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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวิชา ECC๑๓๐๓ รายวชิา การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภยัสำหรับเด็กปฐมวยั 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวชิา   

รหัสวิชา    ECC๑๓๐๓   
ชื่อรายวิชาภาษาไทย  การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  Health Care and Safety for Early Childhood 

 

๒. จำนวนหน่วยกติ   ๓ (๒-๒-๕)     
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

๓.๑  หลักสูตร       ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั  
๓.๒  ประเภทของรายวิชา    วิชาบังคับ 
 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
๔.๑  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา อาจารยธ์ิติกาญจน์   ฐิติโสภณศักดิ์  
๔.๒  อาจารย์ผูส้อน   อาจารยธ์ิติกาญจน์   ฐิติโสภณศักดิ์ 
 

๕. สถานที่ติดต่อ   คณะครุศาสตร ์/ E-Mail: thitikan.th@ssru.ac.th 
 
๖. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรยีน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่    ๑/๒๕๖๔ / ช้ันปีที่ ๑ 
๖.๒ จำนวนผู้เรยีนที่รับได ้  ประมาณ  ๓๐ คน ต่อหมู่เรยีน จำนวน ๓ หมู่เรียน 
 

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมากอ่น (Pre-requisite)  (ถา้มี)  ไม่ม ี
 
๘. รายวิชาที่ต้องเรยีนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถา้ม)ี  ไม่ม ี
 
๙. สถานที่เรียน  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 
 
๑๐. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

๑. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะ 

โภชนาการและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย   

๒. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมและการออกแบบการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาวะ 

โภชนาการและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย 

๓. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทครอบครัว สถานพัฒนาเด็กและชุมชน ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาวะ 

โภชนาการและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย  

๔. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวเิคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาวะ ภาวะโภชนาการและความปลอดภัยของเด็กปฐมวัย  

๕. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการประเมินสุขภาวะ ภาวะโภชนาการและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย 

 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา   
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการพัฒนาสุขภาวะ โภชนาการและความปลอดภัย

สำหรับเด็กปฐมวัย 
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนนิการ 
๑. คำอธบิายรายวิชา 
  แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย เกี่ยวกับสุขภาวะ สุขภาพอนามัย โภชนาการและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย 
การจัดสภาพแวดล้อมและการออกแบบการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาวะ โภชนาการและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย 
บทบาทครอบครัว สถานพัฒนาเด็กและชุมชน ที่ช่วยส่งเสรมิสุขภาวะ โภชนาการและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย การ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาวะ โภชนาการและความปลอดภัยของเด็กปฐมวัย การประเมินสุขภาวะและความปลอดภัย
สำหรับเด็กปฐมวัย 
 

๒. จำนวนชั่วโมงที่ใชต้่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกึงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๒ ชั่วโมง/สัปดาห ์
 = ๓๐ ชั่วโมง 

สอนเสร ิมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เป็นกลุ่มและเฉพาะราย
เพ ื ่ อทบทวนความร ู้
ความเข้าใจให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึน้ 

๒ ชั่วโมง/สัปดาห ์
= ๓๐ ชั่วโมง 

๕ ชั่วโมง/สัปดาห์  
= ๗๕ ชั่วโมง 

 

 

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 
จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรอืรายกลุ่มตามความต้องการของนักศึกษา 
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หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 
 

๑.คุณธรรม  จรยิธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
  (๑) รัก ศรัทธาและภูมใิจในวิชาชีพครู มีจติวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
   (๒) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องาน ที่ได้รับ
มอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ศษิย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรา้งการพัฒนาที่ยั่งยืน   
   (๓) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอื่น มีความ
สามัคคีและทำงานร่วมกับผูอ้ื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดำเนินชีวติและการตัดสินใจ 
   (๔) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิดแก้ปัญหา
ทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทำงานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ 
เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มี
จิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้
ข้อมูลบิดเบือน หรอืการลอกเลียนผลงาน 
 

๑.๒   วิธีการสอน 
(๑) สอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรมที่ต้องพัฒนาระหว่างการเรียนการสอนทุกครัง้ 
(๒) แสดงความคิดเห็นและการแสดงออกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีความเข้าใจผู้อื ่น เสีลสละ มีจิต

สาธารณะ 
(๓) ปลูกฝังความมีวนิัย ความรับผดิชอบและความซื่อสัตย์จากการลงมือปฏิบัติ 
(๔) การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

 

๑.๓   วิธีการประเมินผล 
(๑) สังเกตพฤติกรรมในและนอกชัน้เรียน 
(๒) การเขา้เรียนและสง่งานตรงเวลา 
(๓) สังเกตความประพฤติการเป็นแบบอย่างที่ดี 
(๔) ความซื่อสตัย์ในการทำรายงาน การอา้งองิผลงานผูอ้ื่น 
(๕) การสะท้อนคิดความเปลี่ยนแปลงจากการเรียนรู้ การสะท้อนคิดก่อนการเรียน (Reflection-before-

action) การสะท้อนคิดในขณะเรียนรู ้ (Reflection-in-action) การสะท้อนคิดหลังการฝึกปฏิบัติออกแบบ/จัดกิจกรรม 
(Reflection-on-action) การสะท้อนคดิหลังการปฏิบัติเพื่อการนำไปใช้ในสถานการณ์จริง (Reflection-beyond action)  
  
