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ครุศาสตร์
หมวดที่ 1

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1073309 การจูดการศึกษาใหไกูบเด็กในบริบลพหุอูฒนธรร่
Early Childhood Educational Management in Multi – Cultural Context for Children

2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หทูกสัตรศึกษาศาสตรบูณฑิต สาปาอิชาการศึกษาขฐ่อูย
3.2 ขระเภลรายอิชาเฉพาะดไาน

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผัชไ ่อยศาสตราจารย์ ดร.สุลธิพรรณ ธีรพงศ์
วาจารย์ ดร. จุฬนิ ฑิพา นพคุณ
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
วาจารย์อูนเพ็ญ บุตรพร่
กทุ่่เรียน A1
วาจารย์อิ่ทรูตน์ ศาสตร์สุภาพ กทุ่่เรียน B1
วาจารย์พรลิพย์ พัทขั้น
กทุ่่เรียน C1
วาจารย์ธนพรรณ เพชรเศษ
กทุ่่เรียน UA,UB
วาจารย์ชูชรี
สุนลราภูย
กทุ่่เรียน NA
วาจารย์ ดร.ปอูญใจ จริยาลูศน์กร กทุ่่เรียน NB

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาลีม 2/2561 ชู้นขีลีม4

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
้่่่ี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
้่่่ี
8. สถานที่เรียน
่หาอิลยาทูยสอนดุสิต แทะศันย์การศึกษานวกลีมตู้ง
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9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
อูนลีม 18 พฤศจิกายน 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. รัไแทะเปไาใจอิถีชีอิตแทะการดารงชีอิตตา่แนอคิดคอา่เชืมวลางอูฒนธรร่เ่ืวงแทะลไวงถิมน
รอ่ลู้งอูฒนธรร่นานาชาติลีมแตกต่าง
2. รัไแทะเปไาใจถึงผทกระลบลางอูฒนธรร่ต่วการพูฒนาเด็กขฐ่อูย
3. รัไแทะเปไาใจถึงหทูกการพูฒนาเด็กขฐ่อูยภายใตไบริบลปวงอูฒนธรร่ลีมแตกต่าง
4. รัไแทะเปไาใจถึงการเตรีย่คอา่พรไว่ใหไกูบเด็กขฐ่อูยเพืมวการดารงชีอิตบนคอา่แตกต่าง
ลางอูฒนธรร่
5. รัไแทะเปไาใจถึงการขทักฝังค่านิย่ ดไานคอา่แตกต่างระหอ่างบุคคทบนพื้นฐานคอา่ต่าง
อูฒนธรร่
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา
1. ขรูบขรุงเนื้วหาจุดุ่่งห่ายใหไพูฒนา กไาอหนไาวยั่เส่ว
2. ขรูบขรุงกิจกรร่การเรียนการสวน ใหไสวดคทไวงกูบหทูกสัตรแทะผัไเรียน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1.คาอธิบายรายวิชา
1073309 การจัดการศึกษาให้กับเด็กในบริบทพหุวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Early Childhood Educational Management in Multi – Cultural
Context for Children)
ศึกษาอิถีชีอิตแทะการดารงชีอิตตา่แนอคิดคอา่เชืมวลางอูฒนธรร่เ่ืวงแทะลไวงถิมน
รอ่ลู้งอูฒนธรร่นานาชาติลีมแตกต่าง ผทกระลบลางอูฒนธรร่ต่วการพูฒนาเด็กขฐ่อูย หทูกการ
พูฒนาเด็กขฐ่อูยภายใตไบริบลปวงอูฒนธรร่ลีมแตกต่างการเตรีย่คอา่พรไว่ใหไกูบเด็กขฐ่อูยเพืมว
การดารงชีอิตบนคอา่แตกต่างลางอูฒนธรร่ การขทักฝังค่านิย่ ดไานคอา่แตกต่างระหอ่างบุคคท
บนพื้นฐานคอา่ต่างอูฒนธรร่
Study of ways of life based on the urban and rural cultural beliefs
including different international beliefs. Cultural impacts on child development.
Principles of child society development in different cultural context. Preparation for
children to survive in a multi- cultural society. Value growing and individualization
based on different cultures.

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
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บรรยาย
45 ชูมอโ่ง
ต่วภาคการศึกษา

สอนเสริม
สวนเสริ่ตา่คอา่ตไวงการ
ปวงผัไเรียนเข็นรายบุคคทหรืว
รายกทุ่่ผ่านช่วงลางเลคโนโทยี
สารสนเลศ
เพืมวลบลอนคอา่รัไคอา่เปไาใจใหไ
่ีคอา่ชูดเจนยิงม ปึ้น

ฝึกปฏิบัติ
-

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชูมอโ่งต่วภาคการศึกษา
โดยศึกษาคไนคอไาจากแหท่ง
เรียนรัไแทะสืมวเลคโนโทยี
สารสนเลศต่างๆ

