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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
คณะ
คณะครุศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1071106 พัฒนาการเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ
Infant and Toddler Development

2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชาเอกบังคับ

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ดร.สุธากร วสุโภคิน
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
1. ดร.พรชุลี ลังกา
2. อาจารย์รวี ศิริปริยชากร
3. อาจารย์สุดารัตน์ พงษ์พันธ์
4. ดร.สุธากร วสุโภคิน

ตอนเรียน
ตอนเรียน
ตอนเรียน
ตอนเรียน

A1, A2
NA
LA
UA

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 1

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
“ไม่มี”

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
“ไม่มี”

8. สถานที่เรียน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลาปาง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ 13 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายวัตถุประสงค์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ การเจริญเติบโต และการเรียนรู้ของวัยทารกและวัยเตาะแตะ
1.2 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและสร้างสื่อที่ใช้ในการส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้สาหรับเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ
1.3 เพื่อให้นักศึกษานาหลักการดูแลสุขภาวะ และโภชนาการสาหรับเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะมา
เชื่อมโยงบูรณาการสร้างเป็นผลงานด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล
1.4 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทครู ผู้ปกครอง และชุมชนในการส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ
1.5 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม และเลือกใช้เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
พัฒนาการเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 มีการปรับ ปรุงกระบวนการจัด กิจกรรมให้ มีห ลากหลายรูป แบบโดยเน้ นการเรียนรู้เชิงรุก (Active
Learning) เพิ่มขึ้น เช่น การใช้เกมเพื่อการเรียนรู้ (Games-based Learning)
2.2 มี ก ารปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนจากผู้ เรี ย นน าเสนอข่ า วและร่ ว มกั น วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อตกผลึกทางความคิด เป็นการจัดโครงการศึกษาดูงานสถานปฏิบัติการด้านการพยาบาล
และสุขอนามัย หรือเชิญวิทยากรวิชาชีพด้านการพยาบาลและสุขอนามัยเพื่อให้ความรู้และสร้างประสบการณ์
จากสถานทีจ่ ริง หรือจากบุคคลากรวิชาชีพ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความหมายของพัฒนาการและการเรียนรู้ของวัยทารกและวัยเตาะแตะ การเจริญเติบโต การอบรม
เลี้ยงดูเด็ก วิธีการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สื่อ อุปกรณ์ การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ การเจริญเติบโตและการ
เรียนรู้ของเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ บทบาทของครู ผู้ปกครอง และชุมชนในการส่งเสริมพัฒนาการและ
การอบรมเลี้ยงดู ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสาหรับเด็กวัย ทารกและวัยเตาะแตะ การสังเกต
และการบันทึกพัฒนาการและการเรียนรู้ของวัยทารกและวัยเตาะแตะในสถานศึกษาปฐมวัย
Definition of developmental and learning of infant and toddler, growth, child nurture,
supporting methods for child development, media, equipment and environmental
management supporting growth and learning of infants and toddlers, roles of teachers,
parents and community towards the child development and nurture, practice and
regulations of educational management for infants and toddlers, observation and recording
the development and learning of infant and toddler in the early childhood institution
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
การศึกษาด้วยตนเอง
ฝึกงาน
30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 75 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ใ ห้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์สาขาวิชา/Social Media
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ) หรือให้คาปรึกษาแก่นิสิตผ่านระบบ online

