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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1073310
ทักษะทางอารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัย
(Emotional and Social Skills of Young Children)
2. จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3.2 ประเภทของ หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์วันเพ็ญ
บุตรพรม
อาจารย์พรทิพย์
พูลปั้น
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
อาจารย์วันเพ็ญ
บุตรพรม
กลุ่มเรียน A 1
อาจารย์กัญญารัตน์
ชูเกลี้ยง
กลุ่มเรียน UA
อาจารย์อัญชิษฐา
ปิยะจิตติ
กลุ่มเรียน NA
อาจารย์ดวงเดือน
วรรณกูล
กลุ่มเรียน LA
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
“ไม่มี”
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
“ไม่ม”ี
8. สถานทีเ่ รียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลาปาง
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
1 กรกฎาคม 2562
2
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจแนวคิด หลักการ และทฤษฎีพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม
ของเด็กปฐมวัย
2. เพื่อให้ผู้เรียนจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางอารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัยได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาทของครู ผู้ปกครองและชุมชนในการส่งเสริมทักษะทางอารมณ์
และสังคมของเด็กปฐมวัย
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมให้กับเด็กใน
สถานศึกษาปฐมวัย
5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถการวัดและประเมินผลพฤติกรรมทางอารมณ์และสังคมของเด็ก
ปฐมวัย
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด หลักการ ทฤษฎีพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมของเด็ก
ปฐมวัย การจั ดการเรียนรู้เพื่อพัฒ นาทักษะทางอารมณ์ และสังคมของเด็กปฐมวัย บทบาทของครู
ผู้ ป กครองและชุ ม ชนในการส่ ง เสริ ม ทั ก ษะทางอารมณ์ แ ละสั ง คมของเด็ ก ปฐมวั ย การวั ด และ
ประเมินผลพฤติกรรมทางอารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัย และฝึกการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ทางอารมณ์และสังคมให้กับเด็กในสถานศึกษาปฐมวัย
Definition, importance, concepts principles, and theories of young children’s
emotion and social development, learning management for improving young
children’s emotion and social skills, roles of teachers, parents and community for
promoting young children’s emotion and social skills, the assessment and
evaluations of young children’s emotion and social behaviors, practicing emotion
and social experiential learning management to young children in the early
childhood institution
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชั่วโมงต่อ
สอนเสริมตามความ
ภาคการศึกษา ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ฝึกปฏิบัติ
30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

3. จ านวนชั่ว โมงต่ อสั ป ดาห์ ที่ อาจารย์ ให้ ค าปรึ ก ษาและแนะน าทางวิ ชาการแก่นั ก ศึก ษาเป็ น
รายบุคคล
ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียน ด้วยวิธีการวิธีการสื่อสารให้
นักศึกษา เช่น Social Media, E – Mail, และการพบเป็นรายบุคคล เกี่ยวกับการปรึกษางานตามที่
ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.1.2. มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.1.3. มีความกล้าหาญทางจริยธรรมกล้าแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมด้วยความเข้าใจใน
ผู้อื่น เข้าใจโลกและมีจิตสาธารณะ
1.1.4. มีความเสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
1.1.5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.6. สามารถจัดการและแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิง
สัมพัทธ์โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1. การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interacive Action Learning)
1.2.2. ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
นักศึกษา
1.2.3. การปลูกฝังระเบียบวินัยให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา
ตลอดการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย การร่วมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน
1.3.2. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