๒. ความรู้ 

๒.๑  ความรู้ท่ีต้องพัฒนา 
 (๑) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยมของครู คุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาสำหรับครู จิตวิทยา พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้
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เพื่อจัดการเรียนรูแ้ละช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสรมิและพัฒนาผู้เรยีน  หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรยีนรู ้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและ
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะ
เทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทำงานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21  มีความรู้ 
ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (TPACK)  
การสอนแบบ STEM  ชุมชนแห่งการเรียนรู ้(PLC) และมีความรูใ้นการประยุกต์ใช้ 

 (๒) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่
สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การ
เรียนรูแ้ละเนือ้หาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรูด้้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย 

 (๓) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงไปประยุกต์ใช้
ในการดำเนินชวีิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรยีน 

 (๔) มีความรูแ้ละความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามมาตรฐาน 
  (๕) ตระหนักรูเห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและนํามาประยุกตใชใน

การพัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
 

๒.๒   วิธีการสอน 
 (๑) การบรรยาย สาธิต 
 (๒) การอภิปราย การวิเคราะห์ จากการศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเองและกลุ่ม  
 (๓) การศึกษาด้วยตนเองจากเวปไซด์ผู้สอนและเวปไซด์ที่เกี่ยวข้อง  
 (๔) การทำรายงานกลุ่ม รายงานเดี่ยว การนำเสนองาน 
 (๕) การใช้วิธีการโคช้ (Coaching) และระบบพี่เลีย้ง (Mentoring) 
 

๒.๓  วิธีการประเมินผล 
(๑) การทดสอบออนไลน์ วดัความเข้าใจ การนำไปใช้และการคิดวิเคราะห์ (Google Form) 
(๒) รายงานการศึกษาค้นควา้ การทำชิ้นงาน 
(๓) รายงานการออกแบบแผนการให้ความรูผู้้ปกครองในการส่งเสรมิสุขภาวะ สุขภาพอนามยั โภชนาการและ

ความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย 
(๔) การจัดสัมมนา การจัดนทิรรศการและกิจกรรม 
(๕) บันทึกการเรียนรู ้      

 

๓.ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ตอ้งพัฒนา 
 (๑) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่าง

รู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้าม
แพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตรช์าติ 
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
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  (๒) เป็นผู้นำทางปัญญา สามารถคิดริเร่ิมและพัฒนางานอย่างสรา้งสรรค์ มีภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ 
มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถชี้นำและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่าง
สรา้งสรรค์  

  (๓) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีนและพัฒนาผู้เรยีนให้เป็นผู้สร้างหรอืร่วมสรา้งนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรูแ้ก่ชุมชนและสังคม 
 

๓.๒   วิธีการสอน 
(๑) การบรรยาย 
(๒) การอภิปราย การวเิคราะห์ จากการศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเองและกลุม่ 
(๓) วิทยากรบรรยายให้ความรูแ้ละฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
(๔) การสอนโดยใช้กรณศีึกษา 
(๕) การทำงานเปน็ทีม 
(๖) การฝกึปฏิบัติวางแผนและจัดกจิกรรมการให้ความรูผู้ป้กครองในการส่งเสรมิสุขภาวะ สุขภาพอนามยั 

โภชนาการและความปลอดภยัสำหรับเด็กปฐมวยั 
 

๓.๓   วิธีการประเมินผล 
(๑) การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(๒) รายงานการศึกษาค้นควา้ รายงานกรณีศึกษา รายงานสรุปความรูจ้ากวิทยากรภายนอก 
(๓) การมีส่วนร่วมในกจิกรรมการเรียนการสอน 
(๔) การนำเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 
(๕) การทดสอบกลางภาคและการทดสอบปลายภาค การทดสอบออนไลน์ วดัความเข้าใจ การนำไปใช้และ

การคิดวิเคราะห์ (Google Form) 
 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 
  (๑) รับรู้และเข้าใจความรูส้ึกของผู้อื่น มีความคดิเชิงบวก มีวุฒภิาวะทางอารมณ์และทางสังคม  
 (๒) ทำงานร่วมกับผู้อื ่น ทำงานเป็นทีม เป็นผู ้นำและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู ้เรียน ผู ้ร่วมงาน 

ผู้ปกครองและคนในชุมชน  
  (๓) มีความรับผดิชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกจิ สังคมและสิ่งแวดล้อม  
  (๔) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและ

แก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสรา้งสรรค์  
  (๔) มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเขมแข็งและกลาหาญทางจรยิธรรม สามารถช้ีนําและถายทอด