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.1.2 มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.1.3 มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจในผู้อื่นและเข้าใจโลก
1.1.4 มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
1.1.6 สามารถจัดการและแก้ปัญหาทางคุณ ธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ์
โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ผู้ ส อนสอดแทรกคุ ณ ธรรมจริย ธรรมในการสอนทุ ก รายวิช า และเป็ น แบบอย่ างที่ ดี ให้ กั บ
นักศึกษา
1.2.1 การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive Action Learning)
1.2.3 การปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่ง
กายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.4 การใช้กระบวนการปรับ พฤติกรรม โดยใช้การเสริมแรงที่เหมาะสม กิจกรรมที่ส่ งเสริมการ
พัฒนาตนเอง
1.2.5 การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
1.2.6 การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่
ส่วนรวม เสียสละ
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1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด ระยะเวลาที่
มอบหมาย การร่วมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน
1.3.2 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1.3.3 ประเมินจากผลงาน กลุ่มเพื่อน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีความรอบรู้ในด้านวิชาชีพครู และวิชาเฉพาะสาขาอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง และเป็นระบบ
2.1.2 มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎี ในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ
2.1.3 มี ค ว า ม เข้ า ใจ ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ข อ ง ค ว า ม รู้ เฉ พ า ะ ด้ า น ใน วิ ช า ชี พ ค รู แ ล ะ วิ ช า
เฉพาะสาขาอย่างลึกซึ้ง
2.1.4 มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ และสามารถประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 ใช้การจัดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบโดยเน้นการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้
การเรียนรู้จากการทางานเป็นฐาน (Work-based Learning) เน้นหลักการทางทฤษฎี ผนวกกับปฏิบัติการฝึก
ทักษะการสังเกตและการประเมินพัฒนาการ
2.2.2 การจัดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
2.2.3 ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่
ศึกษาด้วยตนเอง (Self-directed Learning and Constructivism)
2.2.4 ฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์การคิดการกระทาของตนเอง ของแผนการปฏิบัติตามเป้าหมายที่กาหนด
ควบคุมกากับตนเองให้ปฏิบัติตามแผน และประเมินผลการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงต่อไป ในลักษณะของการเรียนรู้
ด้วยการกากับตนเอง (Self-Regulation)
2.2.5 การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) เพื่อประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้ใน
สถานการณ์ปัจจุบัน
2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้
2.3.1 การทดสอบปลายภาคเรียน
2.3.2 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
2.3.3 ประเมินจากแฟ้มผลงานอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา
2.3.4 ประเมินจากการนาเสนอผลงานในชั้นเรียน
2.3.5 ประเมินจากโครงการที่นาเสนอ
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทาการวิจัยเพื่อพัฒนางาน
และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
3.1.2 สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และนาไปสู่การแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
3.1.3 มีความเป็ นผู้น าทางปัญ ญาในการคิดพัฒ นางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์และการพัฒ นา
ศาสตร์ทางครุศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
3.1.4 การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่
เกี่ ย ว ข้ อ ง ใ น ศ า ส ต ร์ ส า ข า วิ ช า เฉ พ า ะ ส า ข า ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น รู้ แ ก้ ปั ญ ห า
การพั ฒ นาผู้ เรี ย น และการวิ จั ย ต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ มี ค วามเป็ น ผู้ น าในการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี วิ สั ย ทั ศ น์
ในการพัฒนาการเรียนการสอน
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ใช้การเสริมแรง ข้อมูลย้อนกลับและให้ความรู้เพิ่มเติม
3.2.2 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning: PBL)
3.2.3 การเรี ย นรู้ จ ากการท างานฐาน (Work-based Learning) ให้ ล งมื อปฏิ บั ติ อ ย่ างสม่ าเสมอ ใช้
สถานการณ์จริงและปัญหาที่หลากหลาย เพื่อฝึกฝนจนเกิดความชานาญ
3.2.4 การเรียนรู้จากงานวิจัย (Research-based Learning)
3.2.5 การใช้เครื่องมือทางความคิด (Mind Tools) ถ่ายทอดความคิด สรุปรวบยอดความคิด
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินโดยใช้แบบทดสอบและการสังเกตพฤติกรรม
3.3.2 ประเมินจากการนาเสนองานในชั้นเรียน
3.3.3 ประเมินจากการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
3.3.4 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานในแฟ้มผลงานอิเล็กทรอนิกส์ และการนาเสนอผลงานในชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและผู้อื่นในการ
ทางานและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร และในการเรียนรู้พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.1.2 มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4.1.3 มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4.1.4 มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม เอา
ใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 ใช้การสอนที่มีการกาหนดให้มีกิจกรรมกลุ่มและการเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative
Learning through Action)
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4.2.2 ฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลจากบุคคลและแหล่งข้อมูลต่างๆ
4.2.3 การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการนาเสนองานวิชาการ
4.2.4 การแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรับฟังข้อเสนอแนะของผู้อื่น และการบันทึกสะท้อนการ
เรียนรู้ (Reflective Learning)
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษา ในขณะร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการแสดง
ความคิด การรับฟังข้อเสนอแนะของผู้อื่น และการบันทึกสะท้อนการเรียนรู้
4.3.2 ประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า และการแก้ปัญหา พิจารณาจากความครบถ้วน ชัดเจนและ
ตรงประเด็นตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
4.3.3 ประเมินจากผลนาเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นาในการอภิปราย
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้องพัฒนา
5.1.2 มีความสามารถในการใช้ดุล ยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และตระหนักถึง
คุณค่าในการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอ
5.1.3 มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือ คณิตศาสตร์
ภาษาพู ด ภาษาเขียน ในการเก็บข้ อมูลและน าเสนอข้อมู ล อัน มีผลให้ สามารถเข้า ใจองค์ค วามรู้ หรื อ
ประเด็นปัญหาอย่างรวดเร็ว
5.1.4 มีความสามารถในการบูรณาการข้อมูลเพื่อการสื่อสารอย่างเป็นระบบด้วยสื่อและเทคโนโลยี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การวิเคราะห์ จากกรณีศึกษาเรียนรู้เทคนิคและประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
5.2.2 การสืบค้นและนาเสนอรายงานในประเด็นสาคัญทางการศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
ดารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.3 การติดตาม วิเคราะห์เหตุการณ์โลกปัจจุบันจากข่าวสาร ทั้งแหล่งเรียนรู้แบบดั้งเดิมและแหล่ง
เรียนรู้แบบออนไลน์
5.2.4 จัดให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการใช้สถิติพื้นฐาน
5.2.5 ฝึกการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการให้ข้อมูลป้อนกลับ
และการให้ความช่วยเหลือ
5.2.6 บูรณาการเทคโนโลยีกับการเรียนการสอนในทุกคาบเรียน
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ทั้งประเมินตาม
สภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติเชิงสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษา
5.3.2 ประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้ปัญหาจากโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย
5.3.3 ประเมิน จากผลงานที่เป็ นชิ้นงาน แผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่นาเสนอ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.3.4 ประเมินจากการติดตามวิเคราะห์และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการศึกษาปฐมวัย
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6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal)
รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์
6.1.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
6.1.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะสาขาอย่างบูรณาการ
6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.2.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
6.2.2 การฝึกประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการใน
สถานศึกษาปฐมวัย
6.2.3 การเรียนรู้ในสถานปฏิบัติการจริง (Field-Based Learning)
6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.3.1 ประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอน
6.3.2 ประเมินจากการการฝึกประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เป็นทางการ และ
ไม่เป็นทางการในสถานศึกษาปฐมวัย
6.3.3 ประเมินจากผลการเรียนรู้ในสถานปฏิบัติการจริง (Field-Based Learning)

