
 

 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
รหัสวิชา ECC1306 รายวิชา การจัดกิจกรรมทักษะความฉลาดทางอารมณ์และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

รหัสวิชา   ECC1306 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย การจัดกิจกรรมทักษะความฉลาดทางอารมณ์และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Emotional and Social Quotient Activities for Early Childhood Students 

๒.  จำนวนหน่วยกิต       ๓ ( ๒ – ๒ – ๕ )       

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑  หลักสูตร       ครุศาสตรบัณฑิต (๔ปี)  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาบังคับ  

๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน     
      ๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา     รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์  

อาจารย์ดิษิรา ผางสง่า  
      ๔.๒  อาจารย์ผู้สอน   รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ 

อาจารย์ดิษิรา ผางสง่า  

๕.  สถานที่ติดต่อ   คณะครุศาสตร์  
     E – Mail     dueydisira@gmail.com  

๖.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   
๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๒/๒๕๖๔  /  ชั้นปีที่ ๑ 
๖.๒ จำนวนผู้เรียนที่รับได้  ประมาณ ๘๙ คน  จำนวน ๓ หมู่เรียน 

๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี) ไม่มี 

๘.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)  ไม่มี  

๙.  สถานที่เรียน               คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๑๐. วันที่จัดทำหรือปรับปรุง   วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
      รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 



หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 

(๑) เพ่ือให้นักศึกษารู้และเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิด หลักการที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมทางสังคมและความฉลาด
ทางอารมณ์และสำหรับเด็กปฐมวัย 

(๒) เพ่ือให้นักศึกษารู้และเข้าใจในหลักการเรียนรู้ และการจัดประสบการณ์ในการส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมและ
ความฉลาดทางอารมณ์และสำหรับเด็กปฐมวัย 

(๓) เพ่ือให้นักศึกษารู้และเข้าใจในกิจกรรมและสื่อที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมทักษะความฉลาดทางอารมณ์และสังคม 
(๔) เพ่ือให้นักศึกษาออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะความฉลาดทางอารมณ์และสังคมให้สอดคล้องกับแนวคิดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(๕) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถส่งเสริมบทบาทของครอบครัว สถานศึกษา ชุมชนในการส่งเสริมทักษะความฉลาดทาง

อารมณ์และสังคม 
(๖) เพ่ือให้นักศึกษารู้สามารถวัดและประเมินผลทักษะความฉลาดทางอารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัย 

 
๒.   วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรงุรายวิชา 
  

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุง เพื่อให้นักศึกษาจุดประสงค์หลักของการจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้ คือ 
การจัดกิจกรรมทักษะความฉลาดทางอารมณ์และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย  มีความรู้และความเข้าใจในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะความฉลาดทางอารมณ์และสังคม มีทักษะในการออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะความฉลาดทางอารมณ์และ
สังคมให้แก่เด็กปฐมวัย เข้าใจกิจกรรมและเลือกกิจกรรมและสื่อที่เหมาะสมกับกิจกรรมส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์และ
สังคม มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ความฉลาดทางอารมณ์และสังคมให้แก่เด็กโดยการใช้กระบวนการ
ทำงานของสมองเป็นฐาน (Brain Based Learning) การเรียนแบบร่วมมือ (Co-operating Learning) และการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญ 
(Students-Centered) ให้นักศึกษาได้รู้จักสังเคราะห์และวิเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
หมวดที ่๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

 
๑. คำอธิบายรายวิชา 
 

ทฤษฎี แนวคิด หลักการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์สำหรับเด็กปฐมวัย หลักการ
เรียนรู้ การจัดประสบการณ์ กิจกรรมและสื่อที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมทักษะทางสังคมและอารมณ์ให้สอดคล้องกับแนวคิด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บทบาทของครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน ในการส่งเสริมทักษะทางสังคมและอารมณ์ การวัด
และประเมินผล ทักษะทางสังคมและอารมณ์ของเด็กปฐมวัย 
 Theories, concepts, principles related to social behavior and emotional intelligence for early 
childhood Learning principles Experience arrangement Activities and media related to the promotion of 
social and emotional skills in accordance with the concept of sufficiency economy philosophy Family 
roles, community education institutions in promoting social and emotional skills Measurement and 
evaluation Social and emotional skills of young children 
 
