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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะ
คณะครุศาสตรO

1. รหัสและชือ่ รายวิชา

หมวดที่ 1 ขQอมูลทั่วไป

1071109 มาตุเวทวิทยา
Maternity Science

2. จำนวนหน[วยกิต
3(3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3.2 ประเภทของรายวิชา กลุ2มวิชาเอก

4. อาจารยOผูQรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยOผูQสอน

4.1 อาจารยOผูQรับผิดชอบรายวิชา
อาจารย> ดร.ปุณยวีร> จิโรภาสวรพงศ> และ อาจารย>นิศารัตน> อิสระมโนรส
4.2 อาจารยOผูQสอนและกลุ[มเรียน
-

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นป^ที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปjที่ 1

6. รายวิชาที่ตQองเรียนมาก[อน (Pre-requisite) (ถQามี)
“ไม2มี”

7. รายวิชาที่ตQองเรียนพรQอมกัน (Co-requisites) (ถQามี)
“ไม2ม”ี
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8. สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ศูนย>การศึกษานอกที่ตงั้ ลำปาง
ศูนย>การศึกษานอกที่ตงั้ นครนายก

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล[าสุด
มิถุนายน 2562

1. จุดมุ[งหมายของรายวิชา

หมวดที่ 2 จุดมุ[งหมายและวัตถุประสงคO

1. เพื่อให#นักศึกษามีความรู#ความเข#าใจในเรื่องจิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาการเรียนรู#ของ
เด็กปฐมวัย
2. เพื่อให#นักศึกษาสามารถอธิบายเรื่องความรักความผูกพันระหว2างแม2กับเด็กแรกเกิด
3. เพื่อให#นักศึกษามีทักษะในด#านการอบรมเลี้ยงดูเด็กทารก และการปฏิบัติต2อเด็กทารกอย2าง
ถูกต#อง
4. เพื่อให#นักศึกษาสามารถวิเคราะห>ความรู#เกี่ยวกับสมองและพัฒนาการทางสมองของเด็ก
ปฐมวัย
5. เพื่อ ให#นัก ศึก ษานำความรู#เกี่ยวกับ การพัฒ นาทักษะทางสมองเพื่อ บริห ารจัดการชีวิตมา
ประยุกต>ใช#ในการจัดกิจกรรมประจำวันให#เหมาะสมกับเด็กในช2วงวัยต2าง ๆ
6. เพื่อให#นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมที่ส2งเสริมทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย
7. เพื่อให#นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมที่สอดคล#องกับพหุปsญญาของเด็กปฐมวัย
8. เพื่อให#นักศึกษาสามารถบูรณาการองค>ความรู#ทสี่ ร#างสรรค>ในการจัดการสิง่ แวดล#อมที่เอื้อต2อ
พัฒนาการเด็ก

2. วัตถุประสงคOในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เพื่ อ ให#ส อดคล#อ งกับ สาระสำคัญ ในกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ร ะดั บ ปริญ ญาตรี สาขาวิ ช า
การศึ ก ษาปฐมวั ย พ.ศ. 2562 และเกณฑ> ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องสำนั ก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา
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1. คำอธิบายรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ

จิตวิท ยาพัฒ นาการ การเจริญ เติบ โตและการเรียนรู#ของเด็กปฐมวัย ความรักความผูกพัน
ระหว2างแม2กับเด็กแรกเกิด การเลี้ยงดูเด็กทารก การอุ#มเด็ก การอาบน้ำ และการปuอนอาหาร และการ
ฝwกปฏิบัติการดูแลเด็กเล็ก ความรู#เกี่ยวกับสมองและพัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัย การพัฒนา
ทักษะทางสมองเพื่อบริหารจัดการชีวิต (EF) ทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย พหุปsญญา การบูรณาการ
องค>ความรู#ที่สร#างสรรค>ที่นำไปสู2การจัดการสิ่งแวดล#อมที่เอื้อต2อพัฒนาการเด็ก
Developmental psychology, growth, and learning of young children, bonding
and attachment between a mother with newborn, raising baby, carrying, bathing and
feeding for baby, practice in caring for young children, knowledge of brain and brain
development of young children, executive functions (EF) of the brain, life skills for
young children, multiple intelligence, movement and new knowledge derived from
the researches related to the nature of young children, integration of creative
knowledge leading to environmental management supporting child development