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

1

ปฐมนิเทศ
- ชี้แจงแนวการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน
- กาหนดวัน เวลา ใน
การให้คาปรึกษา
- แนะนาแนวการสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งเรียนรู้ทางเว็บไซด์
และบริการของสานักวิทย
บริการ
- แนะนาและให้ความรู้ในการ
สื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ท
- ประเมินก่อนเรียน
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กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อธิบายแนวการสอนในเว็บไซค์ ชี้แจง จุดประสงค์
การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมและ
งานทีต่ ้องปฏิบัติและเกณฑ์การประเมินผล
2. แนะนาการใช้ iPad และ Keynote Book creator
และ WBSC ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
3. และมอบหมายให้สบื ค้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด หลักการที่เกี่ยวข้อง
กับพัฒนาการเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ บันทีกใน
WBSC
4. กิจกรรมเกมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับ
ผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน
5. ประเมินก่อนเรียน

อาจารย์ผู้สอน
ประจาตอน
เรียน

สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการสอน และแนวการสอน
2. iPad และ Application และ Book creator
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สัปดาห์ที่

2

หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 1 แนวคิดพืน้ ฐาน
เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กวัย
ทารกและวัยเตาะแตะ
1.1 ทบทวนความหมายและ
ความสาคัญของ
พัฒนาการ
1.2 หลักของพัฒนาการและ
การเจริญเติบโต
1.3 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
กับพัฒนาการ
1.4 ปัจจัยที่มิอิทธิพลต่อ
พัฒนาการ

จานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

3. WBSC
4. เกมสร้างความสัมพันธ์
อาจารย์ผู้สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ตั้งโจทย์คาถาม เกี่ยวกับพัฒนาการให้ผู้เรียนร่วมกัน ประจาตอน
อภิปราย โดยใช้ iPad สืบค้นข้อมูลจาก website ระดม เรียน
สมองสรุปเป็นข้อมูลความรู้
2. ผู้สอนบรรยายโดยใช้ สื่อดิจติ ัล
3. ผู้เรียนชม คลิปวิดที ัศน์เด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ
กรณีศึกษา (Case-based learning)
4. ผู้เรียนสรุปเป็นความรู้เชื่อมโยงตอบโจทย์ปัญหาข้อ 1
ในบันทึกการเรียนรู้ และร่วมกันอภิปราย
5. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปและตรวจสอบผลการ
เรียนรูด้ ้วย Mind maps
6. แบ่งกลุ่ม ผู้เรียน มอบหมายให้แต่ละกลุ่มศึกษา
ค้นคว้าทฤษฏีพฒ
ั นาการกลุ่มละ 1 ทฤษฏี เพื่อนาเสนอ
เป็นสื่อดิจิทัล ในสัปดาห์ต่อไป
สื่อที่ใช้
1. Application ที่เกี่ยวข้อง
2. เอกสารประกอบการสอน / iTunes U
3. คลิปวิดีทัศน์
4. แผนภาพสรุปเนื้อหาความรู้ (Mind maps)

3

บทที่ 2 ทฤษฏีพัฒนาการ
2.1 ทฤษฏี พั ฒ นาการของกี
เซลล์
2.2 ทฤษฏี พั ฒ นาการทาง
บุคลิกภาพของฟรอยด์
2.3 ทฤษฏี พั ฒ นาการเรีย นรู้
ของบันดูรา
2.4 ทฤษฏี พั ฒ นาการทาง
สังคมของอีริคสัน
2.5 ทฤษฏีพัฒนาการทาง
สติปัญญาของเพียเจท์
2.6 ทฤษฎีพัฒนาการทาง
จริยธรรมของโคลเบอร์ก

4

5. iPad and Keynote
6. WBSC
อาจารย์ผู้สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. กลุ่มผู้เรียนนาเสนอแนวคิดทฤษฏีพัฒนาการจากการ ประจาตอน
เรียน
ที่ได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้นาเสนอเป็นสื่อ
ดิจิทัล ด้วย iPad
2. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุป วิเคราะห์ และอภิปราย
เกี่ยวกับประเด็นองค์ความรู้ ที่ได้จากทฤษฏีพั ฒนาการ
โดยมุ่งเน้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็กวัยทารก
และวัยเตาะแตะ
3. ผู้เรียนสรุป ประเด็นองค์ความรู้ ให้ผู้เรียนสะท้อนคิด
ตนเองเป็นบันทึกการเรียนรู้ใน WBSC
4. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปและตรวจสอบผลการ
เรียนรู้ด้วย Mind maps
5. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนสืบค้นและสรุปข้อมูล
คุณลักษณะตามวัยของเด็กวัยทารก (0-12 เดือน) เพื่อ
การเรียนรู้ในสัปดาห์ต่อไป
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

สื่อที่ใช้
1. แผนภาพสรุปเนื้อหาความรู้ (Mind maps)
2. iPad และ Application Keynote
3. WBSC
4. เอกสารประกอบการสอน / iTunes U
4

บทที่ 3 พัฒนาการเด็กวัย
ทารก (0-12 เดือน)
3.1 พัฒนาการด้านร่างกาย
3.2 พั ฒ นาการด้ า นอารมณ์
และจิตใจ
3.3 พัฒนาการด้านสังคมและ
จริยธรรม
3.4 พัฒนาการด้านสติปัญญา
3.5 การส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการ
เด็กวัยทารก

