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1. รหัสและชือ่ รายวิชา

หมวดที่ 1 ขVอมูลทั่วไป

1071109 มาตุเวทวิทยา
Maternity Science

2. จำนวนหน^วยกิต
3(3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3.2 ประเภทของรายวิชา กลุ2มวิชาเอก

4. อาจารยTผูVรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยTผูVสอน

4.1 อาจารยTผูVรับผิดชอบรายวิชา
อาจารย> ดร.ปุณยวีร> จิโรภาสวรพงศ> และ ผู#ช2วยศาสตราจารย>นิศารัตน> อิสระมโนรส
4.2 อาจารยTผูVสอนและกลุ^มเรียน
1. ผู#ช2วยศาสตราจารย>นิศารัตน> อิสระมโนรส กลุ2มเรียน A1,B1
2. ผู#ช2วยศาสตราจารย>ฌลาพิชญ> บุญจิตสิทธิ์ศักดิ์ กลุ2มเรียน UA
3. อาจารย>ชนม>ธิดา ยาแก#ว
กลุ2มเรียน UA
4. อาจารย>รวี ศิริปริชยากร
กลุ2มเรียน NA
5. อาจารย>ฉัตรทราวดี บุญถนอม
กลุ2มเรียน NA
6. อาจารย>ดวงเดือน วรรณกูล
กลุ2มเรียน LA
7. อาจารย>ชญาณิศา ธรรมยศ
กลุ2มเรียน LA

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปRที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปuที่ 1

6. รายวิชาที่ตVองเรียนมาก^อน (Pre-requisite) (ถVามี)
“ไม2มี”
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7. รายวิชาที่ตVองเรียนพรVอมกัน (Co-requisites) (ถVามี)
“ไม2ม”ี

8. สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย>การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง และ ศูนย>การศึกษา
นอกที่ตั้งนครนายก

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล^าสุด
ปรับปรุง วันที่ 18 มิถุนายน 2563

1. จุดมุ^งหมายของรายวิชา

หมวดที่ 2 จุดมุ^งหมายและวัตถุประสงคT

1. เพื่อให#นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาการเรียนรู#ของเด็ก
ปฐมวัย
2. เพื่อให#นักศึกษาสามารถอธิบายเรื่องความรักความผูกพันระหว2างแม2กับเด็กแรกเกิด
3. เพื่อให#นักศึกษาสามารถเลี้ยงดูเด็กทารก และการปฏิบัติต2อเด็กทารกอย2างถูกต#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#องกับพหุป}ญญาของเด็กปฐมวัย
8. เพื่อให#นักศึกษาสามารถบูรณาการองค>ความรู#ทสี่ ร#างสรรค>ในการจัดการสิง่ แวดล#อมที่เอื้อต2อ
พัฒนาการเด็ก

2. วัตถุประสงคTในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

2.1 มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการให#มีความสอดคล#องกับช2วงวัยของ
เด็กปฐมวัย
2.2 มีการเพิ่มเติมวิธีการจัดการเรียนการสอน เป~นระบบ online เพื่อให#สอดรับกับสถานการณ>
COVID-19
2.3 มี ก ารเพิ่ ม เติ ม วิธีก ารจั ดการเรีย นการสอนแบบรวมพลั ง เชิ ง รุก (Collaborative Active
Learning) เพื่อฝ‹ก การทำงานเป~นกลุ2ม การวางแผน การถ2ายทอดประสบการณ> และทักษะชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21
3
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1. คำอธิบายรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ

จิตวิท ยาพัฒ นาการ การเจริญ เติบ โตและการเรียนรู#ของเด็กปฐมวัย ความรักความผูกพัน
ระหว2างแม2กับเด็กแรกเกิด การเลี้ยงดูเด็กทารก การอุ#มเด็ก การอาบน้ำ และการปŒอนอาหาร และการ
ฝ‹กปฏิบัติการดูแลเด็กเล็ก ความรู#เกี่ยวกับสมองและพัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัย การพัฒนา
ทักษะทางสมองเพื่อบริหารจัดการชีวิต (EF) ทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย พหุป}ญญา 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. จำนวนชั่วโมงที่ใชVต^อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา

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

การฝqกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝqกงาน
ไม2มี

การศึกษาดVวยตนเอง
90 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา

3. จำนวนชั่วโมงต^อสัปดาหTที่อาจารยTใหVคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก^นักศึกษา
เปsนรายบุคคล
- อาจารย>ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให#คำปรึกษาผ2าน Social Network ได#แก2 line,
facebook และ iTuneU
- อาจารย>จัดเวลาให#คำปรึกษาเป~นรายบุคคล หรือ รายกลุ2มตามความต#องการ 2 ชั่วโมงต2อ
สัปดาห> (เฉพาะรายที่ต#องการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูVของนักศึกษา
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
1.2.1 ผู#สอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกสัปดาห> และเป~นแบบอย2างที่ดี
ให#กับนักศึกษา
1.2.3 การปลูก ฝ}ง ให# นัก ศึก ษามีร ะเบี ยบวินั ย โดยเน#น การเข#าชั้น เรียนให# ตรงเวลา
ตลอดจนการแต2งกายที่เป~นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1.2.4 การใช# ก รณี ศึ ก ษา บทบาทสมมติ ใช# ตั ว แบบที่ ดี เช2 น ข2 า วเหตุ ก ารณ> สื่ อ
อินเตอร>เน็ต ใช#กระบวนการปรับพฤติกรรม โดยใช#การเสริมแรงที่เหมาะสม
1.2.6 การเรียนรู#โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา ด#วยการเข#าไปศึกษา
สังเกตจากครูในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข#าชั้นเรียน การส2งงานตามกำหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย การร2วมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหว2างเรียน
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน#าที่ที่ได#รับมอบหมาย ในโรงเรียนสาธิตละออ
อุทิศ
1.3.6 ประเมินจากผลงานกรณีศึกษาข2าวเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
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2. ความรูV

2.1 ความรูVที่ตVองไดVรับ
l 2.1.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ
ค่านิ ยมของครู คุ ณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิ ญ ญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิ ตวิ ท ยา
สำหรั บ 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
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
2.2.1 ใช#ก ารจั ดการเรียนรู#ห ลากหลายรูป แบบโดยเน# น การเรีย นรู#เชิ ง รุก (Active
learning) โดยใช#ก ารเรียนรู#จากการทำงานเป~นฐาน (work-based learning) โดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู#กับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
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2.2.2 การจัดการเรียนรู#ตามแนวทฤษฎีสรรสร#างนิยม (constructivism) เปœดโอกาสให#
ผู#เรียนเป~นผู#แสดงความรู#ด#วยตนเอง สืบค#นข#อมูลทฤษฎีการเรียนรู# มาวิเคราะห> สรุปองค>ความรูเ# ป~น
Mind Mapping โดยใช# iPad เป~นเครื่องมือในการออกแบบและนำเสนอผลงาน
2.2.3 การเรียนรู#แบบร2วมมือ (cooperative learning) ให#ผู#เรียนที่มีความสามารถ
แตกต2างกันทำงานร2วมกัน ช2วยเหลือและพึ่งพากัน เพื่อให#บรรลุเปŒาหมายที่วางไว#
2.2.4 การเรียนรู#แบบผสมผสาน โดยบู ร ณาการเทคโนโลยีดิจิทัล (technological
Pedagogical Content Knowledge: TPACK) โดย การใช# Application ในการสังเกตพัฒ นาการ
ของเด็ก ลงสูก2 ารเก็บข#อมูลในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
2.2.8 การเรียนรู#จากการทำงานเป~นกลุ2ม (Team-based Learning) โดยนำทฤษฎี
พัฒนาการมาระดมความคิด สังเคราะห> และออกแบบการนำเสนอผลงานด#วยการแสดงบทบาทสมมติ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทดสอบปลายภาคเรียน
2.3.3 การประเมินจากแฟŒมผลงานอิเล็กทรอนิกส>ของนักศึกษา
2.3.4 ประเมินจากการนำเสนอผลงานในชั้นเรียน
2.3.6 ประเมินจากผลการฝ‹กประสบการณ>วิชาชีพในการสังเกตพัฒนาการเด็กปฐมวัย

3. ทักษะทางปtญญา

3.1 ทักษะทางปtญญาที่ตVองพัฒนา
¡ 3.1.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์

3.2 วิธีการสอน
3.2.2 การเรี ย น รู้ โ ดยใช้ ปั ญ ห าเป็ น ฐาน (Problem–Based Learning) โดยใช้
สถานการณ์เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากแม่กับเด็กทารก
3.2.3 การเรี ย นรู้ จ ากการทำงานฐาน (Work-Based Learning) โดยการลงมื อ
ปฏิบัติการทำอาหารสำหรับเด็กทารก – 1 ปี
3.2.7 การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล โดยศึกษาจาก QR
code ตามศูนย์การเรียนและลงมือปฏิบัติตามสถานการณ์จำลอง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมขณะทำกิจกรรมในชั้นเรียน
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3.3.6 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานในแฟŒมผลงานอิเล็กทรอนิกส> และการนำเสนอ
ผลงานในชั้นเรียน