2. จำนวนชั่วโมงที่ใชQต[อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา

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

การฝqกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝqกงาน
ไม2มี

การศึกษาดQวยตนเอง
90 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา

3. จำนวนชั่วโมงต[อสัปดาหOที่อาจารยOใหQคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก[นักศึกษา
เปsนรายบุคคล
- อาจารย>ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให#คำปรึกษาผ2าน Social Network ได#แก2 line
facebook
- อาจารย>จัดเวลาให#คำปรึกษาเปŽนรายบุคคล หรือ รายกลุ2มตามความต#องการ 1 ชั่วโมงต2อ
สัปดาห> (เฉพาะรายที่ต#องการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูQของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต#องพัฒนา
¡ 1.1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
¡ 1.1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์
ต่อ งานที่ ได้รั บ มอบหมายทั้ง ด้ านวิชาการและวิชาชี พ และสามารถพั ฒ นาตนเองอย่ างต่อ เนื่ อ ง
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่
ยั่งยืน
¡1.1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติ
คนอื่น มีความสามัคคีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญ ญาในการดำเนินชีวิตและการ
ตัดสินใจ
1.2 วิธีการสอน
1) ผู#สอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกสัปดาห> และเปŽนแบบอย2างที่ดี
ให#กับนักศึกษา
2) การปลูกฝsงให#นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน#นการเข#าชั้นเรียนให#ตรงเวลาตลอดจน
การแต2งกายที่เปŽนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3) การเข#าไปศึกษาสังเกตจากครูในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข#าชั้นเรียน การส2งงานตามกำหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย การร2วมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหว2างเรียน
2) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน#าที่ที่ได#รับมอบหมาย ในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

2. ความรูQ

2.1 ความรูQที่ตQองไดQรับ
l 2.1.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ
ค่านิ ยมของครู คุ ณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิ ญ ญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิ ตวิ ท ยา
สำหรับ ครู จิตวิท ยาพั ฒ นาการ จิตวิท ยาการเรียนรู้เพื่อ จัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ ไขปัญ หา
ส่ง เสริม และพั ฒ นาผู้เ รียนหลัก สูต รและวิท ยาการการจัด การเรียนรู้ นวัต กรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา และการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การ
5
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วิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู ทักษะการนิเทศ
และการสอนงาน ทัก ษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทัก ษะ การทำงานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการ
ร่วมมื อสร้างสรรค์ และทัก ษะศตวรรษที่ 21 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการ
ปฏิ บั ติ จ ริ ง และการบู ร ณาการข้ า มศาสตร์ อาทิ การบู ร ณาการการสอน (Technological
Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบู ร ณาการความรู้ท างวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and
Mathematics Education: STEM Education) ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ (Professional Learning
Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้
l 2.1.2 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์
ความรู้และเนื้อ หาวิชาที่ ส อนอย่างลึก ซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิท ยาการและนำไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชา
¡ 2.1.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุม ชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลีย่ นแปลงของสังคม และสามารถนำ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและ
พัฒนาผู้เรียน
¡ 2.1.4 มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อ การ
สื่อสารตามมาตรฐาน
2.2 วิธีการสอน
1) สื บ ค# นข#อ มู ล ทฤษฎีก ารเรียนรู# มาวิเคราะห> สรุป เปŽน Mind Mapping บน iPad
และนำเสนอ
2) การเรี ย นรู# จ ากการทำงานเปŽ น กลุ2 ม (Team-based Learning) โดยนำทฤษฎี
พัฒนาการมาระดมความคิด สังเคราะห> และออกแบบการนำเสนอผลงานด#วยการแสดงบทบาทสมมติ
3) การเรี ย นรู# แ บบผสมผสาน โดยบู ร ณาการเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (technological
Pedagogical Content Knowledge: TPACK) โดย การใช# Application ในการสังเกตพัฒ นาการ
ของเด็ก ลงสู2การเก็บข#อมูลในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
4)
2.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการนำเสนอผลงานในชั้นเรียน
2) ประเมินจากผลการฝwกการสังเกตพัฒนาการเด็กปฐมวัย
3) การทดสอบปลายภาคเรียน
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3. ทักษะทางปtญญา
3.1 ทักษะทางปtญญาที่ตQองพัฒนา
¡ 3.1.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์
3.2 วิธีการสอน
1) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–Based Learning) โดยใช้สถานการณ์
เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากแม่กับเด็กทารก
2) การจัดศูนย์การเรียน แบบการเรียนรูแ้ บบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจทิ ลั
โดยศึกษาจาก QR code ตามศูนย์การเรียนและลงมือปฏิบัติตามสถานการณ์จำลอง
3) การเรียนรู้จากการทำงานฐาน (Work-Based Learning) โดยการลงมือปฏิบัติการ
ทำอาหารสำหรับเด็กทารก – 3 ปี
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการนำเสนอผลงานในชั้นเรียน
2) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมขณะทำกิจกรรมในชั้นเรียน

