรมทีเ่ สริมสร#างการพัฒนาที่ยั่งยืน
¡ 1.1.3 มีความกล#าหาญทางจริยธรรม มีความเข#าใจในผู#อื่นและเข#าใจโลก
¡ 1.1.4 มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเปŽนแบบอย2างที่ดี
l 1.1.5 เคารพและยึดถือในกฎระเบียบและข#อบังคับต2างๆ ขององค>กรและสังคม
¡ 1.1.6 สามารถจัดการและแก#ป‘ญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู
เชิงสัมพัทธ>โดยใช#ดุลยพินิจทางค2านิยม ความรู#สึกของผู#อื่น และประโยชน>ของสังคมส2วนรวม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ผู#สอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอน และเปŽนแบบอย2างทีด่ ีให#กบั นักศึกษา
1.2.2 การเรียนรู#โดยการปฏิสัมพันธ>เชิงปฏิบัติการ (Interacive Action Learning)
1.2.3 การปลูกฝ‘งให#นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน#นการเข#าชั้นเรียนให#ตรงเวลาตลอดจน
การแต2งกายที่เปŽนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.4 การใช#กรณีศึกษา บทบาทสมมติ ใช#ตัวแบบที่ดี เช2น ตัวแบบที่เปŽนจริง ข2าว เหตุการณ>
ชีวประวัติ สื่อ อินเทอร>เน็ต ใช#กระบวนการปรับพฤติกรรม โดยใช#การเสริมแรงที่เหมาะสม
กิจกรรมที่ส2งเสริมการพัฒนาตนเอง
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนั กศึกษาในการเข#าชั้นเรียน การส2งงานตามกำหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย การร2วมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหว2างเรียน
1.3.2 ประเมินจากการมีวินัยและความพร#อมเพรียงของนักศึกษาในการเข#าร2วมกิจกรรม
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน#าที่ที่ได#รับมอบหมาย
1.3.4 ประเมินจากผลงาน กลุ2มเพื่อน
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2. ความรูV
2.1 ความรู#ที่ต#องได#รับ
l 2.1.1 มีความรอบรู#ในด#านวิชาชีพครู และวิชาเฉพาะสาขาอย2างกว#างขวางลึกซึ้ง และเปŽน
ระบบ
¡ 2.1.2 มีความตระหนักรู#หลักการและทฤษฎี ในองค>ความรู#ที่เกี่ยวข#องอย2างบูรณาการ
ทั้งการบูรณาการศาสตร>วิชาเฉพาะสาขา การบูรณาการข#ามศาสตร> และการบูรณาการกับโลกแห2ง
ความเปŽนจริง
¡ 2.1.3 มี ค วามเข# า ใจความก# า วหน# า ของความรู# เ ฉพาะด# า นในวิ ช าชี พ ครู แ ละวิ ช า
เฉพาะสาขาอย2างลึกซึ้ง ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต2อยอดความรู#
l 2.1.4 มี ค วามสามารถในการวิ เ คราะห> สั ง เคราะห> และประเมิ น ค2 า องค> ค วามรู#
และสามารถประยุกต>ใช#ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย2างมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 ใช#การจัดการเรียนรู#หลากหลายรูปแบบโดยเน#นการเรียนรู#เชิงรุก (Active Learning)
โดยใช#การเรียนรู#จากการทำงานเปŽนฐาน (Work-based Learning) เน#นหลักการทางทฤษฎี ผนวกกับ
ภาคปฏิบัติ
2.2.2 การจัดการเรียนรู#จากสถานการณ>จริงโดยการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
หรือเชิญผู#เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ>ตรงมาเปŽนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องการใช#สื่อและเทคโนโลยี
ในการพัฒนาภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
2.2.3 ฝ•กทักษะกระบวนการแสวงหาความรู#และส2งเสริมให#ผู#เรียนสร#างความรู# ความเข#าใจ
ในเรื่องที่ศึกษาด#วยตนเอง