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
วาจารย์ขระจารายอิชา ขระกาศเอทาใหไคาขรึกษา 1 ชูมอโ่ง ต่วสูขดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 แสดงววกซึมงพฤติกรร่ดไานคุณธรร่จริยธรร่ แทะจรรยาบรรณอิชาชีพครั
1.1.2 ่ีคุณธรร่จริยธรร่ลีมเสริ่สรไางการพูฒนาลีมยูมงยืน
1.1.3 ่ีคอา่กทไาหาญลางจริยธรร่ ่ีคอา่เปไาใจในผัไวืมนแทะเปไาใจโทก
1.1.4 ่ีจิตสาธารณะ เสียสทะ แทะเข็นแบบวย่างลีมดี
1.1.5 เคารพแทะยึดถืวในกฎระเบียบแทะปไวบูงคูบต่างๆ ปวงวงค์กรแทะสูงค่
1.1.6 สา่ารถจูดการแทะแกไขัญหาลางคุณธรร่จริยธรร่ จรรยาบรรณอิชาชีพครัเชิง
สู่พูลธ์ โดยใชไ ดุทยพินิจลางค่านิย่ คอา่รัไสึกปวงผัไวืมน แทะขระโยชน์ปวงสูงค่ส่อนรอ่
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 บรรยายแทะวภิขรายพรไว่ยกตูอวย่าง แบ่งกทุ่่กาหนดหนไาลีมในการร่อ่กิจกรร่
1.2.2 สวดแลรกคุณธรร่แทะจริยธรร่ในระหอ่างการเรียนการสวน
1.2.3 กาหนดเกณฑ์ในการเปไาชู้นเรียน การร่อ่กิจกรร่ระหอ่างเรียนแทะการส่งงาน
1.2.4 ขฏิบูติตนเข็นแบบวย่างลีมดีใหไกูบนูกศึกษา
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ขระเ่ินจากพฤติกรร่ในชู้นเรียน
1.3.2 ขระเ่ินจากการร่อ่กิจกรร่ คอา่สนใจ คอา่รูบผิดชวบในชู้นเรียน
1.3.3 ขระเ่ินจากการเปไาเรียน การส่งงานลีม้ดไรูบ่วบห่ายตรงตา่เอทา แทะ
ขระสิลธิภาพปวงงานลีม้ดไรูบ่วบห่าย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 ่ีคอา่รวบรัไในดไานอิชาชีพครั แทะอิชาเฉพาะสาปาวย่างกอไางปอางทึกซึ้ง แทะเข็น
ระบบ
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2.1.2 ่ีคอา่ตระหนูกรัไหทูกการแทะลฤษฎี ในวงค์คอา่รัไลีมเกีมยอปไวงวย่างบัรณาการลู้ง
การบัรณาการ ศาสตร์อิชาเฉพาะสาปา การบัรณาการปไา่ศาสตร์ แทะการบัรณาการกูบโทกแห่งคอา่
เข็นจริง
2.1.3 ่ีคอา่เปไาใจคอา่กไาอหนไาปวงคอา่รัไเฉพาะดไานในอิชาชีพครัแทะอิชาเฉพาะสาปา
วย่างทึกซึ้ง ตระหนูกถึงคอา่สาคูญปวงงานอิจูยแทะการอิจูยในการต่วยวดคอา่รัไ
2.1.4 ่ีคอา่สา่ารถในการอิเคราะห์ สูงเคราะห์ แทะขระเ่ินค่าวงค์คอา่รัไ แทะสา่ารถ
ขระยุกต์ใชไ ในการขฏิบูติงานอิชาชีพครัวย่าง่ีขระสิลธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 บรรยาย วภิขรายพรไว่ยกตูอวย่าง แทะศึกษาคไนคอไาดไอยตนเวง
2.2.2 ศึกษาเวกสารแทะปไว่ัทจากแหท่งการเรียนรัไ สรุข อิเคราะห์
2.2.3 แบ่งกทุ่่ศึกษาคไนคอไา อิเคราะห์แทกเขทีมยนเรียนรัไ วภิขราย แทะนาเสนวรายงาน
2.2.4 ศึกษาอิดิลูศน์แทะบูนลึกสิมงลีม้ดไเรียนรัไ
2.2.5 การลางานกทุ่่ แทะการลางานเดีมยอ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การแสดงพฤติกรร่เพืมวสะลไวนถึงคอา่รัไคอา่สา่ารถแทะการขระเ่ินตนเวงปวง
นูกศึกษา
2.3.2 ขระเ่ินจากพฤติกรร่ในการร่อ่กิจกรร่ในชู้นเรียน การวภิขราย แทะการคไนคอไา
2.3.3 ขระเ่ินจากรายงานลีมนาเสนว
2.3.4 ขระเ่ินจากการร่อ่แสดงคอา่คิดเห็น การแทกเขทีมยนเรียนรัไระหอ่างกทุ่่
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 สา่ารถคิ ดคไน หาปไ วเล็จ จริง ลาคอา่เปไ าใจ แทะขระเ่ิ นปไว่ัทสารสนเลศแทะ
แนอคิดจาก แหท่งปไว่ัทลีมหทากหทาย เพืมวใชไในการขฏิบูติงาน การอินิจฉูย แกไขัญหา แทะลาการอิจูย
เพืมวพูฒนางาน แทะพูฒนาวงค์คอา่รัไ้ดไดไอยตนเวง
3.1.2 สา่ารถคิดแกไขัญหาลีม่ีคอา่สทูบซูบซไวน เสนวลางววก แทะนา้ขสั่การแกไ้ป้ดไ
วย่างสรไางสรรค์ โดยคานึงถึงคอา่รัไลางภาคลฤษฎี ขระสบการณ์ภาคขฏิบูติ แทะผทกระลบจากการ
ตูดสินใจ
3.1.3 ่ีคอา่เข็นผัไนาลางขัญญาในการคิดพูฒนางานวย่างสรไางสรรค์ ่ีอิสูยลูศน์ แทะการ
พูฒนาศาสตร์ลางครุศาสตร์ รอ่ลู้งการพูฒนาลางอิชาชีพวย่าง่ีนอูตกรร่
3.1.4 การคิดอิเคราะห์ สูงเคราะห์ ขระเ่ินค่า แทะนาคอา่รัไเกีมยอกูบแนอคิด ลฤษฎีแทะ
หทูกการลีมเกีมยอปไวงในศาสตร์อิชาเฉพาะสาปา้ขใชไในการจูดการเรียนรัไ แกไขัญหาการพูฒนาผัไเรียน
แทะการอิจูยต่วยวดวงค์คอา่รัไ ่ีคอา่เข็นผัไนาในการขฏิบูติงานวย่าง่ีอิสูยลูศน์ในการพูฒนาการ
เรียนการสวน
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 จูดกิจกรร่ลีมนูกศึกษา้ดไคไนพบวงค์คอา่รัไให่่ดไอยตนเวง
3.2.2 บรรยาย วภิขรายร่อ่กูนในชู้นเรียน แทะศึกษาคไนคอไาดไอยตนเวง
3.2.3 แบ่งกทุ่่ศึกษาคไนคอไาเวกสารแทะปไว่ัทจากแหท่งการเรียนรัไ สรุข อิเคราะห์
แทกเขทีมยนเรียนรัไ วภิขราย แทะนาเสนว
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3.2.4 ใชไกระบอนการกทุ่่ในการวภิขราย คิดอิเคราะห์ สูงเคราะห์เกีมยอกูบแนอคิดลาง