4. ทักษะความสัมพันธTระหว^างบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ทักษะความสัมพันธTระหว^างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตVองพัฒนา
¡ 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 มีภ าวะผู้น ำทางวิชาการและวิช าชีพ มี ความเข้ ม แข็ง และกล้าหาญทาง
จริยธรรมสามารถชี้นำและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 ใช# ก ารสอนที่ มี ก ารกำหนดให# มี กิ จ กรรมกลุ2 ม และการเรีย นแบบมี ส2 ว นร2 ว ม
ปฏิ บั ติ ก าร (Participative Learning through Action) โดยการเล2 น เกมฝ‹ ก ทั ก ษะชี วิ ต ของเด็ ก
ปฐมวัย
4.2.2 การเรียนรู#จ ากการทำงานเป~น กลุ2ม (Team-based Learning) โดยออกแบบ
กิจกรรมที่ส2งเสริมทักษะทางสมองเพื่อบริหารจัดการชีวิต (EF) ของเด็กทารก – 3 ปu
4.2.6 การแสดงความคิดเห็น การรับฟ}งข#อสเนอแนะของผู#อื่น และการบันทึกสะท#อน
การเรียนรู# (Reflective Learning) โดยนักศึกษาบันทึกผ2านบันทึกการเรียนรู# (Log book) รายวิชา
มาตุเวทวิทยาผ2าน Application
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษา ในขณะร2วมกิจกรรมต2าง ๆ
รวมถึงการแสดงความคิด การรับฟ}งข#อเสนอแนะของผู#อื่น และการบันทึกสะท#อนการเรียนรู#
4.3.2 ประเมินจากผลการศึกษาค#นคว#า และการแก#ป}ญหา พิจารณาจากความครบถ#วน
ชัดเจนและตรงประเด็นตามหัวข#อที่ได#รับมอบหมาย
4.3.3 ประเมินจากผลนำเสนอผลงานกลุ2ม และการเป~นผู#นำในการอภิปราย
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5. ทักษะการวิเคราะหTเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชVเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ทักษะการวิเคราะหTเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชVเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตVอง

พัฒนา

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
5.2.2 การใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศเป็ นพื้ น ฐานเพื่อ การเรีย นรู้ ITBL (Information
Technology-Based Learning) โดยการจัดกิกจรรมที่ส่งเสริมทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัยในโรงเรียน
สาธิต ละอออุ ทิ ศ และการออกแบบการจัด สภาพแวดล้อ มภายในและภายนอกห้ อ งเรีย นด้ ว ย
Application
5.2.5 การติดตาม วิเคราะห์เหตุการณ์โลกปัจจุบันจากข่าวสาร ทั้งแหล่งการเรียนรู้แบบ
ดั้งเดิมและแหล่งเรียนรู้แบบออนไลน์ ด้วยการสืบค้นบทความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
สมองของเด็กปฐมวัย และบทความภาษาไทยที่เกี่ยวกับทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย โดยเขียนอ้างอิงที่
ถูกต้องตามหลักสากล
5.2.7 ฝ‹ ก การใช#ภาษาพู ด ภาษาเขียนและการใช# เทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยมีก ารให#
ข#อมูลปŒอนกลับและการให#ความช2วยเหลือ โดยการนำเสนอผลงานหน#าชั้นเรียน
5.2.8 การศึก ษา Case Study จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ป กครองเกี่ย วกั บ ความรัก ความ
ผูกพันระหว่างแม่กับเด็กแรกเกิด ด้วยระบบ Conference
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.2 ประเมินจากผลการศึกษาค#นคว#าบทความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
สมองของเด็กปฐมวัย และบทความภาษาไทยที่เกี่ยวกับทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย
5.3.3 ประเมินจากผลงานที่เป~นชิ้นงาน แผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่นำเสนอโดยใช#
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.5 ประเมินทักษะการใช#เทคโนโลยีในรายวิชามาตุเวทวิทยา
9