2.2.4 ฝ•กให#ผู#เรียนวิเคราะห>ออกแบบแผนการจัดกิจกรรมด#านภาษาพร#อมทั้งสื่อที่เหมาะสม
สำหรับเด็กปฐมวัย และจัดกิจกรรมตามเป–าหมายที่กำหนด และประเมินผลการปฏิบัติเพื่อปรับปรุง
ต2อไป ในลักษณะของการเรียนรู#ด#วยการกำกับตนเอง (Self Regulation)
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทดสอบปลายภาคเรียน
2.3.2 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
2.3.3 ประเมินจากแฟ–มผลงานอิเล็กทรอนิกส>ของนักศึกษา
2.3.4 ประเมินจากการนำเสนอผลงานในชั้นเรียน
2.3.5 ประเมินจากโครงการที่นำเสนอ
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3. ทักษะทางปuญญา
3.1 ทักษะทางป‘ญญาที่ต#องพัฒนา
¡ 3.1.1 สามารถคิ ด ค# น หาข# อ เท็ จ จริ ง ทำความเข# า ใจ และประเมิ น ข# อ มู ล สารสนเทศ
และแนวคิดจากแหล2งข#อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช#ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก#ป‘ญหา และทำการ
วิจัยเพื่อพัฒนางานและพัฒนาองค>ความรู#ได#ด#วยตนเอง
l 3.1.2 สามารถคิดแก#ป‘ญหาที่มีความสลับซับซ#อน เสนอทางออก และนำไปสู2การแก#ไข
ได#อย2างสร#างสรรค> โดยคำนึงถึงความรู#ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ>ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจาก
การตัดสินใจ
¡ 3.1.3 มี ค วามเปŽ น ผู# น ำทางป‘ ญ ญาในการคิ ด พั ฒ นางานอย2 า งสร# า งสรรค> มี วิ สั ย ทั ศ น>
และการพัฒนาศาสตร>ทางครุศาสตร> รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย2างมีนวัตกรรม
l 3.1.4 การคิดวิเคราะห> สังเคราะห> ประเมินค2า และนำความรู#เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี
และหลั ก การที่ เกี่ ย วข# อ งในศาสตร> ส าขาวิ ช าเฉพาะสาขาไปใช# ในการจั ด การเรี ย นรู# แก# ป‘ ญ หา
การพัฒนาผู#เรียน และการวิจัยต2อยอดองค>ความรู# มีความเปŽนผู#นำในการปฏิบัติงานอย2างมีวิสัยทัศน>
ในการพัฒนาการเรียนการสอน
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ใช#การเสริมแรง ข#อมูลย#อนกลับและให#ความรู#เพิม่ เติม
3.2.2 การเรียนรู#โดยใช#ป‘ญหาเปŽนฐาน (Problem–based Learning : PBL)
3.2.3 การเรียนรู#จากการทำงานฐาน (Work-based Learning) ให#ลงมือปฏิบัตอิ ย2างสม่ำเสมอใช#
สถานการณ>จริงและป‘ญหาที่หลากหลาย เพื่อฝ•กฝนจนเกิดความชำนาญ
3.2.5 การใช#เครื่องมือทางความคิด (Mind Tools) ถ2ายทอดความคิด สรุปรวบยอดความคิด
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการนำเสนองานในชั้นเรียน
3.3.2 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานในแฟ–มผลงานอิเล็กทรอนิกส> และการนำเสนอผลงานใน
ชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธTระหว_างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ>ระหว2างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต#องพัฒนา
¡ 4.1.1 มีความรู#ความเข#าใจเกี่ยวกับบทบาทหน#าที่และความรับผิดชอบของตนเองและ
ผู#อื่นในการทำงานและการอยู2ร2วมกัน อย2างเปŽ นกัลยาณมิ ตร และในการเรียนรู#พั ฒ นาตนเองและ
วิชาชีพอย2างต2อเนื่อง
l 4.1.2 มีความเอาใจใส2ช2วยเหลือและเอื้อต2อการแก#ป‘ญ หาในกลุ2มและระหว2างกลุ2มได#
อย2างสร#างสรรค>
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¡ 4.1.3 มีภาวะผู#นำและผู#ตามที่ดี มีความสัมพันธ>ที่ดีกับผู#เรียน และมีความรับผิดชอบต2อ