4

อาจารย์ผู้สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้เรียนหลังชมวิดีทัศน์เด็กแรกคลอดอภิปรายพูดคุย ประจาตอน
เรียน
สถานการณ์ของเด็กหลังคลอด
2. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายประเด็นพัฒนาการทัง้
4 ด้านของเด็กวัยทารกผู้สอนช่วยสะท้อนคิดข้อมูลทีไ่ ด้
เชื่อมโยงกับทฤษฎีพัฒนาการจากบทที่ 2
3. ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูส้ รุป
พัฒนาการแต่ละด้านและข้อค้นพบจากการเชื่อมโยงกับ
ทฤษฎีพัฒนาการกับการสะท้อนคิด
4. ผู้เรียนหลังชมวิดีทัศน์การส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย
ทารก ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเล่นเกมทายปัญหา ฝึกการ
สืบค้น เช่น
4.1 เด็กอายุ 4 เดือนตอนนี้คว่าได้แล้ว ชันหัวขึ้นได้
แล้ว จะจับให้นอนคว่าในเวลากลางคืนได้หรือไม่
4.2 เด็กสารอก อาเจียนแก้ไขอย่างไร
4.3 เด็กแพ้นมแม่จะทาอย่างไร
5. ผู้สอนบรรยายสรุปและตรวจสอบผลการเรียนรู้
6. ผู้เรียนออกแบบจัดทา info-graphic Application
เพื่อง่ายต่อการจดจาและเข้าใจใน บันทึกในบันทึกการ
เรียนรู้ WBSC
7. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนสืบค้นข้อคาถามและหา
คาตอบจากแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการและ
คุณลักษณะตามวัยของเด็กวัยเตาะแตะคนละ 1 คาถาม
เพื่อการเรียนรู้ในสัปดาห์ต่อไป
สื่อที่ใช้
1. ข้อมูลสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
2. เอกสารประกอบการสอน / iTunes U
3. วิดีทัศน์เด็กแรกคลอด และการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
วัยทารก
4. Application ที่เกี่ยวข้อง
5. Application clip เสียงของเด็กทารก
6. เกมสารพันปัญหา
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

5

บทที่ 4 พั ฒ นาการเด็ ก วั ย
เตาะแตะ (1 -3 ปี)
4.1 พัฒนาการด้านร่างกาย
3.2 พั ฒ นาการด้ า นอารมณ์
และจิตใจ
4.3 พัฒนาการด้านสังคมและ
จริยธรรม
4.4 พัฒนาการด้านสติปัญญา
4.5 การส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการ
เด็กวัยเตาะแตะ

4

อาจารย์ผู้สอน
ประจาตอน
เรียน

6

บทที่ 5 สุขภาวะสาหรับเด็ก
วัยทารกและวัยเตาะแตะ
5.1 โรคในเด็กวัยทารกและวัย
เตาะแตะ
5.2 วัคซีนของเด็กวัยทารก
และวัยเตาะแตะ
5.3 ความปลอดภัยของเด็กวัย
ทารกและวัยเตาะแตะ
5.4 โภชนาการของเด็ ก วั ย
ทารกและวัยเตาะแตะ

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้เรียนหลังชมวิดีทัศน์เด็กวัยทารกในสถานพยาบาล
อภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ตอ่ เนื่องของเด็กวัย
เตาะแตะ
2. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายประเด็นพัฒนาการทัง้
4 ด้านของเด็กวัยเตาะแตะ โดยมีผู้สอนช่วยสะท้อนคิด
ข้อมูลที่ได้เชื่อมโยงกับทฤษฎีพฒ
ั นาการจากบทที่ 2
3. ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่มร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุป
พัฒนาการแต่ละด้านและข้อค้นพบจากการเชื่อมโยงกับ
ทฤษฎีพัฒนาการกับการสะท้อนคิด
4. ผู้เรียนหลังชมวิดีทัศน์การส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย
เตาะแตะให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม ร่วมเล่นเกมที่
ปรึกษาพ่อแม่ จากการค้นหามาล่วงหน้า โดยผูส้ อนเป็น
แจก card คาถามและถามทีละข้อผู้เรียนที่มี card คา
รอบจะเป็นผู้ตอบ ใคร card หมดก่อนชนะ
5. ผู้สอนบรรยายสรุปและตรวจสอบผลการเรียนรู้
6. ผู้เรียน 2 กลุ่ม ออกแบบจัดทา info-graphic เพื่อ
ง่ายต่อการจดจาและเข้าใจ บันทึกในบันทึกการเรียนรู้
8. มอบหมายให้ผู้เรียนสืบค้นข่าวที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัย สุขภาวะ ภาวะโภชนาการ สิ่งอานวยความ
สะดวกสาหรับเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะทัง้ ในและ
ต่างประเทศ
สื่อที่ใช้
1. Application ที่เกี่ยวข้อง
2. วิดีทัศน์เด็กวัยทารกในสถานพยาบาล
3. วิดีทัศน์การส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยเตาะแตะ
4. เอกสารประกอบการสอน / iTunes U
5. เกมที่ปรึกษาพ่อแม่
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. จัดโครงการศึกษาดูงานสถานปฏิบัติการด้านการ