มคอ. 3

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรูV

6.1 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรูทV ี่ตVองพัฒนา
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
6.2.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา การเรียนรู้จาก
การทำงานฐาน (Work-Based Learning) เป็นการผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข้า
ด้วยกัร ให้ลงมือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยมีโรงเรียนสาธิตละอออุทิศเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์
6.2.2 การเรี ย นรู# แ บบผสมผสานโดยบู ร ณาการเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Technological
Pedagogical Content Knowledge: TPACK) ในการศึกษา Case Study การบันทึกพัฒนาการของ
เด็ก ในโรงเรียนสาธิตลอออุทิศ
6.2.3 การฝ‹กประสบการณ>ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เป~นทางการ และไม2
เป~น ทางการในสถานศึ ก ษาปฐมวัย โดยการจัดกิจ กรรมที่ ส2ง เสริม ทั ก ษะชี วิต ของเด็ก ปฐมวัย ใน
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
6.3 วิธีการประเมินผล
6.3.2 ประเมินจากการการฝ‹กประสบการณ>ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทีเ่ ป~น
ทางการ และไม2เป~นทางการในสถานศึกษาปฐมวัย
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1. แผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาหT หัวขVอ/ จำนวน
รูปแบบการ
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใชV
ที่ รายละเอียด ชั่วโมง
สอน
1
บทที่ 1
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
þOnsite
จิตวิทยา
1. อธิบายรายละเอียดของรายวิชา วิธีการสอน และการ ¨Online
พัฒนาการ
ประเมินผลผู#เรียน ตกลงร2วมกัน การทำ e-portfolio
และการทำบันทึกการเรียนรู# (Log Book) ใน
Application iTunesU ผ2านโปรแกรม Microsoft Team
2. ทดสอบความรู#พื้นฐานเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ทารก-3 ปu ของนักศึกษาด#วย Application Kahoot!
3. ทำกิจกรรม “รู#จกั ฉันและรู#จกั เธอ” โดยใช#เพลง
“Hello Song” ของ CoCoMelon จาก Youtube :

2

บทที่ 1
จิตวิทยา
พัฒนาการ

3

3. มอบหมายให#ศึกษาพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 3ปu แล#ว
สรุปพัฒนาการเด็กลงใน Application Pages ส2งงานผ2าน
Application iTunesU
สื่อที่ใชV
1. แผนการสอน
2. Kahoot!
3. iTunesU/WBSC
4. Pages
5. e-portfolio
6. เพลง เพลง “Hello Song” ของ CoCoMelon
กิจกรรมการเรียนการสอน
þOnsite
1. อ2านข#อความภาษาอังกฤษใน Website :
¨Online
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-
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ผูVสอน
คณาจารย>
ผู#สอน
ประจำกลุ2ม
เรียน

คณาจารย>
ผู#สอน
ประจำกลุ2ม

มคอ. 3

สัปดาหT หัวขVอ/ จำนวน
ที่ รายละเอียด ชั่วโมง

3

บทที่ 2
จิตวิทยา
การเรียนรู#

3

4

บทที่ 3
ความรัก

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใชV
files/child-development-birth-3-years ซึง่ เกี่ยวกับ
การเจริญเติบโตของเด็กแรกเกิด – 3 ปu
2. แบ2งกลุม2 ระดมความคิดในการสังเคราะห>พฒ
ั นาการ
เด็กตามช2วงอายุ และออกแบบการนำเสนอเกี่ยวกับ
พัฒนาการของเด็ก ด#วยการแสดงบทบาทสมมติ
3. ศึกษาการใช# Application KhunLook และ
มอบหมายงานให#หากรณีศึกษา Case Study ในการ
บันทึกพัฒนาการเด็กทารก – 3 ปu คนละ 1 กรณี ลง
Application
4. บันทึกการเรียนรู# (Log Book) และคำศัพท>
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข#องกับจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก
สื่อที่ใชV
1. Website เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเด็กแรกเกิด –
3 ปu
2. iTunesU/WBSC
3. KhunLook
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. กิจกรรม “ตามหาทฤษฎี” โดยการแบ2งกลุ2ม และ
สืบค#นข#อมูลเกี่ยวกับนักทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรูจ# าก
QR code ที่กำหนด
2. วิเคราะห>ประเด็นสำคัญของนักทฤษฎี และจัดทำเป~น
Mind Mapping โดยใช# Application MindNode หรือ
SimpleMind
3. นักศึกษานำเสนอผลงาน และสรุปร2วมกัน
4. บันทึกการเรียนรู# (Log Book) และคำศัพท>
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข#องกับจิตวิทยาการเรียนรูเ# ด็ก
สื่อที่ใชV
1. iTunesU/WBSC
2. MindNode หรือ SimpleMind
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. สืบสอบข#อมูลทีเ่ กี่ยวกับความรักความผูกพันระหว2าง
12