การศึกษาขฐ่อูยบัรณาการสั่การขฏิบูติจริงในสถานศึกษาขฐ่อูย
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 สูงเกตพฤติกรร่การ่ีส่อนร่อ่ในการวภิขรายในชู้นเรียน
3.3.2 ขระเ่ินจากการลารายงานเข็นรายบุคคท การลารายงานกทุ่่แทะการนาเสนวหนไา
ชู้นเรียน
3.3.3 ขระเ่ินจากการสวบขทายภาค โดยใชไปไวสวบเนไนการคิดอิเคราะห์ สูงเคราะห์ แทะ
นา้ขขระยุกต์ใชไในชีอิตขระจาอูน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 ่ีคอา่รัไคอา่เปไาใจเกีมยอกูบบลบาลหนไาลีมแทะคอา่รูบผิดชวบปวงตนเวงแทะผัไวืมน
ในการลางานแทะการวยั่ร่อ่กูนวย่างเข็นกูทยาณ่ิตร แทะในการเรียนรัไพูฒนาตนเวงแทะอิชาชีพ
วย่างต่วเนืมวง
4.1.2 ่ีคอา่เวาใจใส่ช่อยเหทืวแทะเวื้วต่วการแกไขัญหาในกทุ่่แทะระหอ่างกทุ่่้ดไวย่าง
สรไางสรรค์
4.1.3 ่ีภาอะผัไนาแทะผัไตา่ลีมดี ่ีคอา่สู่พูนธ์ลีมดีกูบผัไเรียน แทะ่ีคอา่รูบผิดชวบต่ว
ส่อนรอ่ลู้งดไานเศรษฐกิจ สูงค่ แทะสิมงแอดทไว่
4.1.4 ่ีคอา่้อในการรูบรัไคอา่รัไสึกปวงผัไวืมน ่ีุ่่่วงเชิงบอก ่ีอุฒิภาอะลางวาร่ณ์
แทะสูงค่ เวาใจใส่ในการรูบฟัง แทะพูฒนาคอา่สู่พูนธ์ระหอ่างบุคคทวย่าง่ีคอา่รูบผิดชวบ
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 ่วบห่ายงานรายบุคคทแทะรายกทุ่่
4.2.2 ฝึกขฏิบูติการลาโครงการเพืมวใหไ่ีขฏิบูติสู่พูนธ์ต่วผัวืมน
4.2.3 นาเสนวรายงานหนไาชู้นเรียน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 การ่ีส่อนร่อ่ในชู้นเรียน พฤติกรร่ในชู้นเรียน แทะคอา่รูบผิดชวบในการเรียน
4.3.2 ขระเ่ินจากรายงานลีมนาเสนว
4.3.3 ขระเ่ินจากการร่อ่แทกเขทีมยนเรียนรัไแทะการแสดงคอา่คิดเห็น
4.3.4 ขระเ่ินจากพฤติกรร่ในการลางานเข็นกทุ่่แทะผทงานปวงกทุ่่
4.3.5 ขระเ่ินจากรายงานการศึกษาคไนคอไาดไอยตนเวง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 ่ีคอา่สา่ารถในการสืมวสารวย่าง่ีขระสิลธิภาพ ลู้งการพัด การเปียน การใชไ
เลคโนโทยี สารสนเลศ การเก็บปไว่ัทแทะนาเสนวปไว่ัทในรัขแบบลีมเห่าะส่สาหรูบบุคคทแทะกทุ่่
บุคคทลีม่ีคอา่แตกต่างกูน
5.1.2 ่ีคอา่สา่ารถในการใชไดุทยพินิจลีมดีในการขระ่อทผท แขทคอา่ห่าย แทะ
ตระหนูกถึงคุณค่า ในการใชไภาษาพัด ภาษาเปียน เลคโนโทยีสารสนเลศแทะสถิติเพืมวการสืมวสาร
การเรียนรัไวย่างต่วเนืมวงแทะส่มาเส่ว
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5.1.3 ่ีคอา่สา่ารถในการอิเคราะห์ปไว่ัท ป่าอสาร ลู้งลีมเข็นตูอเทปเชิงสถิติ หรืว
คณิตศาสตร์ ภาษาพัด ภาษาเปียน ในการเก็บปไว่ัทแทะนาเสนวปไว่ัท วูน่ีผทใหไสา่ารถเปไาใจวงค์
คอา่รัไหรืวขระเด็นขัญหาวย่างรอดเร็อ
5.1.4 ่ีคอา่สา่ารถในการบัรณาการปไว่ัท เพืมวการสืมวสารวย่างเข็นระบบดไอยสืมวแทะ
เลคโนโทยี้ดไ วย่าง่ีขระสิลธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 ่วบห่ายงานใหไ นู กศึกษาคไนคอไาปไว่ัท จากเวกสารขระกวบการสวน เอ็บ้ซต์ลีม
เกีม ย อปไ ว ง แทะล ารายงานโดยเนไ น การน าตู อ เทป หรื ว ่ี ส ถิ ติ วไ า งวิ ง จากแหท่ ง ลีม ่ าปวงปไ ว ่ั ท ลีม
น่าเชืมวถืว
5.2.2 ขฏิบูติกิจกรร่ตา่ลีม้ดไรูบ่วบห่าย ใหไฝึกลูกษะในการสืมวสาร ลู้งการพัด แทะการ
เปียน
5.2.3 นาเสนวผทงานโดยใชไรัขแบบแทะเลคโนโทยีลีมเห่าะส่
5.2.4 การส่งงานใหไวาจารย์แทะการแบ่งขันคอา่รัไใหไเพืมวนผ่านลางวีเ่ท์หรืวเฟซบุ๊ค
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ขระเ่ินลูกษะการพัด การเปียนแทะการใชไเลคโนโทยีสารสนเลศในการนาเสนว
ผทงาน
5.3.2 ขระเ่ินลูกษะการเปียนรายงาน
5.3.3 ขระเ่ินจากผทงานลีมนาเสนวดไอยรัขแบบต่าง ๆ
6. ทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 ทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนา
6.1.1 ่ีคอา่เชีมยอชาญในการจูดการเรียนรัไลีม่ีรัขแบบหทากหทาย ลู้งรัขแบบลีมเข็น
ลางการ (Formal) รัขแบบกึมงลางการ (Non-formal) แทะรัขแบบ้่่เข็นลางการ (informal)
วย่างสรไางสรรค์
6.1.2 ่ีคอา่เชีมยอชาญในการจูดการเรียนรัไสาหรูบผัไเรียนลีมหทากหทาย ลู้งผัไเรียนลีม่ี
คอา่สา่ารถพิเศษ ผัไเรียนลีม่ีคอา่สา่ารถขานกทาง แทะผัไเรียนลีม่ีคอา่ตไวงการพิเศษวย่าง่ี
นอูตกรร่
6.1.3 ่ีคอา่เชีมยอชาญในการจูดการเรียนรัไในอิชาเฉพะสาปาวย่างบัรณาการ
6.2 วิธีการสอน
6.2.1 นาคอา่รัไลีมเรียน้ขฝึกขฏิบูติในการจูดลาโครงการพหุอูฒนธรร่ในโรงเรียนวนุบาท้ดไ
6.3 วิธีการประเมินผล
6.3.1 ขระเ่ินจากการนาคอา่รัไในรายอิชา้ข่ีส่อนร่อ่ในการจูดลาโครงการพหุอูฒนธรร่
ในโรงเรียนวนุบาท้ดไ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1