ส2วนรวมทั้งด#านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล#อม
l 4.1.4 มีความไวในการรับรู#ความรู#สึกของผู#อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะ ทางอารมณ>
และสังคม เอาใจใส2ในการรับฟ‘ง และพัฒนาความสัมพันธ>ระหว2างบุคคลอย2างมีความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 ใช# การสอนที่ มี การกำหนดให# มี กิ จกรรมกลุ2 มและการเรียนแบบมี ส2 วนร2วมปฏิ บั ติ การ
(Participative Learning through Action)
4.2.2 ฝ•กทักษะการสืบค#นข#อมูลจากบุคคลและแหล2งข#อมูลต2างๆ
4.2.3 การเปŽนผู#นำแบบมีส2วนร2วม (Shared Leadership) ในการนำเสนองานโครงการ
4.2.4 การแสดงความคิดเห็น การรับฟ‘งข#อเสนอแนะของผู#อื่น และการบันทึกสะท#อน การเรียนรู#
(Reflective Learning) จากการทำงานกลุ2ม และการจัดทำโครงการ
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษา ในขณะร2วมกิจกรรมต2าง ๆ รวมถึง
การแสดงความคิด การรับฟ‘งข#อเสนอแนะของผู#อื่น และการบันทึกสะท#อนการเรียนรู#
4.3.2 ประเมินจากผลการศึกษาค#นคว#า และการแก#ป‘ญหา พิจารณาจากความครบถ#วน
ชัดเจนและตรงประเด็นตามหัวข#อที่ได#รับมอบหมาย
4.3.3 ประเมินจากผลนำเสนอผลงานกลุ2ม และการเปŽนผู#นำในการอภิปราย
5. ทักษะการวิเคราะหTเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชVเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห>เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช#เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต#องพัฒนา
¡ 5.1.1 มีความสามารถในการสื่อสารอย2างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน การใช#
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเก็บข#อมูลและนำเสนอข#อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับบุคคลและกลุ2ม
บุคคล ที่มีความแตกต2างกัน
¡ 5.1.2 มีความสามารถในการใช#ดุลยพิ นิจที่ ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
ตระหนั กถึงคุณ ค2าในการใช#ภาษาพู ด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติเพื่ อการสื่อสาร
การเรียนรู#อย2างต2อเนื่องและสม่ำเสมอ
l 5.1.3 ความสามารถในการวิเคราะห>ข#อมูล ภาษาพูด ภาษาเขียน ในการเก็บข#อมูลและ
นำเสนอข#อมูล อันมีผลให#สามารถเข#าใจองค>ความรู#หรือประเด็นป‘ญหาอย2างรวดเร็ว
l 5.1.4 มีความสามารถในการบูรณาการข#อมูลเพื่อการสื่อสารอย2างเปŽนระบบด#วยสื่อและ
เทคโนโลยีได#อย2างมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การวิ เคราะห> จากกรณี ศึ กษาเรี ยนรู# เทคนิ คการสอนภาษาสำหรั บเด็ กปฐมวั ยและ
ประยุกต>ใช#ในในการออกแบบสื่อที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย
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5.2.2 การสื บ ค# น และนำเสนอรายงานในประเด็ น สำคั ญ ทางการพั ฒ นาภาษาสำหรับ เด็ ก
ปฐมวัยและการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย โดยใช#เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.3 ฝ•กการใช#ภาษาพูด ภาษาเขียนและการใช#เทคโนโลยีสารสนเทศ
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 ษาในด# า นต2 า ง ๆ
ทั้ งประเมิ น ตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิ บั ติ เชิ งสร#างสรรค> ผลงานการออกแบบสื่ อของ
นักศึกษา
5.3.2 ประเมินจากผลการศึกษาค#นคว#า/แก#ป‘ญหาจากโจทย>ที่ได#รับมอบหมาย
5.3.3 ป ระเมิ น จาก ผ ล งาน ที่ เปŽ น ชิ้ น งาน เดี่ ย ว ก ลุ2 ม แ ล ะโค รงก ารที่ น ำเส น อ
โดยใช#เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.5 ประเมินจากการติดตามวิเคราะห>และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด#านการพัฒนา
ทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
5.3.6 ประเมินทักษะการใช#เทคโนโลยี
6. ทักษะการจัดการเรียนรูV (การปฏิบัติทางวิชาชีพครูปฐมวัย)
6.1 ทักษะการจัดการเรียนรู# (การปฏิบตั ิทางวิชาชีพครูปฐมวัยที่ต#องพัฒนา
¡ 6.1.1 มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู# ที่ มี รู ป แบบหลากหลาย ทั้ ง รู ป แบบที่
เปŽนทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม2เปŽนทางการ (Informal) อย2าง
สร#างสรรค>
¡ 6.1.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู#สำหรับผู#เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู#เรียนที่มี
ความสามารถพิ เศษ ผู#เรียนที่ มีความสามารถปานกลาง และผู#เรียนที่ มีความต#องการพิ เศษอย2าง
มีนวัตกรรม
l 6.1.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู#ในวิชาเฉพาะสาขาอย2างบูรณาการ
6.2 วิธีการสอน
6.2.1 การจัดกิจกรรมและเปดโอกาสให#นักศึกษาใช#สื่อเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับเด็ก
ปฐมวัยในชั้นเรียน และการจัดทำโครงการพัฒนาภาษาสำหรับเด็กในสถานศึกษา
6.3 วิธีการประเมินผล
6.3.1 ประเมินจากการเขียนแผนการจัดประสบการณ>และการออกแบบสื่อที่ส2งเสริมทักษะ
ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย และจัดทำโครงการอย2างบูรณาการในสถานศึกษา
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหTที่