4. ทักษะความสัมพันธOระหว[างบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ทักษะความสัมพันธOระหว[างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตQองพัฒนา
¡ 4.1.1 เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์และทางสังคม
l 4.1.2 ทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดี
กับผู้เรียนผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
l 4.1.3 มีความรับ ผิดชอบต่อหน้ าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่ อ
ส่วนรวมสามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาของตนเอง ของกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
¡ 4.1.4 มี ภ าวะผู้น ำทางวิชาการและวิช าชีพ มี ความเข้ ม แข็ง และกล้ าหาญทาง
จริยธรรมสามารถชี้นำและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์
4.2 วิธีการสอน
1) การเรียนรู#จากการทำงานเปŽนกลุม2 (Team-based Learning) โดยออกแบบกิจกรรม
ที่ส2งเสริมทักษะทางสมองเพื่อบริหารจัดการชีวิต (EF) ของเด็กทารก – 3 ปj
2) การสอนแบบสืบ เสาะหาความรู# (5Es) โดยลงเก็บข#อมูลจริงที่โรงเรียนสาธิตละออ
อุทิศ
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4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากพฤติก รรมการแสดงออกของนัก ศึก ษา ในขณะร2วมกิจ กรรมต2าง ๆ
รวมถึงการแสดงความคิด การรับฟsงข#อเสนอแนะของผู#อื่น และการบันทึกสะท#อนการเรียนรู#
2) ประเมินจากผลการศึกษาค#นคว#า และการแก#ปsญ หา พิจารณาจากความครบถ#วน
ชัดเจนและตรงประเด็นตามหัวข#อที่ได#รับมอบหมาย
3) ประเมินจากผลนำเสนอผลงานกลุ2ม และการเปŽนผู#นำในการอภิปราย

5. ทักษะการวิเคราะหOเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชQเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนา

5.1 ทักษะการวิเคราะหOเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชQเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตQอง

l 5.1.2 สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้อง

กลุ่ม ต่าง ๆ ได้อ ย่างมีป ระสิท ธิภาพโดยสามารถเลือ กใช้ก ารสื่อ สารทางวาจา การเขียน หรือ การ
นำเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม
l5.1.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ การทำงาน การประชุ ม การจัดการและสืบ ค้นข้อมูล และสารสนเทศ รับ และส่ งข้อมู ลและ
สารสนเทศโดยใช้ดุล ยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อ ถือของข้อมูล และสารสนเทศ อีก ทั้ง
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน
5.2 วิธีการสอน
1) การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเป็ น พื้ น ฐานเพื่ อ การเรี ย นรู้ ITBL (Information
Technology-Based Learning) โดยการจัดกิกจรรมที่ส่งเสริมทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัยในโรงเรียน
สาธิต ละอออุ ทิ ศ และการออกแบบการจัด สภาพแวดล้อ มภายในและภายนอกห้ อ งเรีย นด้ ว ย
Application
2) ฝwกการใช#ภาษาพูด ภาษาเขียนและการใช#เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการให#ข#อมูล
ปuอนกลับและการให#ความช2วยเหลือ โดยการนำเสนอผลงานหน#าชั้นเรียน
3) สืบ ค้นบทความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อ งกับการพัฒ นาสมองของเด็กปฐมวัย และ
บทความภาษาไทยที่เกี่ยวกับทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย โดยเขียนอ้างอิงที่ถูกต้องตามหลักสากล
4) การศึกษา Case Study จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองเกี่ยวกับความรักความผูกพัน
ระหว่างแม่กับเด็กแรกเกิด
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากผลงานทีเ่ ปŽนชิ้นงาน แผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่นำเสนอโดยใช#
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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2) ประเมินทักษะการใช#เทคโนโลยี

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรูQ

6.1 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรูทQ ี่ตQองพัฒนา
l 6.1.4 สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทัง้ ในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงาน
และสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออำนวยความสะดวก
และร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตาม
ศักยภาพ
l 6.1.5 สามารถจั ดการเรีย นการสอนให้ นั กเรี ยนมีทั ก ษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทั ก ษะ
การเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทางานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสารทักษะเทคโนโลยี และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนำทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง
6.2 วิธีการสอน
1) การฝwกประสบการณ>ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เปŽนทางการ และไม2เปŽน
ทางการในสถานศึกษาปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมที่ส2งเสริมทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย ในโรงเรียน
สาธิตลอออุทศิ
2) การเรี ย นรู# แ บบผสมผสานโดยบู ร ณาการเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Technological
Pedagogical Content Knowledge: TPACK) ในการศึกษา Case Study การบันทึกพัฒนาการของ
เด็ก ในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
6.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการการฝwกประสบการณ>ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทีเ่ ปŽน
ทางการ และไม2เปŽนทางการในสถานศึกษาปฐมวัย
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1. แผนการสอน
สัปดาหO
หัวขQอ/
ที่
รายละเอียด
1-2 บทที่ 1 จิตวิทยา
พัฒนาการ

3

บทที่ 2 จิตวิทยา
การเรียนรู#

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

จำนวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใชQ
ผูQสอน
ชั่วโมง
6
กิจกรรมการเรียนการสอน
คณาจารย>ผสู# อน
1. ทดสอบความรู#พื้นฐานเกี่ยวกับการดูแล
เด็กทารก-3 ปj ของนักศึกษาด#วย
Application Kahoot!
2. อธิบายรายละเอียดของรายวิชา วิธีการ
สอน และการประเมินผลผู#เรียน โดยตกลง
ร2วมกัน
3. ชมวิดิทัศน>เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของ
เด็กแรกเกิด – 3 ปj
4. แบ2งกลุม2 ระดมความคิดในการสังเคราะห>
และออกแบบการนำเสนอเกี่ยวกับ
พัฒนาการของเด็ก ด#วยการแสดงบทบาท
สมมติ
5. มอบหมายงานให#หากรณีศึกษา Case
Study ในการบันทึกพัฒนาการเด็กทารก –
3 ปj คนละ 1 กรณี ด#วย Application
6. บันทึกคำศัพที่เกี่ยวข#องลงใน eportfolio
สื่อที่ใชQ
1. มคอ.3
2. Application ประกอบด#วย Kahoot!
และ KhunLook
3. iTuneU
4. e-portfolio
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
คณาจารย>ผสู# อน
1. สืบค#นข#อมูลเกี่ยวกับนักทฤษฎีจิตวิทยา
การเรียนรูเ# ปŽนภาษาอังกฤษ
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สัปดาหO
ที่