ขฐ่นิเลศ อิธีการเรียน ศึกษาแทะ
ลาคอา่เปไาใจคาวธิบายรายอิชา
พรไว่ลู้งหทูกเกณฑ์การขระเ่ินผท
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม
(คาศูพล์สาคูญ วัฒนธรรม วิถีปฏิบัติ
การดารงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข)

2

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม (ต่ว) คอา่ห่ายปวง
อูฒนธรร่ คอา่สาคูญปวงอูฒนธรร่
หนไาลีมปวงอูฒนธรร่

จานวน
ชั่วโมง
4

4

9

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ลาคอา่เปไาใจในการเรียนการสวน
2.ลาปไวตกทงร่อ่กูนในการขฎิบูติตน
ปวงการเปไาเรียนในรายอิชา
3.ลดสวบก่วนเรียน
4.ผัไสวนแนะนาตูอใน่ิติอูฒนธรร่ลาง
สูงค่
5.นูกศึกษาศึกษาคาวธิบายรายอิชา
จุดขระสงค์ กาหนดเกณฑ์การอูดแทะ
ขระเ่ินผทร่อ่กูน
6.ผัไสวนแนะนาหนูงสืวแทะเอ็บ้ซต์ลีม
เกีมยอปไวงกูบรายอิชา นูกศึกษาคไนหา
เพิม่เติ่จากสืมววินเตวร์เนต
7.ผัไสวนใหไนูกศึกษา สารอจ แทะลา
คอา่รัไจูกตนเวง แทะนาเสนวตูอตนใหไ
ชู้นเรียนรัไจูกใน่ิติอูฒนธรร่ใน
รัขแบบต่างๆแทะสา่ารถใหไคาจากูด
คอา่ในตูอตนสู้นๆ้ดไแทะใหไนูกศึกษา
เตรีย่วุขกรณ์การขระดิษฐ์ตุ๊กตา
กระดาษ่าในสูขดาห์ถูด้ข
สื่อที่ใช้
1.เวกสารขระกวบการเรียน
2. ส้ทด์ขระกวบการบรรยาย
3. เวกสาร สิมงพิ่พ์ เอ็บ้ซต์ลีมเกีมยอปไวง
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.แบ่งกทุ่่ตา่ภั่ิภาคแทะเปียน
ปไวสรุขคอา่เข็นภั่ิภาคปวงตนเวง
2.อิเคราะห์อูฒนธรร่แต่ทะภั่ิภาคใน
รัขแบบ Mind Map แทะนาเสนวใน

ผู้สอน
1. ว.อูนเพ็ญ
บุตรพร่
กทุ่่เรียน A1
2. ว.อิ่ทรูตน์
ศาสตร์สุภาพ
กทุ่่เรียน B1
3. ว. พรลิพย์
พัทขั้น
กทุ่่เรียน C1
4. ว.ธนพรรณ
เพชรเศษ
กทุ่่เรียน
UA,UB
5. ว.ชูชรี
สุนลราภูย
กทุ่่เรียน NA
6.ว.ดร.
ปอูญใจ
จริยาลูศน์กร
กทุ่่เรียน NB

1. ว.อูนเพ็ญ
บุตรพร่
กทุ่่เรียน A1

สัปดาห์ที่

3

หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม (ต่ว) วงค์ขระกวบ
อูฒนธรร่ คอา่หทากหทายลาง
อูฒนธรร่ วงค์ขระกวบอูฒนธรร่
คอา่หทากหทายลางอูฒนธรร่
ขระเภลปวงอูฒนธรร่
(คาสาคูญ พหุอูฒนธรร่
อูฒนธรร่ย่วย อูฒนธรร่ใหญ่
ระดูบชู้นปวงอูฒนธรร่
การวนุรูกษ์อูฒนธรร่ )

จานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
ปู้นเรียนกทุ่่ทะ15 นาลี
3.สรุขคอา่เห่ืวน คอา่ต่างในอิถี
อูฒนธรร่
4.สรุขบลเรียนร่อ่กูนผัไสวนตู้ง
ขระเด็นเกีมยอกูบอูฒนธรร่แทะ
คอา่สาคูญปวงอูฒนธรร่
5.สรุขบลเรียนร่อ่กูน
สื่อที่ใช้
1.เวกสารขระกวบการเรียน
2. ส้ทด์ขระกวบการบรรยาย
3. เวกสาร สิมงพิ่พ์ เอ็บ้ซต์ลีมเกีมยอปไวง

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ช่อิดิลูศน์ เด็กลีม่ีคอา่หทากหทาย
ลางอูฒนธรร่
2.แบ่งกทุ่่ ร่อ่กูนอิเคราะห์สาเหตุลีม
ลาใหไอูฒนธรร่ต่างกูนแทะววก่า
นาเสนว
3.แบ่งกทุ่่คไนหาคอา่ห่ายปวง
ขระเภลปวงอูฒนธรร่
พหุอูฒนธรร่อูฒนธรร่
4.ช่อิดิลูศน์เรืมวง “คอา่หทากหทาย
ลางอูฒนธรร่”
5.แบ่งกทุ่่สรุขคอา่ห่ายปวงพหุ
อูฒนธรร่ จากอิดิลูศน์แทะนาเสนว
เข็นภาพตา่คอา่คิด
สื่อที่ใช้
1.เวกสารขระกวบการเรียน
2. ส้ทด์ขระกวบการบรรยาย
3. เวกสาร สิมงพิ่พ์ เอ็บ้ซต์ลีมเกีมยอปไวง
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ผู้สอน
2. ว.อิ่ทรูตน์
ศาสตร์สุภาพ
กทุ่่เรียน B1
3.ว. พรลิพย์ พัทขั้น
กทุ่่เรียน C1
4. ว.ธนพรรณ
เพชรเศษ
กทุ่่เรียน UA,UB
5. ว.ชูชรี สุนลราภูย
กทุ่่เรียน NA
6.ว.ดร. ปอูญใจ
จริยาลูศน์กร
กทุ่่เรียน NB
1. ว.อูนเพ็ญ
บุตรพร่
กทุ่่เรียน A1
2. ว.อิ่ทรูตน์
ศาสตร์สุภาพ
กทุ่่เรียน B1
3. ว. พรลิพย์ พัทขั้น
กทุ่่เรียน C1
4. ว.ธนพรรณ
เพชรเศษ
กทุ่่เรียน UA,UB
5. ว.ชูชรี สุนลราภูย
กทุ่่เรียน NA
6.ว.ดร. ปอูญใจ
จริยาลูศน์กร
กทุ่่เรียน NB

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้

ผู้สอน

4-5

บทที่ 2 วิถีชีวิตบนพื้นฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม
การดารงชีอิตตา่อูฒนธรร่เ่ืวง
อูฒนธรร่ลไวงถิมนอูฒนธรร่
นานาชาติคุณค่าปวงอูฒนธรร่
การดาเนินชีอิตลีมแตกต่างลาง
อูฒนธรร่
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กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ช่อิดิลูศน์นิลานเรืมวง “หนันากูบหนั
เ่ืวง”
2.แบ่งกทุ่่สรุข คอา่คิดเห็นจากลีมเกิด
จากการช่อีดีลูศน์ ในหูอปไวคอา่
แตกต่างปวงการดารงชีอิตตา่
อูฒนธรร่เ่ืวง แทะอูฒนธรร่ชนบล
3.สรุขบลเรียนร่อ่กูนในเรืมวงการ
ขฏิบูติตนใหไสวดคทไวงกูบบริบล
อูฒนธรร่ปวงภั่ิภาคลีมตนดารงวยั่
สื่อที่ใช้
1.เวกสารขระกวบการเรียน
2. ส้ทด์ขระกวบการบรรยาย
3. เวกสาร สิมงพิ่พ์ เอ็บ้ซต์ลีมเกีมยอปไวง