หัวขVอ/รายละเอียด

1

ปฐมนิเทศ

2

ความสำคัญของภาษา

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใชV

4 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู#สอนแนะนำตนเอง
2. ชี้แจงคำอธิบายรายวิชา จุดประสงค>
กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียน
การสอน และการประเมินผล
3. ผู#สอนวางแผนร2วมกับผู#เรียนในการกำหนด
ข#อตกลงการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4. ชมวิทัศน>แนะนำรายวิชา
5. นักศึกษาทำใบงานเดี่ยว สรุปใจความที่ได#
จากการชมวิดิทัศน>เพื่อสะท#อนความเข#า
เบื้องต#นเกี่ยวภาษากับเด็กปฐมวัย
สื่อที่ใชV
1. วิดิทัศน>แนะนำรายวิชา
https://youtu.be/_5S-OB8FxBA
2. แนวการสอน
3. ใบงาน
4 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ชมวิดิทัศน>เรื่องการพัฒนาทักษะภาษา
2. ให#นักศึกษาทุกคนบันทึกประเด็นสาระการ
เรียนรู#จากการชมวิดิทศั น>
3. แบ2งกลุ2มแลกเปลี่ยนเรียนรู# พร#อมรวบรวม
ข#อมูล และสรุปเพื่อนำเสนอเปŽนงานกลุ2ม
ในรูปแบบ Application Keynote
1. ผู#สอนและนักศึกษาร2วมกันอภิปรายสรุป
เนื้อหาที่สอดคล#องในเอกสารประกอบการ
สอนในหัวข#อ “ความสำคัญของภาษา”
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ผูVสอน
- อ.มุทิตา ทาคำแสน
- อ.ดร.กมลา ลำพูน
- อ.สุดารัตน> พงษ>พันธ>
- อ.กุลธิดา มีสมบูรณ>
- อ.ฌลาพิชญ> บุญจิต
สิทธิ์ศักดิ์

- อ.มุทิตา ทาคำแสน
- อ.ดร.กมลา ลำพูน
- อ.สุดารัตน> พงษ>พันธ>
- อ.กุลธิดา มีสมบูรณ>
- อ.ฌลาพิชญ> บุญจิต
สิทธิ์ศักดิ์