4

มคอ. 3
1.3.3. ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1. มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและเป็นระบบ
2.2.2. มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้ง
การบูรณาการข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
2.2.3. มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง
ตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้
2.2.4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1. ใช้การจัดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบโดยเน้นการเรียนรู้เชิงรุก (Active
Learning) โดยใช้ ก ารเรี ย นรู้ จ ากการท างานเป็ น ฐาน (Work-based Learning) เน้ น หลั ก การทาง
ทฤษฎี ผนวกกับภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชา
นั้นๆ
2.2.2. การจั ด การเรีย นรู้ จ ากสถานการณ์ จริงโดยการศึ กษาดูงานหรือ เชิญ ผู้ เชี่ยวชาญที่ มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
2.2.3. ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องที่ศึกษาด้วยตนเอง และฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่จาเป็นได้
2.2.4. ฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์การคิดการกระทาของตนเอง ของแผนการปฏิบัติตามเป้าหมายที่
กาหนด ควบคุมกากับตนเองให้ปฏิบัติตามแผน และประเมินผลการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงต่อไป ใน
ลักษณะของการเรียนรู้ด้วยการกากับตนเอง (Self Regulation)
2.2.5. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) เพื่อประยุกต์และประเมินค่าองค์
ความรู้ในสถานการณ์ปัจจุบัน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1. การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.3.2. ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
2.2.3. ประเมินจากแฟ้มผลงานอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา
2.2.4. ประเมินจากการนาเสนอผลงานในชั้นเรียน
2.2.5. ประเมินจากโครงการที่นาเสนอ
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1. สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและ
แนวคิด จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทาการวิจัย
เพื่อพัฒนางานและพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
3.1.2. สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออกและนาไปสู่การแก้ไขได้
อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ
3.1.3. มีความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์และการ
พัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
3.1.4. การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นาใน
การปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์
3.2 วิธีการสอน
3.2.1. ใช้การเสริมแรง ข้อมูลย้อนกลับและให้ความรู้เพิ่มเติม
3.2.2. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning: PBL)
3.2.3. การเรียนรู้จากการทางานฐาน (Work-based Learning) ให้ลงมือปฏิบัติอย่าง
สม่าเสมอ ใช้สถานการณ์จริงและปัญหาที่หลากหลาย เพื่อฝึกฝนจนเกิดความชานาญ
3.2.4. การใช้เครื่องมือทางความคิด (Mind Tools) ถ่ายทอดความคิด สรุปรวบยอดความคิด
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1. ประเมินโดยใช้แบบทดสอบและการสังเกตพฤติกรรม
3.3.2. ประเมินจากการนาเสนองานในชั้นเรียน
3.3.3. ประเมินจากผลการทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
3.3.4. ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานในแฟ้มผลงานอิเล็กทรอนิกส์ และการนาเสนอผลงานใน
ชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและผู้อื่น
ในการทางานและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร และในการเรียนรู้พัฒนาตนเองและวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
4.1.2. มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค์
4.1.3.มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
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4.1.4. มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
และสังคม เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
4.2.1. ใช้การสอนที่มีการกาหนดให้มีกิจกรรมกลุ่มและการเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
(Participative Learning through Action)
4.2.2. ฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลจากบุคคลและแหล่งข้อมูลต่างๆ
4.2.3. การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการนาเสนองานวิชาการ
4.2.4. การแสดงความคิดเห็น การรับฟังข้อเสนอแนะของผู้อื่น และการบันทึกสะท้อน การ
เรียนรู้ (Reflective Learning)
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1. ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษา ในขณะร่วมกิจกรรมต่างๆ รวมถึง
การแสดงความคิด การรับฟังข้อเสนอแนะของผู้อื่น และการบันทึกสะท้อนการเรียนรู้
4.3.2. ประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า และการแก้ปัญหา พิจารณาจากความครบถ้วน
ชัดเจนและตรงประเด็นตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
4.3.3. ประเมินจากผลนาเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นาในการอภิปราย
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสถิติเพื่อการวิจัย เพื่อการสื่อสารการเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและนาเสนอข้อมูล และ
การแก้ปัญหาในการดารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.1.2. ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติ
การวิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและนาเสนอข้อมูลและการแก้ปัญหาใน
การดารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอน
5.1.3. สามารถใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติเพื่อการวิจัยเพื่อ
การสื่อสารการเรียนรู้ การเก็บรวบรวมและการนาเสนอข้อมูล และการแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิต
และการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.1.4. สามารถบูรณาการข้อมูลเพื่อการสื่อสารอย่างเป็นระบบด้วยสื่อและเทคโนโลยีเพื่อ
การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1. การวิเคราะห์ จากกรณีศึกษาเรียนรู้เทคนิคและประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
5.2.2. การสืบค้นและนาเสนอรายงานในประเด็นสาคัญทางการศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องกับ
การดารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.3. การติดตาม วิเคราะห์เหตุการณ์โลกปัจจุบันจากข่าวสาร ทั้งแหล่งเรียนรู้แบบดั้งเดิม
และแหล่งเรียนรู้แบบออนไลน์
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5.2.4. ฝึกการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการให้ข้อมูล
ป้อนกลับและการให้ความช่วยเหลือ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1. ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ ทั้ง
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติเชิงสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษา
5.3.2. ประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้ปัญหาจากโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย
5.3.3. ประเมินจากผลงานที่เป็นชิ้นงาน แผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่นาเสนอ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.4. ประเมินจากการติดตามวิเคราะห์และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญ ด้านการศึกษา
ปฐมวัย
6. ทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 ทักษะการจัดการเรียนรู้ (การปฏิบัติทางวิชาชีพครูปฐมวัย) ที่ต้องพัฒนา
6.1.1. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่าง
สร้างสรรค์
6.1.2. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม
6.1.3. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยที่จะสอนอย่าง
บูรณาการ
6.2 วิธีการสอน
6.2.1. การฝึกประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เป็นทางการ และไม่
เป็นทางการในสถานศึกษาปฐมวัยตามรายวิชาที่เรียน
6.2.2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
6.3 วิธีการประเมินผล
6.3.1. ประเมินจากการการฝึกประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ที่เป็น
ทางการ และไม่เป็นทางการในสถานศึกษาปฐมวัยตามรายวิชาที่เรียน
6.3.2. ประเมินจากการนาเสนอรายงานหรือผลงานในชั้นเรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1