1. ว.อูนเพ็ญ บุตรพร่
กทุ่่เรียน A1

บทที่ 2 ผลกระทบที่เกิดจากวิถี
ชีวิตบนพื้นฐานความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม (ต่ว)
พฤติกรร่เด็กขฐ่อูยในสูงค่พหุ
อูฒนธรร่

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.แบ่งกทุ่่ร่อ่กูน ลาฝังคอา่คิดในแต่
ทะดไาน เช่นพฤติกรร่ พูฒนาการ
ปวงเด็กขฐ่อูยในดไานต่างๆ ในสูงค่
พหุอูฒนธรร่
2.แบ่งกทุ่่สรุขพฤติกรร่เด็กขฐ่อูย
ในสูงค่พหุอูฒนธรร่ในแต่ทะดไานลู้ง
ดไานบอก แทะดไานทบ นาเสนวเข็น
ตารางเขรียบเลียบแทะนาเสนว
3.สรุขบลเรียนร่อ่กูน
สื่อที่ใช้
1.เวกสารขระกวบการเรียน
2. ส้ทด์ขระกวบการบรรยาย
3. เวกสาร สิมงพิ่พ์ เอ็บ้ซต์ลีมเกีมยอปไวง

1. ว.อูนเพ็ญ บุตรพร่
กทุ่่เรียน A1
2. ว.อิ่ทรูตน์ ศาสตร์
สุภาพ
กทุ่่เรียน B1
3. ว. พรลิพย์ พัทขัน้
กทุ่่เรียน C1
4. ว.ธนพรรณ
เพชรเศษ
กทุ่่เรียน UA,UB
5. ว.ชูชรี สุนลราภูย
กทุ่่เรียน NA
6.ว.ดร. ปอูญใจ
จริยาลูศน์กร
กทุ่่เรียน NB

6

11

2. ว.อิ่ทรูตน์
ศาสตร์สุภาพ
กทุ่่เรียน B1
3. ว. พรลิพย์ พัทขั้น
กทุ่่เรียน C1
4. ว.ธนพรรณ
เพชรเศษ
กทุ่่เรียน UA,UB
5. ว.ชูชรี สุนลราภูย
กทุ่่เรียน NA
6.ว.ดร. ปอูญใจ
จริยาลูศน์กร
กทุ่่เรียน NB

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้

ผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ดัอิดีโว Doll Test
แทะดัอิดิโวขระเด็นเกีมยอกูบเด็กลีมดไวย
โวกาสลางอูฒนธรร่ แทะผทกระลบลีม
เกิดปึ้นกูบเด็ก
หาปไวสรุขในการพูฒนาเด็กในกทุ่่นี้
ร่อ่กูน
2. อิเคราะห์พูฒนาการลางสูงค่ปวง
เด็กขฐ่อูย แทะผทกระลบปวง
อูฒนธรร่กูบการพูฒนาเด็กขฐ่อูย
3.แบ่งกทุ่่ศึกษาขัญหาแทะจูดลา
โครงการพูฒนาเด็กขฐ่อูยลีม่ีคอา่
แตกต่างลางอูฒนธรร่
4.สรุขบลเรียนร่อ่กูน
สื่อที่ใช้
1.เวกสารขระกวบการเรียน
2. ส้ทด์ขระกวบการบรรยาย
3. เวกสาร สิมงพิ่พ์ เอ็บ้ซต์ลีมเกีมยอปไวง
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.นาเสนวโครงการลีมจะจูดใน
สถานศึกษาขฐ่อูย
2.ผัไสวนตู้งขระเด็นเกีมยอกูบการจูด
ขระสบการณ์เพืมวส่งเสริ่เด็กขฐ่อูย
ภายใตไคอา่แตกต่าง แทะวภิขราย
ร่อ่กูน
3.แบ่งกทุ่่อิเคราะห์หทูกสัตรแทะแนอ
ลางการจูดกิจกรร่ แทะจูดลาแบบ
การสวนลีมใชไในหไวงเรียนลีม่ีเด็กต่าง
ลางอูฒนธรร่แทะนาเสนว
สื่อที่ใช้
1.เวกสารขระกวบการเรียน
2. ส้ทด์ขระกวบการบรรยาย
3. เวกสาร สิมงพิ่พ์ เอ็บ้ซต์ลีมเกีมยอปไวง

1. ว.อูนเพ็ญ
บุตรพร่
กทุ่่เรียน A1
2. ว.อิ่ทรูตน์
ศาสตร์สุภาพ
กทุ่่เรียน B1
3. ว. พรลิพย์ พัทขั้น
กทุ่่เรียน C1
4. ว.ธนพรรณ
เพชรเศษ
กทุ่่เรียน UA,UB
5. ว.ชูชรี สุนลราภูย
กทุ่่เรียน NA
6.ว.ดร. ปอูญใจ
จริยาลูศน์กร
กทุ่่เรียน NB

7

บทที่ 3 การพัฒนาเด็กปฐมวัย
ภายใต้ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม
พูฒนาการลางสูงค่ปวงเด็ก
ขฐ่อูยผทกระลบปวงอูฒนธรร่
กูบการพูฒนาเด็กขฐ่อูย

4

8

บทที่ 3 การพัฒนาเด็กปฐมวัย
ภายใต้ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม (ต่ว)
การจูดขระสบการณ์เพืมวส่งเสริ่
พูฒนาดไานภาษาสาหรูบเด็กต่าง
อูฒนธรร่ การจูดขระสบการณ์
เพืมวเสริ่คอา่วดลน วดกทู้นเพืมว
การวยั่ร่อ่กูนวย่างสูนติสุปปวงเด็ก
ขฐ่อูยการพูฒนาเด็กขฐ่อูยบน
พื้นฐานปวงคอา่แตกต่างลาง
อูฒนธรร่

4

12

1. ว.อูนเพ็ญ
บุตรพร่
กทุ่่เรียน A1
2. ว.อิ่ทรูตน์
ศาสตร์สุภาพ
กทุ่่เรียน B1
3. ว. พรลิพย์ พัทขั้น
กทุ่่เรียน C1
4. ว.ธนพรรณ
เพชรเศษ
กทุ่่เรียน UA,UB
5. ว.ชูชรี สุนลราภูย
กทุ่่เรียน NA
6.ว.ดร.ปอูญใจ
จริยาลูศน์กร
กทุ่่เรียน NB