รูปแบบการ
สอน

ผูVสอน
เรียน

þOnsite
¨Online

คณาจารย>
ผู#สอน
ประจำกลุ2ม
เรียน

¨Onsite
þOnline

คณาจารย>
ผู#สอน

มคอ. 3

สัปดาหT หัวขVอ/ จำนวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใชV
ที่ รายละเอียด ชั่วโมง
ความผูกพัน
แม2กับเด็กแรกเกิดทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ระหว2างแม2
2. สร#างสถานการณ>จำลองจากสถานการณ>ป}จจุบัน
กับเด็กแรก
เกี่ยวกับป}ญหาและวิธีการแก#ป}ญหาเกี่ยวกับความรักความ
เกิด
ผูกพันระหว2างแม2กับเด็กแรกเกิด
3. อัดวิดิโอนำเสนอสถานการณ> และสรุปร2วมกัน
4. ออกแบบสัมภาษณ>ผู#ปกครองเกี่ยวกับความรักความ
ผูกพันระหว2างแม2กับเด็กแรกเกิด โดยใช# Google form
5. บันทึกการเรียนรู# (Log Book) และคำศัพท>
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข#องกับความรักความผูกพันระหว2าง
แม2กับเด็กแรกเกิด
สื่อที่ใชV
1. Google form
2. บันทึกการเรียนรู# (Log Book)
3. iTunesU/WBSC
5
บทที่ 3
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
ความรัก
1. หากรณีศึกษาครอบครัวที่มเี ด็กในช2วงวัยแรกเกิด-3 ปu
ความผูกพัน
และเก็บข#อมูลจากการสัมภาษณ>ผปู# กครองเกี่ยวกับความ
ระหว2างแม2
รักความผูกพันระหว2างแม2กบั เด็กแรกเกิด (Google
กับเด็กแรก
form) โดยเลือกใช#ระบบในการสัมภาษณ>ผู#ปกครองใน
เกิด
แบบต2าง ๆ อาทิ Micresoft Teams, Line, Zoom, และ
facebook
2. จัดทำสรุปลงใบกิจกรรม โดยมีภาพจากระบบประกอบ
และสะท#อนคิดจากการสัมภาษณ>ผปู# กครองเกี่ยวกับความ
รักความผูกพันระหว2างแม2กบั เด็กแรกเกิด
3. บันทึกการเรียนรู# (Log Book)
สื่อที่ใชV
1. ใบกิจกรรม
2. แบบสัมภาษณ>
3. Google form
4. iTunesU/WBSC
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รูปแบบการ
ผูVสอน
สอน
Application ประจำกลุ2ม
1. Microsoft เรียน
Teams

¨Onsite
þOnline
Application
1. Microsoft
Teams หรือ
Zoom หรือ
Facebook
หรือ Line
เป~นต#น

คณาจารย>
ผู#สอน
ประจำกลุ2ม
เรียน

มคอ. 3

สัปดาหT หัวขVอ/ จำนวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใชV
ที่ รายละเอียด ชั่วโมง
6
บทที่ 4
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
แนวทาง
1. หาข#อมูลจากจัดศูนย>การเรียน ประกอบด#วยเรื่อง การ
ปฏิบัติใน
อาบน้ำเด็ก การอุ#มเด็ก การปŒอนอาหาร และโรคในเด็ก
การดูแลเด็ก
โดยการติด QR code ให#ดาวน>โหลดข#อมูล
ทารก (แรก
2. ลงมือปฏิบัติกจิ กรรมตามที่ได#ศึกษากับสถานการณ>
เกิด – 1 ปu)
จำลองจากอุปกรณ>ก2อนที่จัดเตรียมไว#ให# และนำเสนอ
ด#วยวิธีการที่หลากหลาย
3. สะท#อนคิดจากการปฏิบัติกจิ กรรมลงใบกิจกรรมใน
Application Pages
สื่อที่ใชV
1. QR code
2. อุปกรณ>ในการปฏิบัตสิ ถานการณ>จำลอง
3. iTunesU/WBSC
4. Pages
7-8 บทที่ 4
6 กิจกรรมการเรียนการสอน
แนวทาง
1. ศึกษารูปแบบการประกอบอาหารและการจัดเตรียม
ปฏิบัติใน
อาหารสำหรับเด็กทารก – 1ปu
การดูแลเด็ก
2. ออกแบบเมนูอาหารสำหรับเด็กทารก – 1 ปu และ
ทารก (แรก
จัดทำสมุดส2วนประกอบของอาหารสำหรับเด็ก โดยระบุ
เกิด – 1 ปu)
คำศัพท>ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข#องกับส2วนประกอบ ด#วย
Application Keynote
3. ปฏิบัตกิ ารทำอาหารสำหรับเด็กทารก – 1 ปu และอัด
วิดิโอในการนำเสนอ
4. นักศึกษาประเมินเมนูอาหารของเพื่อนด#วยการกำหนด
เกณฑ>ด#วยตนเอง
5. แลกเปลี่ยนเรียนรู#เกี่ยวกับวิธีการดูแลเด็กเล็ก และ
อาหารสำหรับเด็กเล็ก
6. บันทึกการเรียนรู# (Log Book) และคำศัพท>ที่เกี่ยวข#อง
กับแนวทางปฏิบัติในการดูแลเด็กทารก (แรกเกิด – 1 ปu)
สื่อที่ใชV
1. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
14