มคอ. 3
สัปดาหTที่

หัวขVอ/รายละเอียด

3

ธรรมชาติและทฤษฎี
พัฒนาการทางภาษา
ของเด็กปฐมวัย

4

ทักษะทางภาษาของ
เด็กปฐมวัย

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใชV

สื่อที่ใชV
1. วิดิทัศน>เรื่องการพัฒนาทักษะภาษาและ
ความคิด
https://www.youtube.com/watch?v=
zqacUQVLLyk
2. Keynote
4 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แบ2งกลุม2 วิเคราะห>ลักษณะทางธรรมชาติ
และทฤษฎีพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย
2. ออกแบบพร#อมนำเสนอผลงานแต2ละกลุ2ม
ในรูปแบบ Application Keynote
3. ผู#สอนและนักศึกษาร2วมกันอภิปรายสรุป
สื่อที่ใชV
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. Application Keynote
4 กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ผู#สอนกำหนดให#นักศึกษาทราบแนวทาง
การศึกษาดูงานในสถานศึกษา ณ โรงเรียน
สาธิตละอออุทิศ
2. นักศึกษาสังเกต บันทึก และสัมภาษณ>คุณครู
ผู#จัดกิจกรรมที่ส2งเสริมทักษะทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัย
3. นำเสนอผลงานในสัปดาห>ต2อไป ในรูปแบบ
Keynote หรือ iMovie
สื่อที่ใชV
1. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
2. Keynote หรือ iMovie
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ผูVสอน

- อ.มุทิตา ทาคำแสน
- อ.ดร.กมลา ลำพูน
- อ.สุดารัตน> พงษ>พันธ>
- อ.กุลธิดา มีสมบูรณ>
- อ.ฌลาพิชญ> บุญจิต
สิทธิ์ศักดิ์

- อ.มุทิตา ทาคำแสน
- อ.ดร.กมลา ลำพูน
- อ.สุดารัตน> พงษ>พันธ>
- อ.กุลธิดา มีสมบูรณ>
- อ.ฌลาพิชญ> บุญจิต
สิทธิ์ศักดิ์

มคอ. 3
สัปดาหTที่

หัวขVอ/รายละเอียด

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใชV

ผูVสอน

5

ข#อดี ข#อจำกัดในการ
พัฒนาทางภาษา
สำหรับเด็กปฐมวัย

4

- อ.มุทิตา ทาคำแสน
- อ.ดร.กมลา ลำพูน
- อ.สุดารัตน> พงษ>พันธ>
- อ.กุลธิดา มีสมบูรณ>
- อ.ฌลาพิชญ> บุญจิต
สิทธิ์ศักดิ์

6

ข#อดี ข#อจำกัดในการ
พัฒนาทางภาษา
สำหรับเด็กปฐมวัย

4

7

กลวิธีการจัด
ประสบการณ>ทาง
ภาษา

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แบ2งกลุ2มแลกเปลี่ยนเรียนรู#จากการศึกษาดู
งาน ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทศิ
2. นักศึกษาแต2ละกลุ2มสรุปประเด็น พร#อม
วิเคราะห>ข#อดีข#อจำกัดในการพัฒนาทางภาษา
สำหรับเด็กปฐมวัย
สื่อที่ใชV
1.ข#อมูลจากการดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตละออ
อุทิศ
2. Keynote
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. นักศึกษาแต2ละกลุ2มค#นคว#าข#อมูล ตัวอย2าง
การจัดกิจกรรมทางภาษาจากอินเตอร>เน็ต
2. ร2วมกันวิเคราะห>ข#อดี ข#อจำกัดในการพัฒนา
ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย พร#อมนำเสนอใน
รูปแบบ Application iMovie หรือ Keynote
3. ร2วมกันอภิปรายสรุป
สื่อที่ใชV
1. website เกีย่ วกับการจัดกิจกรรมทางภาษา
2. sdib.dusit.ac.th
3. iMovie
4. Keynote
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ชมวิดิทัศน>ตัวอย2างการจัดประสบการณ>ทาง
ภาษา
2. วิเคราะห>จากการชมตัวอย2างการจัด
ประสบการณ>
3. นักศึกษาร2วมกันออกแบบ โครงการบูรณา
การการพัฒนาภาษาด#วยนิทานและ
วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย (บูรณาการกับ
วิชา นิทานและวรรณกรรม)
12

- อ.มุทิตา ทาคำแสน
- อ.ดร.กมลา ลำพูน
- อ.สุดารัตน> พงษ>พันธ>
- อ.กุลธิดา มีสมบูรณ>
- อ.ฌลาพิชญ> บุญจิต
สิทธิ์ศักดิ์