4-5

หัวขQอ/
รายละเอียด

บทที่ 3 ความรัก
ความผูกพัน
ระหว2างแม2กับเด็ก
แรกเกิด

จำนวน
ชั่วโมง

6

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใชQ

ผูQสอน

2. แบ2งกลุม2 วิเคราะห>ประเด็นสำคัญของนัก
ทฤษฎี และจัดทำเปŽน Mind Mapping
โดยใช# Application
3. นำเสนอผลงานหน#าชั้นเรียน และสรุป
ร2วมกัน
4. สะท#อนคิดจากการทำกิจกรรม และ
ประเมินผลงานตนเอง
สื่อที่ใชQ
1. iTuneU
2. Application ที่เกี่ยวข#อง
3. Website ที่เกี่ยวข#อง
กิจกรรมการเรียนการสอน
คณาจารย>ผสู# อน
1. สืบสอบข#อมูลทีเ่ กี่ยวกับความรักความ
ผูกพันระหว2างแม2กับเด็กแรกเกิดทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. สร#างสถานการณ>จำลองจากสถานการณ>
ปsจจุบันเกี่ยวกับปsญหาและวิธีการแก#ปsญหา
เกี่ยวกับความรักความผูกพันระหว2างแม2กบั
เด็กแรกเกิด
3. นำเสนอสถานการณ>หน#าชั้นเรียน และ
สรุปร2วมกัน
4. ออกแบบสัมภาษณ>ผู#ปกครองเกี่ยวกับ
ความรักความผูกพันระหว2างแม2กบั เด็กแรก
เกิด โดยใช# Application
5. หากรณีศึกษาและลงเก็บข#อมูลที่
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
6. สะท#อนคิดจากการสัมภาษณ>ผปู# กครอง
สื่อที่ใชQ
1. iTuneU
2. Application ที่เกี่ยวข#อง
3. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
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สัปดาหO
หัวขQอ/
จำนวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใชQ
ผูQสอน
ที่
รายละเอียด
ชั่วโมง
6-8 บทที่ 4 แนวทาง
9
กิจกรรมการเรียนการสอน
คณาจารย>ผสู# อน
ปฏิบัติในการดูแล
1. หาข#อมูลจากจัดศูนย>การเรียน
เด็กทารก (แรกเกิด
ประกอบด#วยเรื่อง การอาบน้ำเด็ก การอุ#ม
– 3 ปj)
เด็ก การปuอนอาหาร และโรคในเด็ก โดย
การติด QR code ให#ดาวน>โหลดข#อมูล
2. ลงมือปฏิบัติกจิ กรรมตามที่ได#ศึกษากับ
สถานการณ>จำลองจากอุปกรณ>ก2อนที่
จัดเตรียมไว#ให#
3. สะท#อนคิดจากการปฏิบัติกจิ กรรม
4. ศึกษารูปแบบการประกอบอาหารและ
การจัดเตรียมอาหารสำหรับเด็กทารก – 3
ปj
5. แบ2งกลุม2 ออกแบบเมนูอาหารสำหรับเด็ก
ทารก – 3 ปj และจัดทำสมุดส2วนประกอบ
ของอาหารสำหรับเด็ก โดยระบุคำศัพท>
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข#องกับส2วนประกอบ
ด#วย Application
6. ปฏิบัตกิ ารทำอาหารสำหรับเด็กทารก –
3 ปj
7. นักศึกษาประเมินเมนูอาหารของเพื่อน
ด#วยการกำหนดเกณฑ>ด#วยตนเอง
8. เข#าสังเกตการณ>และจดบันทึกวิธีการ
ดูแลเด็กเล็ก และอาหารสำหรับเด็กเล็ก ณ
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
9. แลกเปลี่ยนเรียนรู#เกี่ยวกับวิธีการดูแล
เด็กเล็ก และอาหารสำหรับเด็กเล็ก
สื่อที่ใชQ
1. iTuneU
2. Application ที่เกี่ยวข#อง
3. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
4. QR code
12
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สัปดาหO
ที่