สัปดาห์ที่

9

10

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
ชั่วโมง
บทที่ 4 แนวคิดในการจัดทา
4 กิจกรรมการเรียนการสอน
หลักสูตรพหุวัฒนธรรมของ
1.ช่อิดิลูศน์ “แนอลางการจูดการ
สถานศึกษา
เรียนรัไปวงเด็กขฐ่อูยภายใตไบริบล
คอา่เข็น่าปวงการจูดการศึกษา
คอา่แตกต่างลางอูฒนธรร่”
พหุอูฒนธรร่ เข้าห่าย
2.แบ่งกทุ่่เปียนแผนการจูด
แนอลางการจูด หทูกการจูด
ขระสบการณ์เพืมวพูฒนาเด็กขฐ่อูย
แนอลางการจูดกิจกรร่การเรียนรัไ
ภายใตไคอา่แตกต่างลางอูฒนธรร่
สืมว แหท่งการเรียนรัไ การอูดแทะ
แทะนาเสนว
ขระเ่ินผท
ในรัขแบบ Mind Map
3.สรุขบลเรียนร่อ่กูน
สื่อที่ใช้
1.เวกสารขระกวบการเรียน
2. ส้ทด์ขระกวบการบรรยาย
3. เวกสาร สิมงพิ่พ์ เอ็บ้ซต์ลีมเกีมยอปไวง

บทที่ 4 แนวคิดในการจัดทา
หลักสูตรพหุวัฒนธรรมของ
สถานศึกษา(ต่ว)
รัขแบบการจูดขระสบการณ์
SANTISUK บลบาลครัแทะ
ผัไขกครวงในการส่งเสริ่เด็ก
ขฐ่อูยในบริบลพหุอูฒนธรร่
คุณทูกษณะปวงครัในการส่งเสริ่
เด็กขฐ่อูยในบริบลอูฒนธรร่ลีม
แตกต่าง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ศึกษาหทูกสัตร แทะแนอลางการ
จูดการเรียนการสวนจากชุ่ชน
ตไนแบบลีม่ีคอา่ชูดเจนในคอา่
แตกต่างลางอูฒนธรร่
2.ช่อิดิลูศน์ “บลบาลครัในการ
จูดการเรียนรัไในบริบลพหุอูฒนธรร่"
3.แบ่งกทุ่่คไนหาคอา่สาคูญแทะ
บลบาลปวงครัแทะผัไขกครวงในการ
ส่งเสริ่เด็กขฐ่อูยในบริบลพหุ
อูฒนธรร่แทะนาเสนว
4.สรุขบลเรียนร่อ่กูน
สื่อที่ใช้
1.เวกสารขระกวบการเรียน
2. ส้ทด์ขระกวบการบรรยาย
3. เวกสาร สิมงพิ่พ์ เอ็บ้ซต์ลีมเกีมยอปไวง

13

ผู้สอน
1. ว.อูนเพ็ญ
บุตรพร่
กทุ่่เรียน A1
2. ว.อิ่ทรูตน์
ศาสตร์สุภาพ
กทุ่่เรียน B1
3. ว. พรลิพย์ พัทขั้น
กทุ่่เรียน C1
4. ว.ธนพรรณ
เพชรเศษ
กทุ่่เรียน UA,UB
5. ว.ชูชรี สุนลราภูย
กทุ่่เรียน NA
6.ว.ดร. ปอูญใจ
จริยาลูศน์กร
กทุ่่เรียน NB
1. ว.อูนเพ็ญ
บุตรพร่
กทุ่่เรียน A1
2. ว.อิ่ทรูตน์
ศาสตร์สุภาพ
กทุ่่เรียน B1
3. ว. พรลิพย์ พัทขั้น
กทุ่่เรียน C1
4. ว.ธนพรรณ
เพชรเศษ
กทุ่่เรียน UA,UB
5. ว.ชูชรี สุนลราภูย
กทุ่่เรียน NA
6.ว.ดร.ปอูญใจ
จริยาลูศน์กร
กทุ่่เรียน NB

สัปดาห์ที่

11

12

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
ชั่วโมง
บทที่ 4แนวคิดในการจัดทา
4 กิจกรรมการเรียนการสอน
หลักสูตรพหุวัฒนธรรมของ
1.ผัไสวนตู้งขระเด็นเกีมยอกูบการจูด
สถานศึกษา(ต่ว)
สภาพแอดทไว่ลีมส่งเสริ่เด็กขฐ่อูย
การจูดสภาพแอดทไว่ลีมส่งเสริ่เด็ก
ในบริบลพหุอูฒนธรร่ แทะวภิขราย
ขฐ่อูยในบริบลพหุอูฒนธรร่
ร่อ่กูน
2.ช่อิดิลูศน์ “สภาพแอดทไว่ลีม
ส่งเสริ่เด็กขฐ่อูยในบริบล
พหุอูฒนธรร่" แทะร่อ่กูนสรุข
3.แบ่งกทุ่่คไนอิธีการจูดสภาพแอดทไว่
ลีมส่งเสริ่เด็กขฐ่อูย ในบริบลพหุ
อูฒนธรร่แทะนาเสนว
4.สรุขบลเรียนร่อ่กูน
สื่อที่ใช้
1.เวกสารขระกวบการเรียน
2. ส้ทด์ขระกวบการบรรยาย
3. เวกสาร สิมงพิ่พ์ เอ็บ้ซต์ลีมเกีมยอปไวง
บทที่ 5 การปลูกฝังค่านิยม
สาหรับเด็กปฐมวัย
บนพื้นฐานความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม
คอา่ห่ายปวงค่านิย่ ค่านิย่
หทูกปวง้ลย กิจกรร่เพืมวส่งเสริ่
ค่านิย่ 12 ขระการ

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ผัไสวนตู้งขระเด็นเกีมยอกูบการขทักฝัง
ค่านิย่สาหรูบเด็กขฐ่อูยบนพื้นฐาน
คอา่แตกต่างลางอูฒนธรร่ แทะ
วภิขรายร่อ่กูน
2.ช่อิดิลูศน์ “ค่านิย่หทูก 12
ขระการ”แทะร่อ่กูนสรุข
3.แบ่งกทุ่่อิเคราะห์กิจกรร่ลีมส่งเสริ่
ค่านิย่12 ขระการปวงเด็กขฐ่อูย
แทะนาเสนว
4.สรุขบลเรียนร่อ่กูน
สื่อที่ใช้
1.เวกสารขระกวบการเรียน
2. ส้ทด์ขระกวบการบรรยาย
3. เวกสาร สิมงพิ่พ์ เอ็บ้ซต์ลีมเกีมยอปไวง