รูปแบบการ
ผูVสอน
สอน
คณาจารย>
þOnsite
¨Online ผู#สอน
ประจำกลุ2ม
เรียน

¨Onsite
þOnline
Application
1. Microsoft
Teams

คณาจารย>
ผู#สอน
ประจำกลุ2ม
เรียน

มคอ. 3

สัปดาหT หัวขVอ/ จำนวน
ที่ รายละเอียด ชั่วโมง
9

บทที่ 8 การ
จัดการ
สิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อ
พัฒนาการ
เด็ก

3

10

บทที่ 8 การ
จัดการ
สิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อ
พัฒนาการ
เด็ก

3

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใชV
2. Keynote
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. นักศึกษาดูภาพการจัดสภาพแวดล#อมในบริบทต2าง ๆ
เช2น ที่บ#าน ที่โรงเรียน ของไทย และของต2างประเทศ
2. วิเคราะห>การจัดสิ่งแวดล#อมทีเ่ ห็นจากการสังเกตด#วย
การบอกจุดเด2น และจุดด#อยของการจัดสภาพแวดล#อมใน
แบบต2าง ๆ ตามความคิดของนักศึกษา
3. ชมวิดิทัศน> การจัดการสิ่งแวดล#อมที่เอื้อต2อพัฒนาการ
เด็ก
3.1 ของต2างประเทศ
https://www.youtube.com/watch?v=l-kI1PQguuA
3.2 ของประเทศไทย
https://www.youtube.com/watch?v=gaG3kjtHJO8
4. ออกแบบการจัดสภาพแวดล#อมในห#องเรียนและนอก
ห#องเรียน ด#วย Application “Room planer” และ
อธิบายด#วยคำศัพท>ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข#อง และนำเสนอ
5. สะท#อนคิดจากกิจกรรมทีล่ งมือปฏิบัติ
6. บันทึกการเรียนรู# (Log Book)
สื่อที่ใชV
1. iTunesU/WBSC
2. Room Planer
3. บันทึกการเรียนรู# (Log Book)
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. เข#าสังเกตและศึกษาการจัดสิ่งแวดล#อมภายในและ
ภายนอกห#องเรียนที่เอื้อต2อพัฒนาการของโรงเรียนสาธิต
ละอออุทิศโดยมีหัวข#อดังนี้
1.1 ภาพบรรยากาศภายในและภายนอกห#องเรียน
1.2 สัมภาษณ>ครูประจำชั้นเกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค
และแนวคิดการจัดสภาพแวดล#อมภายใน
ห#องเรียน
3. ร2วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมทีเ่ อื้อ
15

รูปแบบการ
สอน

ผูVสอน

¨Onsite
þOnline
Application
1. Microsoft
Teams

คณาจารย>
ผู#สอน
ประจำกลุ2ม
เรียน

þOnsite
¨Online

คณาจารย>
ผู#สอน
ประจำกลุ2ม
เรียน

มคอ. 3

สัปดาหT หัวขVอ/ จำนวน
ที่ รายละเอียด ชั่วโมง

11

บทที่ 7 พหุ
ปัญญา

12-13 บทที่ 5
ความรู้
เกี่ยวกับ
สมองและ

3

6

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใชV
ต่อพัฒนาการเด็ก
4. สะท#อนคิดจากกิจกรรมทีล่ งมือปฏิบัติ
5. บันทึกการเรียนรู# (Log Book)
สื่อที่ใชV
1. iTunesU/WBSC
2. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
3. บันทึกการเรียนรู# (Log Book)
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. กิจกรรม “ฉันชอบอะไร” (แบบสำรวจพหุป}ญญา
ภาษาอังกฤษ) จาก
https://alis.alberta.ca/careerinsite/knowyourself/multiple-intelligences-quiz/your-topintelligences/
แบบให้นักศึกษาทราบถึงความถนัดของตนเอง
2. สืบค้นการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับด้านของพหุ
ปัญญาที่ตนเองถนัด
3. ออกแบบกิจกรรมพหุปัญญาทีจ่ ะพัฒนาเด็กในด้านที่
นักศึกษาถนัด โดยใช้ Application Pages
4. วิพากษ์กิจกรรมในชั้นเรียนร่วมกับเพื่อนและอาจารย์
5. นักศึกษาประเมินตนเองเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรม
พร้อมวิธีการในการปรับปรุงกิจกรรม
6. บันทึกการเรียนรู# (Log Book) และคำศัพท>
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข#องกับพหุปัญญา
สื่อที่ใชV
1. แบบสำรวจพหุป}ญญาภาษาอังกฤษ
2. Pages
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. หาบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัย และการเล่นเพือ่ พัฒนา
สมองของเด็กปฐมวัย
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รูปแบบการ
สอน