พยาบาลและสุขอนามัย หรือเชิญวิทยากรวิชาชีพ
ด้านการพยาบาลและสุขอนามัยเพื่อให้ความรู้และ
สร้างประสบการณ์จากสถานที่จริง หรือจาก
บุคคลากรวิชาชีพ
2. ผู้เรียนศึกษาดูงานสถานปฏิบัติการด้านการ
พยาบาลและสุขอนามัย หรือรับฟังวิทยากรวิชาชีพ
ให้ข้อมูลด้านการพยาบาลและสุขอนามัยเกี่ยวกับสุข
ภาวะสาหรับเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ
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อาจารย์ผู้สอน
ประจาตอน
เรียน

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็นปัญหาสุขภาวะ
ของเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะในสภาพแวดล้อมที่
แตกต่างกัน
4. ผู้เรียนบันทึกการเรียนรู้เป็น info-graphic
Application บันทึกใน WBSC
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการสอน / iTunes U
2. ทรัพยากรการเรียนรู้บน iTunes U
3. สถานปฏิบัติการด้านการพยาบาลและสุขอนามัย

/ วิทยากรวิชาชีพด้านการพยาบาลและสุขอนามัย
7

บทที่ 6 การอบรมเลี่ย งดู เด็ ก
วัยทารกและวัยเตาะแตะ
6.1 นโยบายรัฐกับการพัฒนา
เด็กและครอบครัว
6 .2 ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ
ความส าคั ญ ของการอบรม
เลี้ยงดูเด็ก
6.3 หลักการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
วัยทารกและวัยเตาะแตะ
6.4 แนวการปฏิ บั ติ ใ นการ
เลี้ ย งดู เด็ ก วั ย ทารกและวั ย
เตาะแตะ
6.5 การแก้ปั ญ หาพฤติ กรรม
เด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ

8
9

บทที่ 7 สื่อและอุปกรณ์ที่
4
ส่งเสริมพัฒนาการสาหรับเด็ก
วัยทารกและวัยเตาะแตะ
7.1 ความหมายและ
ความสาคัญของสื่อและของ

4

อาจารย์ผู้สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ประจาตอน
1. ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ศึกษา
สังเกตการจัดกิจกรรมอบรมเลี้ยงดู เด็กวัยทารกและวัย เรียน
เตาะแตะ จากคลิป วิดีทัศน์ โดยใช้ iPad
2. อธิบายสถานการณ์และสรุปข้อมูลจากการวิเคราะห์
สังเคราะห์นาเสนอในชัน้ เรียน
3. ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตอบข้อซักถามของ
เพื่อน
4. ผู้สอนบรรยายด้วย Application
5. ผู้สอนยกกรณีศึกษา (Case-based learning) ที่เป็น
ปัญหาด้านการอบรมเลี้ยงดู (PBL) ให้ผู้เรียนสืบค้น
ข้อมูลแนวทางการแก้ไขจัดทาเป็นรายงานในการศึกษา
ค้นคว้า บันทึกใน WBSC
6. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนสารวจสื่อส่งเสริม
พัฒนาการสาหรับเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะจาก
แหล่งต่างๆ
สื่อที่ใช้
1. Application
2. ทรัพยากรการเรียนรู้บน iTunes U
3. กรณีศึกษา (Case-based learning)
4. เอกสาร สิ่งพิมพ์ เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
5. iPad และ สื่อดิจิทลั Key note และ Book creator
6. การสอนแบบสถานการณ์จริง

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนเกี่ยวกับสื่อวัสดุ
อุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการสาหรับเด็กวัยทารกและวัย
เตาะแตะ
2. บรรยายด้วย Application การประดิษฐ์ สื่อ
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อาจารย์ผู้สอน
ประจาตอน
เรียน

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

เล่น
7.2 สื่อและอุปกรณ์ที่ส่งเสริม
พัฒนาการสาหรับเด็กวัยทารก
และวัยเตาะแตะ
7.3 การออกแบบและ
ประดิษฐ์ของเล่นสาหรับเด็ก
วัยทารกและวัยเตาะแตะ
7.4 กิจกรรมและสื่อการ
เรียนรู้สาหรับเด็กวัยทารกและ
วัยเตาะแตะ

10

บทที่ 8 การจัดสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตและ
การเรียนรู้
8.1 ความหมายและ
ความสาคัญของ
สภาพแวดล้อม
8.2 การจั ด สภาพแวดล้ อ ม
ภายในสถานศึกษาสาหรับเด็ก
วัยทารกและวัยเตาะแตะ
8.3 การจั ด สภาพแวดล้ อ ม

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

สาเร็จรูป อุปกรณ์ต่างๆ สาหรับเด็กวัยทารกและวัย
เตาะแตะ
3. แบ่งกลุ่มผู้เรียนกลุ่มละ 3 คน ฝึกออกแบบสื่อส่งเสริม
พัฒนาการสาหรับเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ พร้อม
ทั้งกาหนดจุดประสงค์ และวิเคราะห์ประโยชน์ของสื่อที่
ออกแบบ
4. ปฏิบัติการสร้าง สื่อส่งเสริมพัฒนาการสาหรับเด็กวัย
ทารกและวัยเตาะแตะจากวัสดุที่หลากหลายรวมวัสดุ
ท้องถิ่น
5. ผลัดเปลี่ยนกันนาเสนอขั้นตอนการผลิต วิธีการใช้สื่อ
และประโยชน์ของสื่อที่ผลิต
6. ทดลองใช้ สื่อส่งเสริมพัฒนาการสาหรับเด็กวัยทารก
และวัยเตาะแตะที่สร้างขึ้นกับเด็กปฐมวัยที่โรงเรียน
สาธิตละอุทิศ และประเมินผล
การทดลองใช้ (ปฏิบัติกิจกรรมนอกชั้นเรียน)
7. นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการทดลองใช้สื่อมาปรับปรุงสื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการสาหรับเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
8. จัดทาเป็นรายงานการออกแบบและผลิตสื่อ
สื่อที่ใช้
1. Application
2. ทรัพยากรการเรียนรู้บน iTunes U
3. ตัวอย่างสื่อสาหรับเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ
4. ข่าว/บทความ ข้อมูลสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
5. อุปกรณ์ และเครื่องมือในการผลิตสื่อ จากของเหลือ
ใช้ สื่อท้องถิ่น
6. การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ
7. การสอนด้วยวิธีทดลอง
4