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/ (ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

บรรยาย ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์  
= ๓๐ ชัว่โมง  

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา

เป็นกลุ่มและเฉพาะราย  

ฝึกปฏิบัติในห้องเรียน ๒ 
ชั่วโมง/สัปดาห์ = ๓๐ ชั่วโมง 

๕ ชั่วโมง/สัปดาห ์
= ๗๕ ชัว่โมง 

 
 
๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ีอ่าจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเปน็รายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการหรือเฉพาะรายที่ตอ้งการ ตามช่องทางต่อไปนี ้
 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผู้สอน ห้อง ๑๑๓๕  ชั้น ๓ อาคาร ๑๑  คณะครุศาสตร์ ในวันจันทร์-อังคาร 
เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  
 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ทีท่ำงาน / มือถือ  หมายเลข ๐๘๐-๗๒๘-๕๘๕๐ 
 ๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) dueydisira@gmail.com 
  
 
 
 
 
 
 



 
แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน  

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

๑ ปฐมนิเทศ 
๑. รายละเอียดรายวิชา  
๒.  ความหมายและ

ความสำคญัของการ
จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
ความฉลาดทาง
อารมณ์และสังคม
สำหรับเด็กปฐมวยั  

๓. ความมุ่งหมายของ
การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความฉลาด
ทางอารมณ์และ
สังคมสำหรับเด็ก
ปฐมวัย  

๔ การจัดการเรยีนการสอน online โดยการใช้โปรแกรม 
Zoom (สัปดาห์ที่ ๑) ดังนี ้
๑. ปฐมนิเทศ ทำข้อตกลงร่วมกันในช้ันเรียน 
๒. อธิบายรายละเอียดชุดวิชา การจัดการเรยีนการสอน 

การประเมินผล และทดสอบก่อนเรียน 
๓. บรรยายเรื่องความหมายและความสำคญัของพัฒนาการ 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิความฉลาดทางอารมณ์และสังคม
สำหรับเด็กปฐมวยั  

๔. บรรยายเรื่องความมุ่งหมายของศกึษาในเรื่องของ
พัฒนาการด้านสังคมและอารมณข์องเด็กปฐมวัย 

๕. อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงความสำคญัของพัฒนาการ
ด้านอารมณ์และสังคม 

๖. อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงความสำคญัของการเรยีน
วิชาการจัดกิจกรรมทักษะความฉลาดทางอารมณ์และสังคม
สำหรับเด็กปฐมวยั 
 

**แบบทดสอบก่อนเรียน 

รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร ์
อาจารย์ดิษิรา ผางสง่า 

๒-๓ ๑. ทฤษฎีและพัฒนาการ
ด้านอารมณ์และ
สังคม 

๒. แนวคิดสำหรับการจัด
กิจกรรมทักษะความ
ฉลาดทางอารมณ์และ
สังคมสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

๓. หลักการที่เกีย่วข้อง
กับการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะความ
ฉลาดทางอารมณ์และ
สังคม 

 

๘ การจัดการเรยีนการสอน online โดยการใช้โปรแกรม 
Zoom (สัปดาห์ที่ ๒-๓) ดังนี ้
๑. บรรยายทฤษฎีและพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมของ

เด็กปฐมวัย 
๒. บรรยายเรื่องแนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัด

กิจกรรมส่งเสริมทักษะความฉลาดทางอารมณ์และสังคม
สำหรับเด็กปฐมวยั 

๓. แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาพัฒนาการด้านอารมณ์
และสังคมของเด็กปฐมวัยในปัจจบุนั 

๔.  อภิปรายร่วมกันในช้ันเรียนโดยการสังเคราะห์องค์ความรู้
เกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคดิสำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความพร้อมด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย  

 
**สะท้อนความคิดถึงสิ่งที่ได้เรยีนรู้ 
 

รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร ์
อาจารย์ดิษิรา ผางสง่า 



สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

๔-๕ ๑. หลักสตูรการศึกษา
ปฐมวัย ปีพุทธศักราช 
2560 โดยเฉพาะใน
ส่วนเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับพัฒนาการ
ด้านอารมณ์และ
สังคม 

๒. กรอบมาตรฐานการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านอารมณ์และ
สังคมสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

๓. สมรรถนะด้าน
อารมณ์และสังคม
ตามสรรรถนะของ
เด็กปฐมวัยในการ
พัฒนาตามวัย 

๘ การจัดการเรยีนการสอน online โดยการใช้โปรแกรม 
Zoom (สัปดาห์ที่ ๔-๕) ดังนี ้
๑. บรรยายพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมที่ระบุใน

หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย พุทธศกัราช ๒๕๖๐  
๒. ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูถ้ึงกิจกรรมที่ควรจดั

ให้แก่เด็กปฐมวัยในแตล่ะช่วงวัย  
๓. ใหน้ักศึกษาเขียน Mind Mapping เกี่ยวกับพัฒนาการ

ด้านอารมณ์และสังคมของเด็กแตล่ะช่วงวัย 
๔. ให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซด์จากอินเตอร์เน็ต และ

เอกสารสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับการกิจกรรมทักษะความฉลาด
ด้านอารมณ์และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย เขียนสรุปพร้อม
ทั้งสะท้อนความคิด 

๕. อาจารยผ์ู้สอนและนักศึกษาร่วมกบัอภิปรายถึงสิ่งที่ได้
เรียนรูจ้ากเอกสาร/บทความเกี่ยวกับการส่งเสริมกจิกรรม
ทักษะความฉลาดทางอารมณ์และสังคม 

รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร ์
อาจารย์ดิษิรา ผางสง่า 

๖ 
 

๑. หลักการทำงานของ
สมองที่เช่ือมโยงกับ
พัฒนาการด้าน
อารมณ์และสังคม 

๒. ทักษะ EF กับการ
พัฒนาทักษะความ
ฉลาดทางอารมณ์
และสังคมสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 
 

 
 

๔ การจัดการเรยีนการสอน online โดยการใช้โปรแกรม 
Zoom (สัปดาห์ที่ ๖) ดังนี ้
 
๑. บรรยายเกี่ยวกับหลักการทำงานของสมองที่เช่ือมโยงกับ

การพัฒนาด้านอารมณ์และสังคมสำหรับเด็กปฐมวยั 
๒. บรรยายหลักการทักษะ EF กับกระบวนการทำงานของ

สมองกับการพัฒนาทักษะความฉลาดทางอารมณ์และ
สังคมของเด็กปฐมวัย 

๓. เปิดสื่อการสอนผ่านทาง YouTube เกี่ยวกับกระบวนการ
ทำงานของสมอง 

๔. อภปิราย/วิเคราะหร์่วมกันในช้ันเรยีนเกี่ยวกับหลักการ
ทำงานของสมองจากการบรรยายและสื่อท่ีผู้สอนเปดิให้ดู  

 
**เขียนสะท้อนความคดิ ถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมใน 
ช้ันเรียน พร้อมท้ังเสนอความคิดเห็นส่วนตัวในการสะท้อน
ความคิด 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

๗-๘ ๑. หลักการเรียนรู้
สำหรับเด็กปฐมวยั 

๒. หลักการจดั
ประสบการณ์เพื่อ
พัฒนาทักษะความ
ฉลาดทางอารมณ์
และสังคมสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

๔ การจัดการเรยีนการสอน online โดยการใช้โปรแกรม 
Zoom (สัปดาห์ที่ ๗-๘) ดังนี ้

 
๑. บรรยายเกี่ยวกับหลักการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 
๒. บรรยายหลักการจัดประสบการณเ์พื่อพัฒนาทักษะความ

ฉลาดทางอารมณ์และสังคมสำหรบัเด็กปฐมวัย 
๓. อภิปราย/วิเคราะห์และแลกเปลีย่นความรู้สรุปร่วมกัน

เกี่ยวกับหลักการเรยีนรูส้ำหรับเดก็ปฐมวัย โดยการ 
    - การตั้งคำถามปลายเปดิในการถาม/ตอบร่วมกันในช้ัน