ผูVสอน

þOnsite
¨Online

คณาจารย>
ผู#สอน
ประจำกลุ2ม
เรียน

¨Onsite
þOnline
Application
1. Microsoft

คณาจารย>
ผู#สอน
ประจำกลุ2ม
เรียน

มคอ. 3

สัปดาหT หัวขVอ/ จำนวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใชV
ที่ รายละเอียด ชั่วโมง
พัฒนาการ
2. นำข้อมูลที่ได้รบั มาออกแบบของเล่น สื่อ และกิจกรรม
ทางสมอง
ที่สง่ เสริมทักษะทางสมองเพื่อบริหารจัดการชีวิต (EF)
ของเด็ก
โดยใช้ Application Sketches
3. แลกเปลี่ยนเรียนรูข# องเล่น สื่อ และกิจกรรมที่สง่ เสริม
ปฐมวัย
และ การ
ทักษะทางสมองเพื่อบริหารจัดการชีวิต (EF) และปรับปรุง
พัฒนา
แก้ไขในการผลิต
ทักษะทาง
4. นำของเล่น สือ่ และกิจกรรมที่สง่ เสริมทักษะทางสมอง
สมองเพื่อ
เพื่อบริหารจัดการชีวิต (EF) ทำวิดโิ อนำเสนอวิธีการเล่น
บริหาร
และวิธีการในการนำสื่อไปใช้ในห้องเรียนด้วย
จัดการชีวิต
Application
5. สะท#อนคิดจากการลงปฏิบัติกจิ กรรม ป}ญหาที่พบ และ
(EF)
วิธีการแก#ไขป}ญหา หรือการพัฒนาปรับปรุง ของเล่น สื่อ
และกิจกรรมที่สง่ เสริมทักษะทางสมองเพื่อบริหารจัดการ
ชีวิต (EF)
6. บันทึกการเรียนรู# (Log Book) และคำศัพท>ที่เกี่ยวข#อง
กับและ การพัฒนาทักษะทางสมองเพื่อบริหารจัดการชีวิต
(EF)
สื่อที่ใชV
1.โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
2. iTunesU/WBSC
3. Sketches
14 บทที่ 6
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แบ2งกลุม2 สืบค#นของเล2น และกิจกรรมในการพัฒนา
ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย โดยแบ2งออกเป~น 5 กลุ2ม ดังนี้
สำหรับเด็ก
1.1 การใช#กล#ามเนื้อและการเคลื่อนไหว
ปฐมวัย
1.2 การประสานสัมพันธ>ระหว2างมือกับตา
1.3 การสื่อสารและการพูด
1.4 การรับรู#อารมณ>และการควบคุมอารมณ>
1.5 ความเชื่อมั่นในตนเอง
2. สะท#อนคิดจากข#อมูลในการสืบค#นว2ามีความเชื่อมโยง
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รูปแบบการ
สอน
Teams

¨Onsite
þOnline
Application
1. Microsoft
Teams

ผูVสอน

คณาจารย>
ผู#สอน
ประจำกลุ2ม
เรียน
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สัปดาหT หัวขVอ/ จำนวน
ที่ รายละเอียด ชั่วโมง
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กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใชV

รูปแบบการ
สอน

ต2อทักษะชีวิตของเด็กอย2างไร
3. ออกแบบกิจกรรมในการส2งเสริมทักษะชีวิตของเด็ก
แรกเกิด – 6 ปu ที่สอดคล#องกับหัวข#อของกลุม2 ที่กำหนด
โดยบูรณาการคำศัพท>ภาษาอังกฤษ ใน Application
Pages และออกแบบบันทึกพฤติกรรมขณะร2วมกิจกรรม
ของเด็ก
4. นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรูจ# ากเพื่อนร2วมชั้น และ
ทำการปรับปรุงกิจกรรม
สื่อที่ใชV
1. iTunesU/WBSC
2. Pages
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
บทที่ 6
þOnsite
1. จัดโครงการส2งเสริมภาษาและทักษะชีวิตของเด็ก
ทักษะชีวิต
¨Online
ปฐมวัย โดยบูรณาการรายวิชาการศึกษาปฐมวัย และ
สำหรับเด็ก
รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย ณ โรงเรียนสาธิต
ปฐมวัย
ละอออุทิศ
2. สะท#อนคิดจากการปฏิบัติกจิ กรรม ป}ญหาที่พบ วิธีการ
แก#ไขป}ญหา หรือการปรับปรุงกิจกรรม
3. บันทึกการเรียนรู# (Log Book) และคำศัพท>
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข#องกับทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย
สื่อที่ใชV
1. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
สอบปลายภาค
หมายเหตุ สรุปรูปแบบการสอน : Online จำนวน 8 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 53.33
: Onsite จำนวน 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 46.67
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ผูVสอน