14

ผู้สอน
1. ว.อูนเพ็ญ
บุตรพร่
กทุ่่เรียน A1
2. ว.อิ่ทรูตน์
ศาสตร์สุภาพ
กทุ่่เรียน B1
3. ว. พรลิพย์ พัทขั้น
กทุ่่เรียน C1
4. ว.ธนพรรณ
เพชรเศษ
กทุ่่เรียน UA,UB
5. ว.ชูชรี สุนลราภูย
กทุ่่เรียน NA
6.ว.ดร. ปอูญใจ
จริยาลูศน์กร
กทุ่่เรียน NB
1. ว.อูนเพ็ญ
บุตรพร่
กทุ่่เรียน A1
2. ว.อิ่ทรูตน์
ศาสตร์สุภาพ
กทุ่่เรียน B1
3. ว. พรลิพย์ พัทขั้น
กทุ่่เรียน C1
4. ว.ธนพรรณ
เพชรเศษ
กทุ่่เรียน UA,UB
5. ว.ชูชรี สุนลราภูย
กทุ่่เรียน NA
6.ว.ดร. ปอูญใจ
จริยาลูศน์กร
กทุ่่เรียน NB

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้

13

โครงการในสถานศึกษาปฐมวัยที่
ส่งเสริมการจัดการการศึกษาให้
เด็กปฐมวัยในบริบทพหุ
วัฒนธรรม

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
ทงจูดโครงการลีมส่งเสริ่การจูดการ
การศึกษาใหไเด็กขฐ่อูยในบริบลพหุ
อูฒนธรร่1 โครงการ ขระกวบดไอย
ชืมวโครงการ ชืมวผัไลาโครงการ ลีม่าแทะ
คอา่สาคูญปวงโครงการ อูตถุขระสงค์
ปวงโครงการ อิธีดาเนินงาน
แผนขฏิบูติงาน ผทลีมคาดอ่าจะ้ดไรูบ
สื่อที่ใช้
โครงการปวงนูกศึกษา

14

บทที่ 5การปลูกฝังค่านิยมสาหรับ
เด็กปฐมวัยบนพื้นฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม(ต่ว)
คุณทูกษณะเด็ก้ลยลีมพึงขระสงค์
คุณทูกษณะเด็ก้ลยยุคให่่ใน
ศตอรรษลีม 21

4

ผู้สอน

1. ว.อูนเพ็ญ
บุตรพร่
กทุ่่เรียน A1
2. ว.อิ่ทรูตน์
ศาสตร์สุภาพ
กทุ่่เรียน B1
3. ว. พรลิพย์ พัทขั้น
กทุ่่เรียน C1
4. ว.ธนพรรณ
เพชรเศษ
กทุ่่เรียน UA,UB
5. ว.ชูชรี สุนลราภูย
กทุ่่เรียน NA
6.ว.ดร. ปอูญใจ
จริยาลูศน์กร
กทุ่่เรียน NB
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ว.อูนเพ็ญ
1.ผัไสวนตู้งขระเด็นเกีมยอกูบ
บุตรพร่
คุณทูกษณะเด็ก้ลยลีมพึงขระสงค์แทะ กทุ่่เรียน A1
เด็ก้ลยยุคให่่ในศตอรรษลีม 21 แทะ 2. ว.อิ่ทรูตน์
วภิขรายร่อ่กูน
ศาสตร์สุภาพ
2.แบ่งกทุ่่คไนหาคุณทูกษณะเด็ก้ลยลีม กทุ่่เรียน B1
พึงขระสงค์แทะเด็ก้ลยยุคให่่ใน
3. ว. พรลิพย์ พัทขั้น
ศตอรรษลีม 21พรไว่แนอลางการ
กทุ่่เรียน C1
พูฒนาเด็กในรัขแบบ Mind Mapแทะ 4. ว.ธนพรรณ
นาเสนว
เพชรเศษ
3.สรุขบลเรียนร่อ่กูน
กทุ่่เรียน UA,UB
สื่อที่ใช้
5. ว.ชูชรี สุนลราภูย
1.เวกสารขระกวบการเรียน
กทุ่่เรียน NA
2. ส้ทด์ขระกวบการบรรยาย
6.ว.ดร. ปอูญใจ
3. เวกสาร สิมงพิ่พ์ เอ็บ้ซต์ลีมเกีมยอปไวง จริยาลูศน์กร
กทุ่่เรียน NB
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สัปดาห์ที่

15

16

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
ชั่วโมง
บทที่ 5 การปลูกฝังค่านิยม
4 กิจกรรมการเรียนการสอน
สาหรับเด็กปฐมวัยบนพื้นฐาน
1.ผัไสวนตู้งขระเด็นเกีมยอกูบ บลบาล
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม(ต่ว)
ครัขฐ่อูย บลบาลผัไขกครวง ในการ
บลบาลครัขฐ่อูย บลบาล
พูฒนาคุณทูกษณะลีมพึงขระสงค์ปวง
ผัไขกครวง ในการพูฒนา
เด็กขฐ่อูย การเตรีย่คอา่พรไว่เด็ก
คุณทูกษณะลีมพึงขระสงค์ปวงเด็ก
ขฐ่อูยเปไาสั่วาเซียน แทะวภิขราย
ขฐ่อูย การเตรีย่คอา่พรไว่เด็ก
ร่อ่กูน
ขฐ่อูยเปไาสั่วาเซียน
2.แสดงบลบาลส่่ติในฐานะครัแทะ
ผัไขกครวงลีมจะช่อยการพูฒนา
คุณทูกษณะลึมพึงขระสงค์ปวงเด็ก
ขฐ่อูย แทะบลบาลครัในการเตรีย่
คอา่พรไว่เด็กขฐ่อูยสั่วาเซียน
3.สรุขคอา่รัไลีม้ดไจากการแสดง
บลบาลส่่ติในรัขแบบMind Map
4.สรุขบลเรียนร่อ่กูน
5.นาเสนวโครงการลีมส่งเสริ่การ
จูดการการศึกษาใหไเด็กขฐ่อูยใน
บริบลพหุอูฒนธรร่
6.ลดสวบหทูงเรียน
สื่อที่ใช้
1.เวกสารขระกวบการเรียน
2. ส้ทด์ขระกวบการบรรยาย
3. เวกสาร สิมงพิ่พ์ เอ็บ้ซต์ลีมเกีมยอปไวง
สวบขทายภาค
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ผู้สอน
1. ว.อูนเพ็ญ
บุตรพร่
กทุ่่เรียน A1
2. ว.อิ่ทรูตน์
ศาสตร์สุภาพ
กทุ่่เรียน B1
3. ว. พรลิพย์ พัทขั้น
กทุ่่เรียน C1
4. ว.ธนพรรณ
เพชรเศษ
กทุ่่เรียน UA,UB
5. ว.ชูชรี สุนลราภูย
กทุ่่เรียน NA
6.ว.ดร.ปอูญใจ
จริยาลูศน์กร
กทุ่่ เรียน NB