เรียนเกีย่วกับหลักการเรยีนรู้ของเด็กปฐมวัยให้เช่ือมโยง
เข้ากับทฤษฎี 

๔. แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอภิปรายเกี่ยวกับการจดั
ประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยทีพ่ัฒนาทักษะความฉลาด
ทางอารมณ์และสังคมโดยการศึกษาค้นคว้าจากสื่อเว็บไซด์ 
โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ (Co-operating learning) 
และอภิปรายถึงข้อค้นพบองค์ความรู้ใหม ่
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๘ สอบกลางภาค 

๙-๑๐ หลักการเลือกกิจกรรม
และสื่อท่ีเกีย่วข้องกับ
การส่งเสริมทักษะความ
ฉลาดทางอารมณ์และ
สังคมสำหรับเด็กปฐมวัย 
 

๘ การจัดการเรยีนการสอน online โดยการใช้โปรแกรม 
Zoom (สัปดาห์ที่ ๙-๑๐) ดังนี้  
 
๑. บรรยายหลักการเลือกกิจกรรมและสื่อท่ีเหมาะสมกับการ

ส่งเสริมทักษะความฉลาดทางอารมณ์และสังคมสำหรับ
เด็กปฐมวัย 

๒. นักศึกษาร่วมกันอภิปรายถึงประเภทของสื่อท่ีเหมาะสมกับ
ทักษะความฉลาดทางอารมณ์และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย  

๓. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ถึงกิจกรรมทีส่่งเสริม
พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมให้สอดคล้องกับสื่อท่ี
ร่วมกันอภิปราย 
 

**นำเสนองานกลุ่มการวิเคราะหส์ือ่ที่สอดคล้องกับกิจกรรม
ทักษะความฉลาดทางอารมณ์และสังคมโดยมีการอภิปราย
ถาม/ตอบหลังจากการนำเสนอแตล่ะกลุม่ รวมถึงการอภิปราย
ถึงองค์ความรู้ใหม่ท่ีไดร้ับ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

๑๑-๑๒ การออกแบบกิจกรรม
และเลือกสื่อในการจดั
กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ความฉลาดทางอารมณ์
และสังคมที่สอดคล้องกับ
แนวคิดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

๘ การจัดการเรยีนการสอน Onsite (สัปดาห์ที่ ๑๑-๑๒) ดังนี ้
๑. บรรยายเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมและเลือกใช้สื่อท่ี

เหมาะสมกับการส่งเสรมิพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม 
๒. บรรยายการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาในการจดั

กิจกรรมทักษะความฉลาดทางอารมณ์และสังคม 
๓. อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริม

ทักษะความฉลาดทางอารมณ์และสังคมของเด็กแตล่ะช่วง
วัย โดยการถาม/ตอบรวมกันในช้ันเรียน 

๔. แบ่งกลุ่มในการปฏิบตัิงาน โดยการร่วมกันออกแบบ
กิจกรรมและผลติสื่อในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ความฉลาดทางอารมณ์และสังคม โดยมีการให้คำแนะนำ 
ติดตามกระบวนการออกแบบสื่อ ช้ีแนะ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพื่อนำไปปรับปรุงให้ดีขึน้ 

 
 
**นำเสนอกิจกรรมหน้าช้ันเรยีน 
**เขียนสะท้อนความคดิถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกจิกรรมและการ
เลือกใช้สื่อในการจัดกิจกรรม 
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๑๓-๑๔ บทบาทของครอบครัว 
สถานศึกษา ชุมชน ใน
การส่งเสริมทักษะความ
ฉลาดทางอารมณ์และ
สังคมสำหรับเด็กปฐมวัย 
 

๘ การจัดการเรยีนการสอน Onsite (สัปดาห์ที่ ๑๓-๑๔) ดังนี ้
 
๑. บรรยายเกี่ยวกับบทบาทของครอบครัว สถานศึกษา 

ชุมชน ในการส่งเสรมิทักษะความฉลาดทางอารมณ์และ
สังคมสำหรับเด็กปฐมวัย 

๒. นักศึกษาร่วมกันอภิปรายสรุปและสังเคราะห์องค์ความรู ้
๓. แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาค้นคว้าจากสือ่อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับ

บทบาทของครอบครัว สถานศึกษา ชุมชนในการส่งเสรมิ
ทักษะความฉลาดทางอารมณ์และสังคม 

๔. นักศึกษานำเสนอกิจกรรมกลุ่มจากการศึกษาค้นคว้า 
๕. อภิปรายสรุปร่วมกันโดยการร่วมกนัถามคำถามปลายเปดิ-

และตอบคำถาม และเช่ือมโยงไปสู่บทบาทหน้าท่ีของครู
ปฐมวัยในการส่งเสรมิให้ครอบครวั สถานศึกษา ชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการส่งเสริมทักษะความฉลาดทางอารมณ์
และสังคม 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

๑๕ หลักการวดัและ
ประเมินผลทักษะความ
ฉลาดทางอารมณ์และ
สังคมของเด็กปฐมวัย 

๔ การจัดการเรยีนการสอน Onsite (สัปดาห์ที่ ๑๕) ดังนี ้
๑. นักศึกษาค้นคว้าเครื่องมือแบบวัดและประเมินผล

พัฒนาการเด็กปฐมวยั และนำเสนอร่วมกันในช้ันเรียน 
๒. บรรยายเกี่ยวกับหลักการวดัและประเมินผลพัฒนาการ

ดา้นอารมณ์และสังคมเด็กปฐมวัย  
๓. อาจารยผ์ู้สอนและนักศึกษาร่วมกนัออกแบบเครื่องมือ

วัดและประเมินผลทักษะความฉลาดทางอารมณ์และ
สังคมของเด็กปฐมวัยร่วมกัน 

๔. **ฝึกปฏิบัติวัดและประเมินผลทักษะความฉลาดทาง
อารมณ์และสังคม 

๕. บรรยายสรุปและอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับการวิเคราะห์
พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัย 

 

รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร ์
อาจารย์ดิษิรา ผางสง่า 

๑๖ การจัดกิจกรรมทักษะ
ความฉลาดทางอารมณ์
และสังคมสำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

๘ การจัดการเรยีนการสอน Onsite (สัปดาห์ที่ ๑๖) ดังนี ้
**นักศึกษานำเสนอการจดักิจกรรมส่งเสริมทักษะความฉลาด
ทางอารมณ์และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคล พร้อม
สื่อประกอบการสาธติการจดักิจกรรม 
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๑๗ สอบปลายภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการประเมิน 
กำหนดการ 
ประเมิน 

(สัปดาห์ท่ี) 

สัดส่วน 
ของการประเมินผล 

คุณธรรม จรยิธรรม 
(๑.๑.๓) 

ประเมินจาก 
(๑) วัดและประเมินผลจากกลุ่มเพื่อน สังเกตประพฤติกรรมการ

ทำงานเป็นกลุ่ม (๑.๑.๑, ๑.๑.๓) 
(๒) วัดและประเมินผลจากการนำเสนอผลงานกลุม่และการเป็นผู้นำ

ในการอภิปรายซักถาม (๑.๑.๓) 
(๓) วัดและประเมินผลจากผลการศึกษาค้นคว้า (๑.๑.๒, ๑.๑.๔) 
(๔) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกา 

เงื่อนไขข้อบังคับ (๑.๑.๑, ๑.๑.๓, ๑.๑.๔) 
 
 

 
 
 
 

ทุกสัปดาห ์

 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 

ความรู้และความ
เข้าใจ 
(๒.๑.๑)  
 

ประเมินผลจาก  
(๑)  วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 

(๒.๑.๑, ๒.๑.๒) 
(๒)  วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะ

ขององค์ความรู้ (๒.๑.๑, ๒.๑.๒) 

(๓)  วัดและประเมินจากการเรียนรู้แบบร่วมมือ  (๒.๑.๑) 
(๔)  วัดและประเมินจากแบบฝึกหดัและแบบทดสอบ (๒.๑.๑, ๒.๑.๒) 
 
 

 
 
 
 

ทุกสัปดาห ์
 

 
 
 
 

๑๐ 
 

ทักษะทางปัญญา 
(๓.๑.๒) 
 

ประเมินผลจาก 
(๑) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็น

วิกฤต/ปัญหา (๓.๑.๑, ๓.๑.๒) 
(๒) วัดและประเมินผลจากการสร้างองค์ความรู้ใหม่ (๓.๑.๒, ๓.๑.๓, 