อาจารย์ผู้สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. กลุ่มผู้เรียนนาเสนอผลงานการผลิตสื่อและนวัตกรรม ประจาตอน
เรียน
2. ผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงานของเพื่อนตามเกณฑ์ที่
กาหนด
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ข้อเด่น ข้อด้อยสื่อที่
ผลิต
3. ผู้ สอนตั้ งคาถาม “หากผู้เรียนเป็ นเข้าของสถานศึกษา
สาหรับเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ
จะจัดสภาพแวดล้อมอย่างไร ให้เหตุผล”
4. ผู้เรียนอภิปราอย่างกว้างขวาง โดยที่ผู้สอนเป็นผู้ใช้

13

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

ภายในชั้นเรียน

คาถามซึกถามเพื่อให้ได้องค์ความรู้
5. ผู้สอนสรุปองค์ความรู้ด้วย Mind maps
สื่อที่ใช้
1. Application Key Note YouTube
2. ทรัพยากรการเรียนรู้บน iTunes U
3. การสอนแบบอุปนัย (inductive)
4. เอกสาร สิ่งพิมพ์ เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
5. คลิปวิดที ัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ และสถาน
รับเลื้ยงเด็ก

11

บทที่ 9 บทบาทของครู
ผู้ปกครอง และชุมชนในการ
ส่งเสริมพัฒนาการและการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กวัยทารกและ
วัยเตาะแตะ
7.1 บทบาทของครูในการ
ส่งเสริมพัฒนาการและการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กวัยทารกและ
วัยเตาะแตะ
7.2 บทบาทของผูป้ กครองใน
การส่งเสริมพัฒนาการและ
การอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยทารก
และวัยเตาะแตะ
7.3 บทบาทของชุมชนในการ
ส่งเสริมพัฒนาการและการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กวัยทารกและ
วัยเตาะแตะ

อาจารย์ผู้สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ผู้สอนนาผู้เรียนแบ่งเป็นกลุ่ม เข้าศึกษาดูงานและเก็บ ประจาตอน
เรียน
ข้อมูลจากโรงเรียนสาธิตละอออุทิศในประเด็น
1.1 ศึกษาบทบาทของครู ผู้บริหาร ผู้ในการส่งเสริม
พัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยทารกและวัย
เตาะแตะ
1.2 สัมภาษณ์ผู้ปกครองในเรื่องบทบาทการส่งเสริม
พัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยทารกและวัย
เตาะแตะ
1.3 สังเกตพัฒนาการทั้ง 4 ด้านและบันทึก
พฤติกรรมแด็กวัยเตาะแตะ 1 คน
2. จัดทาเป็นรายงานนาเสนอเป็น Application หน้าชั้น
เรียนการสารวจข้อมูลเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎี
สื่อที่ใช้
1. iPad
2. ผู้ปกครองนักเรียน ครู โรงเรียนสาธิตลอออุทิศ
3. เอกสารประกอบการสอน / iTunes U
4. เอกสาร สิ่งพิมพ์ เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
5. นักเรียน ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
6. การศึกษาดูงาน

12
13

บทที่ 10 การจัดการศึกษา
สาหรับเด็กวัยทารกและวัย
เตาะแตะ
10.1 รูปแบบการจัดการศึกษา
สาหรับเด็กวัยทารกและวัย
เตาะแตะ
10.2 วัตถุประสงค์การจัด
การศึกษาสาหรับเด็กวัยทารก

8

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้เรียนนาเสนอรายงานผลการสารวจประเด็นการ
สังเคราะห์และประเมินค่าข้อมูลจากสารวจข้อมูลการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ
2. ผู้สอนบรรยายเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับ
เด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะด้วย Application พร้อม
ภาพประกอบ
3. ผู้เรียนศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ 2560

14

อาจารย์ผู้สอน
ประจาตอน
เรียน

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด
และวัยเตาะแตะ
10.3 หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช2546
สาหรับเด็กอายุ
ต่ากว่า 3 ปี
10.4 แนวทางการจัด
ประสบการณ์สาหรับเด็กวัย
ทารกและวัยเตาะแตะ
10.5 การจัดกิจกรรม
ประจาวันสาหรับเด็กวัยทารก
และวัยเตาะแตะ
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บทที่ 11 การประเมิน
พัฒนาการและการเรียนรูข้ อง
เด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ
1 1 .1 ห ลั ก ก า ร ป ร ะ เมิ น
พัฒนาการ
11.2 การตรวจสอบ
พัฒนาการและการเรียนรู้
11.3 ขั้นตอนวิธีการประเมิน
พัฒนาการและการเรียนรู้
11.4 การออกกิจกรรมการ
ประเมินพัฒนาการ
11.5 ตัวอย่างแบบการ
ประเมินพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของเด็กวัยทารกและวัย
เตาะแตะในสถานศึกษา