- ปฐมนิเทศ วิธีการเรียน
ศึกษาและทาความเข้าใจ
คาอธิบายรายวิชา
พร้อมทั้งหลักเกณฑ์การ
ประเมินผล
- ความรู้พื้นฐานทักษะ
อารมณ์และสังคมสาหรับ
เด็กปฐมวัย
- ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
ทักษะอารมณ์และสังคม
สาหรับเด็กปฐมวัย

2

- กรอบแนวคิดในการจัด
ประสบการณ์เพื่อพัฒนา
ทักษะอารมณ์และสังคม
สาหรับเด็กปฐมวัย

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ผู้สอน
ชั่วโมง
4 กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารย์ผู้สอน
1.ผู้สอนชี้แจงคาอธิบายรายวิชา
ประจากลุ่มเรียน
จุดประสงค์ กาหนดเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลร่วมกันทาความเข้าใจในการ
เรียนการสอน
2.ทาข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติตนของ
การเข้าเรียนในรายวิชา
3.ผู้สอนแนะนาหนังสือและเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชา นักศึกษาค้นหา
เพิ่มเติมจากสื่ออินเตอร์เน็ต
4.ทดสอบก่อนเรียน
5. แบ่งกลุ่มศึกษาปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับ
ความหมาย ความสาคัญของพัฒนาการ
ทางอารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัย
6. ผู้เรียนนาเสนอ อภิปลายด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
7. นักศึกษาแบ่งกลุ่มค้นคว้าเกี่ยวทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับทักษะอารมณ์และสังคม
สาหรับเด็กปฐมวัย และนาเสนอในสัปดาห์
ต่อไป
สื่อที่ใช้
1. แนวการสอน
2. กระดาษสี
3. ทรัพยากรการเรียนรู้บนiTunes U
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารย์ผู้สอน
1.ให้นักศึกษาชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับเด็กไทยใน ประจากลุม่ เรียน
สังคมปัจจุบัน
2. แบ่งกลุ่มศึกษาเอกสารเกี่ยวกับกรอบ
แนวคิดในการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนา
ทักษะอารมณ์และสังคมสาหรับเด็กปฐมวัย
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