คณาจารย>
ผู#สอน
ประจำกลุ2ม
เรียน

มคอ. 3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรูV
ผลการเรียนรูV
1.1.1, 1.1.2,1.1.3

2.1.1, 2.1.2, 2.1.4
3.1.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,
4.1.4, 5.1.2, 5.1.3

6.1.4, 6.1.5

วิธีการประเมิน
1) ประเมินจากการเข#า
สถานศึกษาตรงเวลา
2) ประเมินจากความ
รับผิดชอบในงานที่ได#รับ
มอบหมายในการสังเกตในชั้น
เรียนปฐมวัย
1) ข#อสอบปลายภาค
1) ประเมินจากการทำงาน
เป~นกลุ2ม
2) ประเมินจากการสร#างสรรค>
ผลงาน
3) ประเมินจากการใช#
เทคโนโลยีในรายวิชา
4) ประเมินจากการนำเสนอ
ผลงาน
1) การจัดกิจกรรมที่สง2 เสริม
ทักษะทางสมองเพื่อบริหาร
จัดการชีวิต (EF)
2) การจัดกิจกรรมที่สง2 เสริม
ทักษะชีวิต

สัปดาหTที่
ประเมิน
1-15
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สัดส^วนของ
วิธีการทวนสอบ
การประเมินผล
5%
การลงไปปฏิบัติกิจกรรม
ในสถานศึกษาและชุมชน

16
1-15

30 %
35 %

สุ2มประเมินข#อสอบ
สุ2มตรวจผลงานของ
นักศึกษา

11-14

30 %

สุ2มความเหมาะสมของ
การให#คะแนนดิบ และ
ระดับรายวิชา

มคอ. 3

3. การประเมินผลการศึกษา

ใช#เกณฑ>การประเมินแบบอิงเกณฑ>ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
เกณฑTคะแนน
85 - 100
79 - 84
73 - 78
67 - 72
61 - 66
55 - 60
50 - 54
0 - 49
ถอนรายวิชา
ผลการเรียนไม2สมบูรณ>

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตำราและเอกสารหลัก

นิศารัตน> อิสระมโนรส และคณะ. (2563). เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา มาตุเวทวิทยา.
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

2. เอกสารและขVอมูลสำคัญ
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

3. เอกสารและขVอมูลแนะนำ

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
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธTการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

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

2. กลยุทธTการประเมินการสอน

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

3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข#อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาข#อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- จัดกิจกรรมที่เปœดโอกาสให#นักศึกษาทำงานเป~นกลุ2ม โดยใช#รูปแบบการเรียนรู#แบบร2วมมือ
รวมพลังเชิงรุก (Collaborative Learning)
- จัดประชุมผู#สอนในรายวิชา เพื่อพิจารณาและนำไปสู2การปรับปรุงการเรียนการสอนต2อไป

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

หลักสูตรมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ทำหน#าที่ทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ดังนี้
- สุ2มประเมินข#อสอบและความเหมาะสมของการให#คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน
ของรายวิชา
- สุ2มตรวจผลงานของนักศึกษา
- มีการประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความถูกต#อง ชัดเจนของข#อสอบกลางภาคและ/
หรือปลายภาค ข#อสอบภาคปฏิบัติ
21
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- มีแบบประเมินเพือ่ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีวัตถุประสงค>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
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได#มีการวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวิชา ให#สอดคล#องกับสถานการณ> COVID-19 และเพือ่ ให#เกิดคุณภาพมากขึ้น
ดังนี้
- ปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอนให#มีทั้งระบบ online และ onsite
- อาจารย>ผู#สอน/อาจารย>ผรู# ับผิดชอบรายวิชา สรุปผลการดำเนนิ งานการจัดการเรียนการสอน
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา และนำเสนอแนวทางการแก#ไข / ปรับปรุง /เพิม่ เติมต2อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจำหลักสูตร พร#อมบันทึกไว#เป~นหลักฐาน
- อาจารย>ผู#สอน/อาจารย>ผรู# ับผิดชอบรายวิชา ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณา
จากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการสอบ ข#อคิดเห็นของอาจารย>ผรู# 2วมสอน นำมา
ปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในปuการศึกษาหน#า ทั้งนี้ได#มีการนำเสนอต2อที่ประชุม
คณะกรรมการประจำหลักสูตร
- อาจารย>ผู#สอน/อาจารย>ผรู# ับผิดชอบรายวิชา นำผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดย
นักศึกษา ผลการประเมินการสอนโดยอาจารย>ผรู# 2วมสอน มาพิจารณาวางแผนเพื่อปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน โดยนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงต2อคณะกรรมการประจำหลักสูตร เพื่อพิจารณาให#
ความคิดเห็น

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