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

สาหรับเด็กอายุต่ากว่า 3 ปี บน iTunes U
4. แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม วิเคราะห์หลักสูตรตาม
ประเด็นในใบงาน (จุดหมาย / คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์/ คุณลักษณะตามวัย / สาระการเรียนรู้)
5. นาเสนอผลการวิเคราะห์ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
6. ผู้สอนบรรยายเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับ
เด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะด้วย SMART
Technology Interactive พร้อมภาพประกอบ
7. ผู้เรียนชมวิดิทัศน์ทวี ีครู
8. ผู้เรียนสรุปประเด็นองค์ความรู้ ให้ผู้เรียนสะท้อนคิด
ตนเองเป็นบันทึกการเรียนรู้ใน WBSC
สื่อที่ใช้
1. Application
2. ทรัพยากรการเรียนรู้บน iTunes U
3. เอกสารประกอบการเรียน
4. เอกสาร สิ่งพิมพ์ เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
5. วิดีทัศน์ ทีวีครู เรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์ผู้สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนบรรยาย ยกตัวอย่างการประเมินผลพัฒนาการ ประจาตอน
เรียน
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
2. ผู้เรียนชมวิดีทัศน์ตัวอย่างการประเมินพัฒนาเด็ก
3. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม พื่อกาหนดกรอบ
การศึกษาพัฒนาการกลุ่มละด้าน พิจารณาพัฒนาการ
และสังเคราะห์วิธีการประเมินทีเหมาะสมกับพัฒนาการ
4. ผู้เรียนออกแบบแบบประเมินผลพัฒนาการ 4 ด้าน
สาหรับเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ
5. นาเสนอในรูปแบบ info-graphic Application
6. ผู้เรียนร่วมกันสรุปและตรวจสอบผลการเรียนรู้ด้วย
Mind maps ด้วยตนเอง
7.ผู้เรียนนาผลการออกแบบแบบประเมินบันทึกลงใน
WBSC
สื่อที่ใช้
1. Application
2. info-graphic Application
3. เอกสารประกอบการสอน / iTunes U
4. เอกสาร สิ่งพิมพ์ เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
5. วิดีทัศน์กิจกรรมประจาวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6. แนวการสอนแบบ Constructivism
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด
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1. การแสดงผลงาน
นิทรรศการส่งเสริมพัฒนาการ
สาหรับเด็กวัยทารกและวัย
เตาะแตะ
2. สรุป ทบทวนบทเรียน
3. ประเมิ น วิ เคราะห์ ผู้ เรี ย น
หลังเรียน

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

อาจารย์ผู้สอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. นาเสนอผลงานนิทรรศการส่งเสริมพัฒนาการสาหรับ ประจาตอน
เรียน
เด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ โดยจัดแสดงผลงานใน
รูปแบบ Application หรือ Multimedia อื่น ๆ
2. ผู้เรียนชมผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประเมินผล
งานของเพื่อน
3. จัดเก็บผลงานใน WBSC
4. ส่งงานที่มอบหมาย
5. ประเมินหลังเรียน
สอบปลายภาค

16

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
- คะแนนเก็บระหว่างภาค
- คะแนนสอบปลายภาค
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1

1.1: 1,2,6
2.1: 2,4
4.1: 1,2,
1.1.1, 2.1:1,2,
5.1: 1,3, 4

2

3

ร้อยละ 60
ร้อยละ 40
วิธีการประเมนิ
ความรับผิดชอบและวินัยในการเรียน
การมีส่วนร่วมและการเป็นผู้นา ผูต้ ามที่ดี

สัปดาห์ที่
ประเมนิ
1-15

งานที่มอบหมายในชั้นเรียน
- ตรวจรายงานการบันทึกการเรียนรู้ และคาถามท้าย 1-15
บทเรียนใน WBSC
- ตรวจรายงานการค้นคว้า / การนาเสนองาน
3, 6, 5, 7, 9
1.1.1, 2.1:1,2, - ตรวจแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการ
3-4
2.1: 2,3,4
เรียนรูส้ าหรับเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ
3.1: 1.,2,3,4 - ตรวจรายงานการออกแบบสื่อและตรวจผลงานสื่อ
9-10
4.1: 1,3,4
- ตรวจแผนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและ
5.1: 1,3, 4
การเรียนรู้
12-13
6.1: 1, 3
- ตรวจผลงานการออกแบบกิจกรรมประเมิน
พัฒนาการ
14

4

2.1: 2,3,4
3.1: 1.,2,3,4
4.1: 1,3,4
5.1: 1,3, 4
6.1: 1, 3

ประเมินผลการนาเสนอผลงานนิทรรศการส่งเสริม
พัฒนาการสาหรับเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ ใน
รูปแบบ Application หรือ Multimedia อื่น ๆ

5

1.1.1, 2.1:1,2, สอบปลายภาค
3.1: 1,2,4
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สัดส่วนของ
การประเมินผล
ร้อยละ 10

ร้อยละ 10
ร้อยละ 10
ร้อยละ 5
ร้อยละ 5
ร้อยละ 5
ร้อยละ 5

15

ร้อยละ 10

16

ร้อยละ 40

มคอ. 3

3. การประเมินผลการศึกษา
เกณฑ์คะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49
-