3

- การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย

4

4-5

- การจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะทางอารมณ์
และสังคมของเด็กปฐมวัย

8

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
พร้อมวาดภาพประกอบ ทาเป็นแผนภาพ
ตามลาดับ
3. นาเสนอผลงานแต่ละกลุ่ม (ในรูป mind
mapping)
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. ทรัพยากรการเรียนรู้บนiTunes U
3. วิดีทัศน์เกี่ยวกับเด็กไทยในสังคมปัจจุบัน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อภิปรายหลักการ และวิธีจดั ประสบการณ์
การเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
2. นักศึกษาแบ่งกลุ่มตามพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย สืบค้นเกี่ยวกับ การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
3. นาเสนอผลงานแต่ละกลุ่ม
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. ทรัพยากรการเรียนรู้บนiTunes U
3. ตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. นักศึกษาแบ่งกลุ่ม สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทาง
อารมณ์และสังคมสาหรับเด็กปฐมวัย
2. นาเสนอผลงานแต่ละกลุ่ม
3. แต่ละกลุ่มปรับแก้ไขกิจกรรมการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ฯ ตาม
ข้อเสนอแนะ อาจารย์และเพื่อนกลุ่มอื่น
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. ทรัพยากรการเรียนรู้บนiTunes U
3. เอกสาร สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
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ผู้สอน

อาจารย์ผู้สอน
ประจากลุ่มเรียน

อาจารย์ผู้สอน
ประจากลุ่มเรียน

มคอ. 3
สัปดาห์ที่
6

7-8

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ชั่วโมง
- บทบาทของครู
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้ปกครองและชุมชนใน
1. นักศึกษา แบ่งกลุ่มร่วมกันค้นคว้าในหัวข้อ
การส่งเสริมทักษะทาง
- บทบาทของครูในการส่งเสริมทักษะ
อารมณ์และสังคมของเด็ก
ทางอารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัย
ปฐมวัย
- บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริม
ทักษะทางอารมณ์และสังคมของเด็ก
ปฐมวัย
- บทบาทของชุมชนในการส่งเสริมทักษะ
ทางอารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัย
2.นักศึกษาออกแบบแผ่นพับให้ความรู้กับ
ผู้ปกครองและชุมชนเกี่ยวกับการส่งเสริม
ทักษะทักษะทางอารมณ์และสังคมของเด็ก
ปฐมวัย
3. แต่ละกลุ่มออกมานาเสนอกิจกรรม ใน
รูปแบบ Poster Presentation
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. ทรัพยากรการเรียนรู้บนiTunes U
3. เอกสาร สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
- การวัดและประเมินผล
8
กิจกรรมการเรียนการสอน
พฤติกรรมทางอารมณ์และ
1. นักศึกษาแบ่งกลุ่ม สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
สังคมของเด็กปฐมวัย
การวัดและประเมินผลพฤติกรรมทาง
อารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัย
2. วิเคราะห์แบบประเมินและแบ่งกลุ่ม
ร่วมกันออกแบบประเมินผลพฤติกรรมทาง
อารมณ์และสังคมสาหรับเด็กปฐมวัย
3. แบ่งกลุ่มปฏิบัติจริงในการประเมินผล
พฤติกรรมทางอารมณ์และสังคมของเด็ก
ปฐมวัย
4.นาเสนอพร้อมกับอภิปรายผล
หัวข้อ/รายละเอียด
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ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอน
ประจากลุ่มเรียน

อาจารย์ผู้สอน
ประจากลุ่มเรียน

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

9-10

- การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางอารมณ์และสังคมของ
เด็กปฐมวัย