หัวขQอ/
รายละเอียด

จำนวน
ชั่วโมง

9-10

บทที่ 5 ความรู้
เกี่ยวกับสมองและ
พัฒนาการทาง
สมองของเด็ก
ปฐมวัย และ การ
พัฒนาทักษะทาง
สมองเพื่อบริหาร
จัดการชีวิต (EF)

6

11-12

บทที่ 6 ทักษะชีวิต
สำหรับเด็กปฐมวัย

6

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใชQ

ผูQสอน

5. อุปกรณ>ในการปฏิบัตสิ ถานการณ>จำลอง
กิจกรรมการเรียนการสอน
คณาจารย>ผสู# อน
1. หาบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมองของเด็ก
ปฐมวัย และการเล่นเพือ่ พัฒนาสมองของ
เด็กปฐมวัย
2. นำข้อมูลที่ได้รบั มาออกแบบของเล่น สื่อ
และกิจกรรมที่สง่ เสริมทักษะทางสมองเพื่อ
บริหารจัดการชีวิต (EF) โดยใช้
Application
3. แลกเปลี่ยนเรียนรูข# องเล่น สื่อ และ
กิจกรรมที่สง่ เสริมทักษะทางสมองเพือ่
บริหารจัดการชีวิต (EF) และปรับปรุงแก้ไข
ในการผลิต
4. นำของเล่น สือ่ และกิจกรรมที่สง่ เสริม
ทักษะทางสมองเพื่อบริหารจัดการชีวิต (EF)
ลงปฏิบัตกิ ิจกรรม ณ โรงเรียนสาธิตละออ
อุทิศ
5. สะท#อนคิดจากการลงปฏิบัติกจิ กรรม
ปsญหาที่พบ และวิธีการแก#ไขปsญหา หรือ
การพัฒนาปรับปรุง ของเล่น สื่อ และ
กิจกรรมที่สง่ เสริมทักษะทางสมองเพือ่
บริหารจัดการชีวิต (EF)
สื่อที่ใชQ
1. iTuneU
2. Application ที่เกี่ยวข#อง
3. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
กิจกรรมการเรียนการสอน
คณาจารย>ผสู# อน
1. แบ2งกลุม2 เข#าฐานกิจกรรม โดยแต2ละกลุ2ม
จะมีเวลาในการทำกิจกรรมฐานละ 15 นาที
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สัปดาหO
ที่

13

หัวขQอ/
รายละเอียด

บทที่ 7 พหุปญ
ั ญา

จำนวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใชQ

ผูQสอน

ดังนี้
1.1 กิจกรรม “ต2อให#สูง”
1.2 กิจกรรม “แต2งตัวให#หนูที”
1.3 กิจกรรม “4 pieces jigsaw
puzzle”
1.4 กิจกรรม “stackers”
1.5 กิจกรรม “หนูนอ# ยหมวกแดง”
2. สะท#อนคิดจากการปฏิบัติกจิ กรรมว2ามี
ความเชือ่ มโยงต2อทักษะชีวิตของเด็ก
อย2างไร
3. ออกแบบกิจกรรมในการส2งเสริมทักษะ
ชีวิตของเด็กแรกเกิด – 6 ปj โดยใช#
Application และแบบบันทึกพฤติกรรม
ขณะร2วมกิจกรรมของเด็ก
4. นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรูจ# ากเพื่อน
ร2วมชั้น และทำการปรับปรุงกิจกรรม
5. ลงปฏิบัตกิ ิจกรรมทีส่ 2งเสริมทักษะชีวิต
ของเด็ก ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
6. สะท#อนคิดจากการปฏิบัติกจิ กรรม
ปsญหาที่พบ วิธีการแก#ไขปsญหา หรือการ
ปรับปรุงกิจกรรม
7. บันทึกคำศัพท>ภาษาอังกฤษทีเ่ กี่ยวข#อง
กับการปฏิบัติกจิ กรรม
สื่อที่ใชQ
1. iTuneU
2. Application ที่เกี่ยวข#อง
3. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
4. อุปกรณ>ในการปฏิบัติกจิ กรรมเข#าฐาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
คณาจารย>ผสู# อน
1. กิจกรรม “ฉันชอบอะไร” (แบบสำรวจ
พหุปญ
s ญาภาษาอังกฤษ) จาก
14
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สัปดาหO
ที่