- อ.มุทิตา ทาคำแสน
- อ.ดร.กมลา ลำพูน
- อ.สุดารัตน> พงษ>พันธ>
- อ.กุลธิดา มีสมบูรณ>
- อ.ฌลาพิชญ> บุญจิต
สิทธิ์ศักดิ์

มคอ. 3
สัปดาหTที่

หัวขVอ/รายละเอียด

8

การเลือกและ
ประยุกต>ใช#สื่อและ
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาในการพัฒนา
ภาษาสำหรับเด็ก

9

การเลือกและ
ประยุกต>ใช#สื่อและ
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาในการพัฒนา
ภาษาสำหรับเด็ก

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใชV

3. นำเสนอหน#าชั้นเรียน ในรูปแบบ Keynote
4. ร2วมอภิปรายสรุป
สื่อที่ใชV
1. sdib.dusit.ac.th
2. Keynote
3. ตัวอย2างโครงการ
4 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ศึกษาตัวอย2างการใช#สื่อและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาในการพัฒนาภาษาสำหรับเด็ก
จาก Application นิทาน,เพลง สำหรับเด็ก
2. เรียนรู#พร#อมออกแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ทางภาษาในรูปแบบ Smart Classroom จาก
วิทยากร
3. นำเสนอผลงานหน#าชั้นเรียน
สื่อที่ใชV
1. iTunes U
2. Smart Classroom
3. Application นิทาน,เพลง สำหรับเด็ก
** นำเสนอความก#าวหน#าของโครงการ
4 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ศึกษาการใช#ออกแบบและสร#างสื่อพัฒนาทาง
ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย โดยโปรแกรม stop
motion โดยวิทยากร
2. แบ2งกลุ2มนักศึกษาออกแบบพร#อมสร#างสรรค>
สื่อพัฒนาทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
3. ผู#สอนและนักศึกษาร2วมกันอภิปรายและ
เสนอแนะเกีย่ วกับสื่อของแต2ละกลุ2ม
สื่อที่ใชV
1. วิทยากร และบทความวิจัย
2. โปรแกรม stop motion
** นำเสนอความก#าวหน#าของโครงการ
13

ผูVสอน

- อ.มุทิตา ทาคำแสน
- อ.ดร.กมลา ลำพูน
- อ.สุดารัตน> พงษ>พันธ>
- อ.กุลธิดา มีสมบูรณ>
- อ.ฌลาพิชญ> บุญจิต
สิทธิ์ศักดิ์

- อ.มุทิตา ทาคำแสน
- อ.ดร.กมลา ลำพูน
- อ.สุดารัตน> พงษ>พันธ>
- อ.กุลธิดา มีสมบูรณ>
- อ.ฌลาพิชญ> บุญจิต
สิทธิ์ศักดิ์

มคอ. 3
สัปดาหTที่
10

หัวขVอ/รายละเอียด
การประเมินผล
พัฒนาภาษา

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใชV

ผูVสอน

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แบ2งกลุ2มศึกษา ค#นคว#าหัวข#อ การประเมินผล
พัฒนาการภาษาของเด็กปฐมวัย
2. สืบค#นข#อมูลเพื่อนำเสนอโดยรูปแบบ
Application Keynote
3. แต2ละกลุ2มตั้งประเด็นคำถามเพื่อสรุปและ
ทบทวนเนื้อหาโดยใช#วิธีเล2นเกม Kahoot

- อ.มุทิตา ทาคำแสน
- อ.ดร.กมลา ลำพูน
- อ.สุดารัตน> พงษ>พันธ>
- อ.กุลธิดา มีสมบูรณ>
- อ.ฌลาพิชญ> บุญจิต
สิทธิ์ศักดิ์