8

11

- การประเมินพัฒนาการ
ทางอารมณ์และสังคม
สาหรับเด็กปฐมวัย

4

12-13

- การฝึกการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ทางอารมณ์และสังคมให้
เด็กในสถานศึกษา

8

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. ทรัพยากรการเรียนรู้บนiTunes U
3. เอกสาร สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.แต่ละกลุ่มนาเสนอและสาธิตกิจกรรม
พัฒนาทักษะทางอารมณ์และสังคมของเด็ก
ปฐมวัย
2. บันทึกผล และประเมินผลการปฏิบัติ
กิจกรรม
3. นาเสนอผลงานแต่ละกลุ่ม
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. ทรัพยากรการเรียนรู้บนiTunes U
3. เอกสาร สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ผู้สอนและผู้เรียนทากิจกรรมบูรณาการ
กิจกรรมพัฒนาทางอารมณ์และสังคม
สาหรับเด็กปฐมวัยร่วมกัน
2.แบ่งกลุ่มเลือกหัวข้อในการประเมิน
พัฒนาการทางอารมณ์และสังคมสาหรับ
เด็กปฐมวัยที่ทา
3. แต่ละกลุ่มออกมานาเสนอกิจกรรม ใน
รูปแบบ Poster Presentation
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. ทรัพยากรการเรียนรู้บนiTunes U
3. เอกสาร สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ปฏิบัติการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะทางอารมณ์และสังคมของ
เด็กในสถานศึกษาปฐมวัย
12

ผู้สอน

อาจารย์ผู้สอน
ประจากลุ่มเรียน

อาจารย์ผู้สอน
ประจากลุ่มเรียน

อาจารย์ผู้สอน
ประจากลุ่มเรียน

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

14

- นาเสนอผลการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ทางอารมณ์และสังคม

4

15

- นิทรรศการส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้านอารมณ์และ
สังคมสาหรับเด็กปฐมวัย

4

16

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการเรียน
- เอกสาร สิ่งพิมพ์ เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. นาเสนอการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะทางอารมณ์และสังคมของ
เด็กในสถานศึกษาปฐมวัยเป็นกลุ่ม
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันจัดเก็บ
ผลงานใน Pages Imovie หรือที่นักศึกษา
สนใจ
3. สรุปผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ฯ
สื่อที่ใช้
- Movie Maker หรือ วิดีทัศน์สรุปการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางอารมณ์และสังคมของเด็กใน
สถานศึกษาปฐมวัย
- เอกสารประกอบการเรียน
- เอกสาร สิ่งพิมพ์ เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ร่วมกันจัดนิทรรศการทั้ง
สื่อพื้นฐาน และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. แต่ละกลุ่มนาเสนอแนวทาง การการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอารมณ์และสังคม
สาหรับเด็กปฐมวัย
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการเรียน
- เอกสาร สิ่งพิมพ์ เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สอบปลายภาค

13

ผู้สอน

อาจารย์ผู้สอน
ประจากลุ่มเรียน

อาจารย์ผู้สอน
ประจากลุ่มเรียน

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

1
2

2.1: 2.1.3,2.1.4
1.1: 1.1.2,1.1.6
2.1: 2.1.3,2.1.4
3.1: 3.1.1,3.1.2
4.1: 4.1.3,4.1.4
5.1: 5.1.1,5.1.4
6.1: 6.1.1,6.1.3

สอบปลายภาค
การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน ความ
รับผิดชอบ การส่งงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
การทารายงานบุคคล (งานเดี่ยว)
การนาเสนอผลงาน
- การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะทางอารมณ์และ
สังคมของเด็กในสถานศึกษาปฐมวัย
- แบบประเมินพฤติกรรมทาง
อารมณ์และสังคมสาหรับเด็ก
ปฐมวัย
- แฟ้มสะสมผลงาน
การเข้าร่วมชั้นเรียนและการมีส่วน
ร่วมในการอภิปรายเสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรียน

3

1.1: 1.1.2,1.1.6

3. การประเมินผลการศึกษา
- คะแนนเก็บระหว่างภาค
- คะแนนสอบปลายภาค

ร้อยละ 60
ร้อยละ 40

14

สัปดาห์ที่
ประเมิน
16
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดส่วนของการ วิธีการทวน
ประเมินผล
สอบ
40%
10%

10%
10%

10%

ตลอดภาค
การศึกษา

10%
10%

มคอ. 3
เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้และระดับคะแนน
เนื้อหากิจกรรม
5
การส่งงานตรง การจัดทาเอกสาร
ต่อเวลา
หรือรายงานครบ
ตามรูปแบบ
ทั้งหมดและส่ง
ก่อนหรือตรงตาม
กาหนดเวลา

4
การจัดทา
เอกสารหรือ
รายงานเกือบ
ทั้งหมดเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อยและส่ง
ตรงตาม
กาหนดเวลา
การเข้าชั้น ขาดเรียนไม่เกิน 2 ขาดเรียนไม่เกิน
เรียน
ครั้งและไม่เคยเข้า 3 ครั้งและไม่
ชั้นเรียนสาย
เคยเข้าชั้นเรียน
สาย
พฤติกรรมและ มีส่วนร่วมในการ มีส่วนร่วมใน
การร่วม
ตอบคาถาม
การตอบคาถาม
กิจกรรมในชั้น อภิปรายในชั้น
อภิปรายในชั้น
เรียน
เรียนอย่าง
เรียนเป็นปกติ
สม่าเสมอ และ
และแต่งกาย
แต่งกายสุภาพ
สุภาพเรียบร้อย
เรียบร้อยถูก
ถูกระเบียบของ
ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
เป็นปกติ
อย่างสม่าเสมอ

3
การจัดทาเอกสาร
หรือรายงานร้อย
ละ 50 เป็น
ระเบียบเรียบร้อย
และส่งตรงตาม
กาหนดเวลา

1
การจัดทาเอกสาร
หรือรายงานเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
เพียงส่วนน้อย
ทั้งหมดและส่ง
เลยกาหนดเวลา

ขาดเรียน 4 ครั้ง
หรือเข้าชั้นเรียน
สาย 1ครั้ง

2
การจัดทา
เอกสารหรือ
รายงานเกือบ
เรียบร้อย
ทั้งหมดเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อยแต่ส่ง
เลยกาหนดเวลา
ขาดเรียน 4
ครั้งขึ้นไปหรือ
มาสาย 1 ครั้ง

มีส่วนร่วมในการ
ตอบคาถาม
อภิปรายในชั้น
เรียนบ่อครั้ง
และแต่งกาย
สุภาพเรียบร้อย
ถูกระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
บ่อยครั้ง (ร้อย
ละ 80)

มีส่วนร่วมใน
การตอบคาถาม
อภิปรายในชั้น
เรียนเป็น
บางครั้ง
และแต่งกาย
สุภาพเรียบร้อย
ถูกระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
เป็นบางครั้ง

แทบไม่มีส่วนร่วม
ในการตอบ
คาถามอภิปราย
ในชั้นเรียน และ
แต่งกายไม่สุภาพ
เรียบร้อยถูก
ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
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ขาดเรียน 4 ครั้ง
ขึ้นไปหรือมาสาย
3 ครั้งขึ้นไป

มคอ. 3
การประเมินผล ตามเกณฑ์การให้ระดับคะแนนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เกณฑ์คะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49
การขอยกเลิกรายวิชา
เกรดที่ยังไม่สมบูรณ์ รอส่งงานให้ครบ