14-15

หัวขQอ/
รายละเอียด

บทที่ 8 การจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อพัฒนาการเด็ก

จำนวน
ชั่วโมง

6

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใชQ

ผูQสอน

https://alis.alberta.ca/careerinsite/kn
ow-yourself/multiple-intelligencesquiz/your-top-intelligences/
แบบให้นักศึกษาทราบถึงความถนัดของ
ตนเอง
2. สืบค้นการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ด้านของพหุปัญญาที่ตนเองถนัด
3. แบ่งกลุม่ ตามความถนัดทางพหุปญ
ั ญา
และออกแบบกิจกรรมพหุปัญญา โดยใช้
Application
4. ทดลองปฏิบัติกจิ กรรมในชั้นเรียนร่วมกับ
เพื่อนและอาจารย์
5. นักศึกษาประเมินตนเองเกี่ยวกับการ
ออกแบบกิจกรรม พร้อมวิธีการในการ
ปรับปรุงกิจกรรม
สื่อที่ใชQ
1. iTuneU
2. Application ที่เกี่ยวข#อง
3. แบบสำรวจพหุปsญญาภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการเรียนการสอน
คณาจารย>ผสู# อน
1. เข#าสังเกตและศึกษาการจัดสิ่งแวดล#อม
ภายในและภายนอกห#องเรียนที่เอือ้ ต2อ
พัฒนาการของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
โดยมีหัวข#อดังนี้
1.1 ภาพบรรยากาศภายในและ
ภายนอกห#องเรียน
1.2 สัมภาษณ>ครูประจำชั้นเกี่ยวกับ
รูปแบบ เทคนิค และแนวคิดการจัด
สภาพแวดล#อมภายในห#องเรียน
2. ออกแบบการจัดสภาพแวดล#อมใน

15
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สัปดาหO
ที่

หัวขQอ/
รายละเอียด

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใชQ

ผูQสอน

ห#องเรียนและนอกห#องเรียน ด#วย
Application “Room planer” และ
อธิบายด#วยคำศัพท>ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข#อง
3. ร2วมกันอภิปรายเกีย่ วกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อพัฒนาการเด็ก
4. สะท#อนคิดจากกิจกรรมทีล่ งมือปฏิบัติ
สื่อที่ใชQ
1. iTuneU
2. Application “Room planer”
16

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรูQ
ผลการเรียนรูQ

วิธีการประเมิน

1.1.1, 1.1.2,1.1.3 1) ประเมินจากการเข#า
สถานศึกษาตรงเวลา
2) ประเมินจากความ
รับผิดชอบในงานที่ได#รับ
มอบหมายในการสังเกตในชั้น
เรียนปฐมวัย
2.1.1, 2.1.2, 2.1.4 1) ข#อสอบปลายภาค
3.1.2, 4.1.1,
1) ประเมินจากการทำงาน
4.1.2, 4.1.3,
เปŽนกลุ2ม
4.1.4, 5.1.2, 5.1.3 2) ประเมินจากการสร#างสรรค>
ผลงาน
3) ประเมินจากการใช#
เทคโนโลยีในรายวิชา
4) ประเมินจากการนำเสนอ
ผลงาน

สัปดาหOที่
ประเมิน
1-15

สัดส[วนของ
การประเมินผล
10 %

วิธีการทวน
สอบ
การลงไป
ปฏิบัติกิจกรรม
ในสถานศึกษา
และชุมชน

16

30%

1, 4-7, 9-13

30 %

สุ2มประเมิน
ข#อสอบ
สุ2มตรวจ
ผลงานของ
นักศึกษา

16
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ผลการเรียนรูQ
6.1.4, 6.1.5

วิธีการประเมิน
1) การจัดกิจกรรมที่สง2 เสริม
ทักษะทางสมองเพื่อบริหาร
จัดการชีวิต (EF)
2) การจัดกิจกรรมที่สง2 เสริม
ทักษะชีวิต