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
สุธากร วสุโภคิน และคณะ. (2560). เอกสารประกอบการเรียนวิชาพัฒนาการเด็กวัยทารกและวัย
เตาะแตะ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐. พิมพ์ครั้งที่ 1.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด.
เกศินี โอวาสิทธ์. (2558). วิธีกระตุ้นสมอง และฝึกพัฒนาการ เด็กแรกเกิด -6ขวบ ด้วยวิธีเล่นกับเขาอย่าง
ง่ายๆ. กรุงเทพมหานคร : บี มีเดีย.
จิตตินันท์ เดชะคุปต์. (2556). พัฒนาการและการเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัย ใน ประมวลสาระชุด
วิชาหลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา .ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1. หน่วยที่ 5. หน้า 5-1 ถึง 5-80.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาโดยนักศึกษา ซึ่งสามารถดาเนินการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลาย
วิธี ดังนี้
• นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอก
ห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรี ยนรู้และผลการเรียนรู้ที่ได้รับและเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงรายวิชา โดยการแสดงความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
• นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนรายวิชาผ่านแบบประเมินอาจารย์ระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
• นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โดยการเขียนบรรยาย
• การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
• แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
• รับฟังความคิดเห็นผ่าน e-mail
• การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
• การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
• ผู้สอนประเมินการสอนโดยผู้สอนจะประเมิ นผู้เรียนจากการสังเกตพฤติกรรม การอภิปรายโต้ตอบ
การตอบคาถามของผู้เรียนในชั้นเรียน รวมทั้งผลการทดสอบทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติของนักศึกษาว่ามี
ความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การประเมินค่า ทักษะการแก้ปัญหา ใน
เนื้อหาและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้หรือไม่ และการทวนสอบผลการประเมินผลการเรียนรู้
• นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน ด้วยวิธีประเมินบนเว็บบอร์ด ประเมินผ่านระบบออนไลน์ มีตู้รับ
เอกสาร มีคณะกรรมการประเมินโดยการสัมภาษณ์ โดยการสังเกตการณ์สอน ประเมินจากผลการสอบ
อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเอง เป็นต้น
• คณะกรรมการประจาหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา
• อาจารย์ผู้ประสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ร่วมสอน ร่วมกันประเมินผลการจัดการเรียน
การสอน ระหว่างภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
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3. การปรับปรุงการสอน
• พัฒ นาและการปรับ ปรุงกระบวนการจัดกิจกรรมให้มี หลากหลายรูปแบบโดยเน้นการเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning) เพิ่มขึ้น เช่น การใช้เกมเพื่อการเรียนรู้ (Games-based Learning)
• พั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู้ ให้ ผู้ เรี ย นมี ทั ก ษะในการเลื อ กใช้ Application ใหม่ ๆ ใน IPad เพื่ อ
สร้างสรรค์การเรียนรู้เพิ่มขึ้น
• ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอนร่วมกันในรายวิชาและได้บันทึกใน มคอ.5 หมวดที่ 6
ข้ อ ที่ 2 ให้ ก ารปรั บ ปรุ งวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนจากผู้ เรีย นน าเสนอข่ าวและร่ว มกั น วิพ ากษ์ วิจ ารณ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิด ให้ปรับเป็น การจัดโครงการศึกษาดูงานสถานปฏิบัติการด้านการพยาบาลและ
สุขอนามัย หรือเชิญวิทยากรวิชาชีพด้านการพยาบาลและสุขอนามัย เพื่อให้ความรู้และสร้างประสบการณ์จาก
สถานที่จริง หรือจากบุคลากรวิชาชีพ

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสู ตรมีการกาหนดระบบการทวนสอบผลสั มฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่ วนหนึ่งของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ของนักศึกษา ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามคู่มือของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งอาจารย์ผู้สอนกาหนดให้การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
2. อาจารย์ ผู้ ส อนศึก ษาคู่ มื อ การทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์เลื อ กเครื่อ งมื อ ที่ จ ะน ามาใช้ ในการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ให้สัมพันธ์สอดคล้องกับ รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
3. อาจารย์ผู้สอนดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยกระบวนการต่างๆ เช่น
การสอบ การสังเกต การตรวจสอบ การประเมินผล ในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน โดยใช้เครื่องมือ
เช่น แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสารวจ แบบประเมิน และแบบสัมภาษณ์
4. อาจารย์ผู้สอนประมวลผลและรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ เพื่อ
ใช้ประกอบการจัดทารายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)
5. อาจารย์ ผู้ ส อนน าเสนอรายงานการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาต่ อ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพร้อมแนวทางปรับปรุง รายงานในรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5)

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผล
การประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการสอบ ข้อคิดเห็นของอาจารย์ผู้ร่วมสอน นามาปรับปรุงคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาหน้า ทั้งนี้ได้มีการนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
2. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา สรุปผลการดาเนินงานการจัดการเรียนการสอน เมื่อสิ้น
ภาคการศึกษา และนาเสนอแนวทางการแก้ไข / ปรับปรุง /เพิ่มเติมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พร้อมบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
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3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ศึกษา
รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของอาจารย์ผู้สอนโดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานและสามารถเก็บข้อมูล
เพิ่มเติมโดยใช้เครื่องมือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในแต่ละด้านและภาพรวม
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ทาการ
ประมวลผลข้อมูล และจัดทารายงานพร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงเสนอคณะ
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งผลและแนวทางปรับปรุงต่ออาจารย์ผู้สอนและเขียนในรายงานผล
การดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
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