11

การเรียนรู#บทบาท
ของครู ผู#ปกครอง
และชุมชน ในการ
ส2งเสริมพัฒนาการ
ด#านภาษา

4

12

การเรียนรู#บทบาท
ของครู ผู#ปกครอง
และชุมชน ในการ
ส2งเสริมพัฒนาการ
ด#านภาษา

4

สื่อที่ใชV
1. iTunes U
2. Keynote
3. Kahoot
** นำเสนอความก#าวหน#าของโครงการ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แบ2งกลุ2มศึกษา ค#นคว#าหัวข#อ บทบาทของครู
ผู#ปกครอง และชุมชน ในการส2งเสริม
พัฒนาการด#านภาษา
2. สืบค#นข#อมูลเพื่อนำเสนอโดยรูปแบบ
Application
สื่อที่ใชV
1. iTunes U
2. youtube
3. Keynote
** นำเสนอความก#าวหน#าของโครงการ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แบ2งกลุ2มออกแบบกิจกรรมที่ส2งเสริมการ
ร2วมมือของครู ผู#ปกครอง และชุมชน ในการ
ส2งเสริมพัฒนาการด#านภาษา
2. นำเสนอหน#าชั้นเรียน
3.ร2วมกันอภิปรายสรุป

14

- อ.มุทิตา ทาคำแสน
- อ.ดร.กมลา ลำพูน
- อ.สุดารัตน> พงษ>พันธ>
- อ.กุลธิดา มีสมบูรณ>
- อ.ฌลาพิชญ> บุญจิต
สิทธิ์ศักดิ์

- อ.มุทิตา ทาคำแสน
- อ.ดร.กมลา ลำพูน
- อ.สุดารัตน> พงษ>พันธ>
- อ.กุลธิดา มีสมบูรณ>
- อ.ฌลาพิชญ> บุญจิต
สิทธิ์ศักดิ์

มคอ. 3
สัปดาหTที่

หัวขVอ/รายละเอียด

จำนวน
ชั่วโมง

13

การส2งเสริมนิสัยรัก
การอ2าน

4

14

การจัดประสบการณ>
ด#านภาษาให#กับเด็ก
ในสถานศึกษา
ปฐมวัย

4

15

การจัดประสบการณ>
ด#านภาษาให#กับเด็ก
ในสถานศึกษา
ปฐมวัย

4

16

สอบปลายภาค

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใชV
สื่อที่ใชV
1. iMovie
** นำเสนอความก#าวหน#าของโครงการ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ศึกษาดูงาน ณ ห#องสมุดโรงเรียนสาธิตละออ
อุทิศ
2. นักศึกษาแต2ละคนเก็บข#อมูลพร#อมนำเสนอ
ประเด็นที่สอดคล#องกับเอกสารประกอบการเรียน
3. ร2วมกันอภิปรายสรุป
สื่อที่ใชV
1. ห#องสมุด โรงเรียนสาธิตละออุทิศ
2. iTunes U
3. Keynote
** นำเสนอความก#าวหน#าของโครงการ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แบ2งกลุม2 ออกแบบการจัดประสบการณ>ด#าน
ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
2. นำเสนอกิจกรรม
3. ผู#สอนและเพื่อนแนะนำเพิ่มเติม
สื่อที่ใชV
1. ตัวอย2างแผนการสอนพร#อมสื่อที่เหมาะสม
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. นักศึกษาจัดโครงการ
2. ครูประจำชั้นและเด็กเปŽนผู#ประเมินผลการจัด
กิจกรรม
3. สรุปพร#อมแลกเปลี่ยนเรียนรู#กับเพื่อนใน
ห#องเรียน
สื่อที่ใชV
1. โรงเรียนอนุบาล
2. โครงการ

15

ผูVสอน

- อ.มุทิตา ทาคำแสน
- อ.ดร.กมลา ลำพูน
- อ.สุดารัตน> พงษ>พันธ>
- อ.กุลธิดา มีสมบูรณ>
- อ.ฌลาพิชญ> บุญจิต
สิทธิ์ศักดิ์

- อ.มุทิตา ทาคำแสน
- อ.ดร.กมลา ลำพูน
- อ.สุดารัตน> พงษ>พันธ>
- อ.กุลธิดา มีสมบูรณ>
- อ.ฌลาพิชญ> บุญจิต
สิทธิ์ศักดิ์

- อ.มุทิตา ทาคำแสน
- อ.ดร.กมลา ลำพูน
- อ.สุดารัตน> พงษ>พันธ>
- อ.กุลธิดา มีสมบูรณ>
- อ.ฌลาพิชญ> บุญจิต
สิทธิ์ศักดิ์

มคอ. 3
2.