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของ วิธีการทวน
การ
ประเมินผล

1

1.1.1, 1.1.2,
1.1.3,1.1.4

การเปไาชู้นเรียน

1-15

10%

-การแสดง
คอา่
รูบผิดชวบ
ในการเปไา
เรียนแทะ
แต่งกาย
สุภาพ

2

2.1.2, 2.1.4

การ่ีส่อนร่อ่นาเสนวในชู้นเรียน

1-15

10%

-การ่ีส่อน
ร่อ่ในการ
ตวบคาถา่
เพืมวแสดง
คอา่คิดเห็น

3

2.1.2, 2.1.4,
3.1.2,
3.1.3,3.1.4,
4.1.3,
4.1.4,5.1.3, 5.1.4

งานกทุ่่
โครงการลีมส่งเสริ่การจูดการ
การศึกษาใหไเด็กขฐ่อูยในบริบล
พหุอูฒนธรร่

15

20%

-ตรอจ
ผทงานแทะ
การนาเสนว
ปวง
นูกศึกษา

4

2.1.2, 2.1.4,
งานเดีมยอ
3.1.2,
3.1.3,3.1.4, 5.1.3

1-15

20%

-ตรอจ
ผทงาน

5

2.1.2, 2.1.4,
สวบขทายภาค
3.1.2,
3.1.3,3.1.4,5.1.3

16

40%

-อิเคราะห์
ปไวสวบแทะ
คอา่
เห่าะส่
ปวงการใหไ
คะแนนลู้ง
คะแนนดิบ
แทะระดูบ
คะแนนปวง
รายอิชา
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3. การประเมินผลการศึกษา
เกณฑ์คะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49
้่่ส่บัรณ์
ถวน
ปาดสวบ

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
I
w
M

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
รุ่งทาอูท ย์ ทะคาวา สุลธิพรรณ ธีรพงศ์ เกสรี ทู ดเทีย แทะจุฬินฑิพา นพคุณ . (2558). เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา การจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยในบริบทพหุวัฒนธรรม. กรุงเลพฯ : คณะ
ครุศาสตร์ ่หาอิลยาทูยสอนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ว่รา พงศาพิชญ์. (2542). ความหลากหลายทางวัฒนธรรม. กรุงเลพฯ : จุฬาทงกรณ์
่หาอิลยาทูย.
บุษบงศ์ ตูนติองศ์. (2546). รูปแบบการศึกษาปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทย : การศึกษาเพื่อวิถึชีวิตที่
พอเพียง. คณะครุศาสตร์ จุฬาทงกรณ์่หาอิลยาทูย
3.เอกสารและข้อมูลแนะนา
เวกสารขระกวบการโครงการเสอนาแทะวบร่เชิงขฏิบูติการ (2555) เรืมวง “LITTLE ASEAN”
เขิดใจสั่วาเซียน ปวงนิสิตดุษฏีบูณฑิตแทะ่หาบูณฑิต สาปาอิชาการศึกษาขฐ่อูย ภาคอิชาหทูกสัตร
แทะการสวน คณะครุศาสตร์จุฬาทงกรณ์่หาอิลยาทูย.
งานอิจูยปวงจิรภรณ์ ู่มนเศรษฐอิลย์ (2544) เรืมวง การพูฒนารัขแบบการสวนเพืมวเสริ่สรไางพหุ
ขัญญาใหไกูบเด็กอูยวนุบาทในสา่จูงหอูดชายแดนภาคใตไ ตา่แนอคิดพหุอูฒนธรร่
งานอิ จู ย ปวงเกสรี สุ อ รรณเรื ว งศรี (2542) เรืม วง การพู ฒ นาโขรแกร่คอา่ร่ อ ่่ื วระหอ่ า ง
โรงเรียนแทะชุ่ชน ตา่แนอคิดพหุอูฒนธรร่เพืมวพูฒ นาการสวนระดูบวนุบาทในชุ่ชน้ลยุ่สทิ่
ภาคใตไ
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นูกศึกษาขระเ่ินการเรียนรัไแทะผทงานปวงตนเวงจากรายอิชาลีมเรียน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) การขระเ่ินขระสิลธิภาพการจูดการเรียนการสวนปวงวาจารย์
2) การขระเ่ินคอา่พึงพวใจปวงนูกศึกษา
3) การขระเ่ินจากผททูพธ์การเรียนรัไแทะการลาโครงการ ณ สถานศึกษาในระดูบเด็กขฐ่อูย
3. การปรับปรุงการสอน
จูดขระชุ่วาจารย์ผัไสวนแทะวาจารย์ผัไรูบผิดชวบรายอิชาดไอยอิธีการลีมหทากหทาย โดยนาผทการ
ขระเ่ินจากปไว 1 แทะปไว 2 ่าขรูบขรุงรายอิชา ร่อ่กูนกาหนดกทยุลธ์อิธีการจูดการเรียนการสวน
แทะการขระเ่ิน ตทวดจนสรุขขัญหาวุขสรรคแทะแนอลางการแกไ้ปร่อ่กูน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
่ีการลอนสวบ่าตรฐานผทสู่ฤลธิ์ ลางการเรียนปวงนูกศึกษาในรายอิชา โดยวาจารย์ผัไสวนแทะ
คณะกรร่การขระจาหทูกสัตร
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) ผัไขระสานงานรายอิชาจูดขระชุ่คณาจารย์ผัไสวนก่วนเขิดภาคเรียน เพืมวใหไการจูดการเรียน
การสวนเข็น้ขในลิศลางลีมเห่าะส่
2) น าผทการขระเ่ิน คอา่พึง พวใจปวงผัไ เ รี ยนในเรืมว งคุณ ภาพการสวนอิ ธีก ารสวน การจู ด
กิจกรร่ในชู้นเรียน สืมวการสวนแทะผทการเรียนรัไลีม้ดไรูบ ่าอางแผนขรูบขรุงขระสิลธิผทปวงรายอิชา
3) พูฒนาสืมวการสวนเพืมวเข็นลรูพยากรร่อ่ในการจูดการเรียนการสวน
4) รูบฟังปไวเสนวแนะจากคณะกรร่การฯ แทะคณะวนุกรร่การฯ ในโครงการ รอ่ลู้งหน่อยงาน
ลีมเกีมยอปไวงกูบการขรูบขรุงขระสิลธิผทปวงรายอิชา
5) น าผทการขระเ่ิ น คุณ ภาพการสวนโดยนูก ศึก ษา แทะลี่ผัไ ส วน่าขระกวบการขรูบ ขรุ ง
รายอิชาใหไ่ีคอา่ลูนสู่ย
6) สรุขการดาเนินงานรายอิชาลุกภาคการศึกษา
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