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
วันเพ็ญ บุตรพรมและคณะ. (2562). ทักษะทางอารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัย.
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สานักงาน. (2560). คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช2560. กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว.
วรนาท รักสกุลไทย. (2555). สุดยอดเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบครูมืออาชีพ. พิมพ์ครั้งที่
2. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์ แฮปปี้ เลิร์นนิ่ง
วิจารณ์ พานิช. (2556). สนุกกับการเรียนในศตวรรษที่ ๒๑. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์
วงศ์
งามพรรณ เวชชาชีวะ. 2555. ในหลวงของเรา. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชื่ง
จากัด (มหาชน)
บุบผา เรืองรอง. (2559). พัฒนาการด้านสังคม: วัยอนุบาล (Kindergarten Children
Social Development). [ออนไลน์] Available :http://taamkru.com/th. [2559, สิงหาคม 6].
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มคอ. 3
ปิยาภรณ์กัสดาร. 2555. ผลของการจัดกิจกรรมโดยใช้เรื่องราวทางสังคมที่มีต่อ
พฤติกรรมเสริมสร้างสังคมของเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทิศนา แขมมณี . (2556). รูป แบบการเรียนการสอน ทางเลือกที่ หลากหลาย.กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดาวาว. (ม .ป .ป .). 6Q ค วาม ฉ ล าด ที่ อ ยากให้ ลู กมี .[อ อน ไล น์ ] Available :
http://www.elib-online.com/doctors48/child_6q001.htm [2550, พฤศจิกายน 5].
นิตยสาร ModernMom:นิตยสาร Kids & School. หนังสือสานักพิมพ์รักลูกบุ๊ค
http://www.rakluke.com/article/6/28/1792/: วันที่สบื ค้น 10 สิงหาคม 2559Leeper, S. H.,
Skipper, D. S., & Witherspoon, R. L. (1974).Good School for young. New York
:Macmillan,
วิจารณ์ พานิช. (2559). การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที 21.กรุงเทพฯ:
บริษัท ซันแพคเกจจิ้น.
วั ช รา เอิ บ สุ ข ศิ ริ . (2556). จิ ต วิ ท ยาส าหรั บ ครู .กรุ ง เทพฯ: ส านั ก พิ ม พ์ แ ห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
สุ ร างค์ โค้ ว ตระกู ล . (2556). จิ ต วิ ท ยาการศึ ก ษา. กรุงเทพฯ: ส านั ก พิ ม พ์ แ ห่ งจุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
สิ ริ ม า ภิ ญ โญอนั น ตพงษ์ . (2550). การศึ ก ษาปฐมวั ย (เอกสารประกอบการเรี ย น).
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
สุขุม เฉลยทรัพย์ และสิริพรรณ ตันติรัตน์ไพศาล. (2550). เด็กปฐมวัยกับทักษะสังคม.
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
- เว็บไซด์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา ทักษะทางสังคมและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เช่น Wikipedia คาอธิบายศัพท์ บทบาทที่มีความสาคัญต่อเด็กกับสังคม ฯ
- รายการโทรทัศน์ครู ข่าว พฤติกรรมเด็กสะท้อนสังคมปัจจุบันและอนาคต

17

มคอ. 3
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ดาเนินการดังนี้
• นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนผ่านแบบประเมินอาจารย์ ผ่านระบบออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัย / ของรายวิชา
• นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โดยการเขียนบรรยาย
• การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
• รับฟังความคิดเห็นผ่าน e-mail
• การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
• การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
• การถอดบทเรียนร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอน ร่วมกับการพิจารณาผลการเรียนของ
นักศึกษา
• นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน ด้วยวิธีประเมินผ่านระบบออนไลน์ ผ่านแบบประเมิน
อาจารย์ของคณะ
• คณะกรรมการประจาหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา
• อาจารย์ผู้ประสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ร่วมสอน ร่วมกันประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน ระหว่างภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ในระหว่างกระบวนการจัดการเรียนรู้ในชุดวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ ผลการสอบ
ข้อเขียน คะแนนการน าเสนอรายงาน คะแนนพฤติกรรม และคะแนนจากงานที่มอบหมาย
- นักศึกษาสามารถขอดูคะแนนย่อยต่างๆ เพื่อความมั่นใจ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
-
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