กิจกรรมที่

แผนการประเมินผลการเรียนรูV
- คะแนนเก็บระหว2างภาคร#อยละ 70
- คะแนนสอบปลายภาคร#อยละ 30
ผลการ
เรียนรูV

สัปดาหTที่ สัดส_วนของการ วิธีการทวนสอบ
ประเมิน ประเมินผล

วิธีการประเมิน

1

1.1.1 , 1.1.5

ความรับผิดชอบและวินัยใน
การเรียน

1-15

10%

แฟ–มสะสมผลงาน

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

35%

แฟ–มสะสมผลงาน

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

การจัดทำโครงการ

15

25%

สรุปรายงานผล
การจัดกิจกรรม

4

2.1.1 , 2.1.4
3.1.2 , 3.1.4
6.1.3

สอบปลายภาค

16

30%

คะแนน

16

มคอ. 3
3.

การประเมินผลการศึกษา
เกณฑTคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49
ไม2สมบูรณ>
ถอน
ขาดสอบ

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
I
W
M

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตำราหลัก
มุทิตา ทาคำแสน และคณะ. (2561). เอกสารประกอบการสอนพัฒนาการทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัย. กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและขVอมูลสำคัญ
กรมวิชาการ. (2560). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560. กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ>คุรุสภาลาดพร#าว.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ>คุรุสภาลาดพร#าว.
จิระ จิตสุภา และคณะ. (2559). การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสTเพื่อส_งเสริมกระบวนการเรียนรูVของ
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยตามแบบจำลองจินตวิศวกรรม. มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต.
เอื้ออารี จันทร. (2557). การพัฒนาระบบการเรียนรูVจากการทำงานแบบผสมผสานและเสริม
ศักยภาพดVวยเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารสำหรับผูVดูแลเด็กสังกัดองคTกรการ
ปกครอง. ทVองถิ่นกระทรวงมหาดไทย. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ>มหาวิทยาลัย.
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มคอ. 3

3. เอกสารและขVอมูลแนะนำ
3.1 Website
3.2 iTunes U
3.3 sdib.dusit.ac.th
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธTการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ2มระหว2างผู#สอนและผู#เรียน
- การสังเกตจากพฤติกรรมของผู#เรียน
- การประเมินผลงานด#านความเหมือนและความแตกต2างระหว2างผู#เรียนด#วยกันเอง
- แบบประเมินผู#สอนและแบบประเมินรายวิชา
- ข#อเสนอแนะผ2านเว็บไซต> ที่อาจารย>ผู#สอนได#จัดทำเปŽนช2องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธTการประเมินการสอน
- การถอดบทเรียนร2วมกันระหว2างอาจารย>ผู#สอน ร2วมกับการพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา
- นักศึกษาประเมินอาจารย>ผู#สอน ด#วยวิธีประเมินผ2านระบบออนไลน> ผ2านแบบประเมินอาจารย>
ของคณะ
- คณะกรรมการประจำหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา
- อาจารย>ผู#ประสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย>ผู#ร2วมสอน ร2วมกันประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน ระหว2างภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
นำผลที่ได#สัมมนาการจัดการเรียนการสอน และการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน มาปรับปรุงรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนโดยวิเคราะห>กลุ2มผู#เรียนและผู#เรียนเปŽนรายบุคคล
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- พิจารณาผลการสอบ
- การนำเสนอรายงาน การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ2มตรวจผลงาน
- การจัดกิจกรรรม โดยการให#คะแนนการจัดกิจกรรมร2วมกับอาจารย>ในสถานศึกษา
- การให#คะแนนพฤติกรรม
- แฟ–มสะสมผลงาน
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5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- กิจกรรมกลุ2มการจัดโครงการทุกศูนย>การศึกษาควรจัดในลักษณะเดียวกันคือให#นักศึกษาได#ลงมือ
ปฏิบัติจริง โดยนำสื่อไปจัดกิจกรรมให#กับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศหรือโรงเรียน
เครือข2าย ในเวลาหลังเลิกเรียน
- กิจกรรมมีการบูรณาการร2วมกันกับรายวิชาอื่นตามที่ระบุไว#ใน มคอ. 3

19