สัปดาหOที่
ประเมิน
10,12

สัดส[วนของ
การประเมินผล
30 %

วิธีการทวน
สอบ
สุ2มความ
เหมาะสมของ
การให#คะแนน
ดิบ และระดับ
รายวิชา

3. การประเมินผลการศึกษา
เกณฑOคะแนน
90 – 100
85 – 89
75 – 84
70 – 74
60 – 69
55 – 59
50 – 54
0 – 49
ถอนรายวิชา
ผลการเรียนไม2สมบูรณ>

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตำราและเอกสารหลัก

คณาจารย>การศึกปฐมวัย. (2562). เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา มาตุเวทวิทยา.
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

2. เอกสารและขQอมูลสำคัญ

จอม ชุมช่วย. (2552). พ่อแม่มือโปร. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์สุขภาพ
ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย. (2556). ตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก. กรุงเทพมหานคร : บียอนด์
เอ็นเทอร์ไพรช์.
Smith, N. (2018). Parent Teaching: Basic Safety for Infants and Toddlers (Ages birth to
3 years). Nursing Reference Center Plus
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3. เอกสารและขQอมูลแนะนำ

http://arit.dusit.ac.th/2019/page/database_service.html ฐานข#อมูลออนไลน>
http://eresearch.dusit.ac.th/module/main/ResearchMainSearch.aspx วารสารวิจัย มสด.
http://www.pecerathailand.org แหล2งเรียนรู#ด#านการศึกษาปฐมวัย
http://edlru.dusit.ac.th สือ่ การศึกษาทางไกลระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธOการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ดำเนินการดังนี้
• นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนผ2านแบบประเมินอาจารย> ผ2านระบบออนไลน>ของ
มหาวิทยาลัย / ของรายวิชา
• นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โดยการเขียนบรรยาย
• การสนทนากลุ2มระหว2างผูส# อนและผูเ# รียนเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา

2. กลยุทธOการประเมินการสอน

• การถอดบทเรียนร2วมกันระหว2างอาจารย>ผู#สอน ร2วมกับการพิจารณาผลการเรียนของ
นักศึกษา
• นักศึกษาประเมินอาจารย>ผสู# อน ด#วยวิธีประเมินผ2านระบบออนไลน>
• คณะกรรมการประจำหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา
• อาจารย>ผปู# ระสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย>ผรู# ว2 มสอน ร2วมกันประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน ระหว2างภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน
เปŽนรายวิชาใหม2 ดำเนินการในปjแรก

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ทำหน#าที่ทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ดังนี้
- สุ2มประเมินข#อสอบและความเหมาะสมของการให#คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน
ของรายวิชา
- สุ2มตรวจผลงานของนักศึกษา
18
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- มีการประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความถูกต#อง ชัดเจนของข#อสอบกลางภาคและ/
หรือปลายภาค ข#อสอบภาคปฏิบัติ
- มีแบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีวัตถุประสงค>เพื่อให#นักศึกษา
ประเมินตนเองเกี่ยวกับระดับความรู# ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม ตามมาตรฐานผลการเรียนรู#
ของรายวิชาที่กำหนดไว# หลังจากเรียนวิชานี้แล#ว
- สอบถามนักศึกษาในประเด็นต2อไปนี้
- การรับทราบรายละเอียดของแนวทางการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู#ใน
ชั่วโมงแรกของการเรียนรายวิชา
- ในระหว2างกระบวนการสอนรายวิชา มีการตรวจสอบความรู#นักศึกษาอย2างสม่ำเสมอ โดยการ
สอบถามและให#นกั ศึกษาได#แสดงความคิดเห็นระหว2างการเรียน
- การสัมภาษณ>นักศึกษาระหว2างการเรียน และการปฏิบัติกจิ กรรมในสถานศึกษา

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
เปŽนรายวิชาใหม2 ดำเนินการในปjแรก

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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