๓.๑.๔, ๓.๑.๕) 
(๓) วัดและประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

(๓.๑.๒, ๓.๑.๓, ๓.๑.๔) 
(๔) วัดและประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้า กรณีศึกษา (๓.๑.๑) 
(๕) วัดและประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

(๓.๑.๒) 
(๖) วัดและประเมินจากการทดสอบกลางภาคและการทดสอบปลาย

ภาค (๓.๑.๑) 
 
 
 

 
๒ 
 

ทุกสัปดาห ์
 

ทุกสัปดาห ์
 

๖,๗,๑๐,๑๔ 
ทุกสัปดาห ์

 
๘,๑๗ 

 
๕ 
 

๑๐ 
 

๕ 
 

๕ 
๕ 
 

๒๐ 



ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการประเมิน 
กำหนดการ 
ประเมิน 

(สัปดาห์ท่ี) 

สัดส่วน 
ของการประเมินผล 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
(๔.๑.๑, ๔.๑.๒) 

ประเมินผลจาก 
(๑) วัดและประเมินผลจากการเรียนรู้แบบร่วมมือ (๔.๑.๑, ๔.๑.๓) 
(๒) วัดและประเมินผลจากการสังเกตจากพฤติกรรมการมี 
     มนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น และผลสำเร็จการทำงานกลุ่ม (๔.๑.๒) 
(๓) วัดและประเมินผลจากศึกษาค้นคว้า (๔.๑.๓) 
 

 
ทุกสัปดาห ์

๕,๖,๗,๙,๑๐,๑๔ 
 

๒,๓,๔,๕,๑๔ 

 
๕ 
๕ 
 

๕ 

ความรู้และทักษะ
การวิเคราะห์ การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(๕.๑.๒) 

ประเมินผลจาก 
(๑) วัดและประเมินผลจากการสืบค้น และนำเสนอรายงานตาม

ประเด็นท่ีศึกษา (๕.๑.๒) 
 
 

 
๕,๗,๑๐ 

 
๕ 
 
 

ทักษะการจัดการ
เรียนรู ้
(๖.๑.๕) 

ประเมินผลจาก 
(๑) วัดและประเมินผลการร่วมกิจกรรมในการวิเคราะห์ สังเคราะห์  

(๖.๑.๑) 
(๒) วัดและประเมินผลการศึกษาค้นคว้าตามประเด็นที่ศึกษา (๖.๑.๓, 

๖.๑.๕) 
(๓) วัดและประเมินผลจากการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ (๖.๑.๑, 

๖.๑.๒, ๖.๑.๓, ๖.๑.๕) 

 
๒,๔,๕,๖,๗,๑๓,๑๔ 

 
๖,๗,๑๐,๑๔ 

 
๔,๕,๑๑,๑๒,๑๕,๑๖ 

 
๕ 
 

๕ 
 

๕ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓.  เกณฑ์การประเมินผล 

      การคิดค่าคะแนนใช้เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยดังนี้ 
ระดับคะแนน ผลการศึกษา ค่าระดับคะแนน ค่าร้อยละ 

A ดียอดเยี่ยม ๔.๐๐ ๘๖ -๑๐๐ 
A- ดีเยี่ยม ๓.๗๕ ๘๒ – ๘๕ 
B+ ดีมาก ๓.๕๐ ๗๘ – ๘๑ 
B ดี ๓.๐๐ ๗๔ – ๗๗ 
B- ค่อนข้างดี ๒.๗๕ ๗๐ – ๗๓ 
C+ ปานกลางค่อนข้างดี ๒.๕๐ ๖๖ – ๖๙ 
C ปานกลาง ๒.๐๐ ๖๒ – ๖๕ 
C- ปานกลางค่อนข้างอ่อน ๑.๗๕ ๕๘ – ๖๑ 
D+ ค่อนข้างอ่อน ๑.๕๐ ๕๔ – ๕๗ 
D อ่อน ๑.๐๐ ๕๐ – ๕๓ 
D- อ่อนมาก ๐.๗๕ ๔๖-๔๙ 
F ตก ๐.๐๐ ๐ – ๔๕ 

 