ความรูแกผเูรยีน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยางสรางสรรค 
 

๔.๒  วิธีการสอน 
 (๑) ทำกิจกรรมกลุ่มในลักษณะต่างๆ เช่น รายงาน การอภิปราย  
 (๒) การแสดงความคดิเหน็และการรับฟังความคดิเห็น  
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๔.๓   วิธีการประเมินผล 
(๑) สังเกตความสามารถในการทำงานร่วมกับผูอ้ื่น 
(๒) ผลสำเร็จของการทำงานกลุ่ม   
(๓) การนำเสนอผลงานกลุ่มและการเป็นผู้นำในการอภิปรายซักถาม  
(๔) การสะท้อนคดิความเปลี่ยนแปลงจากการเรียนรู ้ 

 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๑) วิเคราะห์เชิงตัวเลข สำหรับข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์ เพื่อเข้าใจ

องค์ความรู ้หรอืประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง  
 (๒) สื่อสารกับผู้เรียน บุคคลและกลุ่มต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการหลากหลายทั้งการพูด การเขียน 

และการนำเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม  
 (๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การทำงาน 

การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน  
 

๕.๒   วิธีการสอน 
(๑) การศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเองจากตำรา เอกสาร งานวิจัย เวปไซด์ผู้สอนและเวปไซด์ที่เกี่ยวข้อง  
(๒) การสืบค้นและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญเกี่ยวกับสุขภาวะ สุขภาพอนามัย โภชนาการและความ

ปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(๓) การสอนโดยใช้สถานการณ์ปัญหา กรณีศึกษา  
(๔) การจัดการเรียนรูโ้ดยผ่านกระบวนการกลุ่มและการนำเสนอด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

 

๕.๓   วิธีการประเมินผล 
(๑) ผลการสืบค้น การนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ปัญหาของเด็กปฐมวัยและครอบครัวเกี่ยวกับสุขภาวะ 

สุขภาพอนามัย โภชนาการและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(๒) การจัดสัมมนาออนไลน์ การจัดแสดงผลงาน/นิทรรศการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๓) ความสามารถในการออกแบบแผนการจัดกิจกรรมส่งเสรมิสุขภาวะ สุขภาพอนามัย โภชนาการและความ

ปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย 
 

๖. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

๖.๑   ทักษะการจัดการเรยีนรู้ 
  (๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

สามารถออกแบบและสร้างหลักสูตรรายวิชาในชั้นเรียน วางแผนและออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

บรหิารจัดการช้ันเรยีน ใช้สื่อและเทคโนโลยีสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัลและวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม

และสรา้งสรรค์  
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  (๒) มีความสามารถในการนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อนำไป

ออกแบบ จัดเนื้อหาสาระ การบรหิารชัน้เรียน และจัดกจิกรรมการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตาม

ความสนใจและความถนัดของผู้เรียนอย่างหลากหลายตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความ

ต้องการจำเป็นพิเศษ  

  (๓) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือ

ปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทำงาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการ

ปฏิบัติให้ทำได้ คดิเป็น ทำเป็น โดยบูรณาการการทำงานกับการเรยีนรูแ้ละคุณธรรมจรยิธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้

เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์สุจรติ มีวนิัยและรับผิดชอบต่อผู้เรยีนโดยยึดผู้เรยีนสำคัญที่สุด 

 (๔) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา 

ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิด

และเกิดการใฝ่รูอ้ย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

  (๕) นำทักษะศตวรรษที่ 21 และเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาผู้เรยีนและพัฒนาตนเอง เช่น 

ทักษะการเรียนรู ้(Learning Skills) ทักษะการรูเ้รื่อง (Literacy Skills) และทักษะชีวติ (Life Skills) ทักษะการทำงานแบบร่วมมือ 

และดำเนินชวีิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 

๖.๒   วิธีการสอน 
(๑) ฝึกปฏิบัติการออกแบบแผนการจัดกจิกรรมส่งเสรมิสขุภาวะ สุขภาพอนามยั โภชนาการและความ

ปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัยและเครื่องมอืการประเมินผลการจัดกจิกรรม 
(๒) การฝึกปฏิบัติทดลองจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ สุขภาพอนามัย โภชนาการและความปลอดภัยสำหรับ

เด็กปฐมวัย และประเมินการจัดกจิกรรม 
 

๖.๓   วธิกีารประเมินผล 
(๑) แผนการจัดกจิกรรมส่งเสรมิสุขภาวะ สุขภาพอนามัย โภชนาการและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย  
(๒) สังเกตการจัดกจิกรรมส่งเสรมิสุขภาวะ สุขภาพอนามัย โภชนาการและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย  
(๓) ผลงานการออกแบบเครื่องมือการประเมินผลการจัดกจิกรรม 

 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์   หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวน้ว่าง  หมายถงึ ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

  



มคอ. ๓ 

หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๘ 
รายวิชา ECC๑๓๐๓ การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

√ 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 
กจิกรรมการเรียนการสอน/ส่ือที่ใช้  ผู้สอน 

๑ ๑. ปฐมนิเทศ แนะนำการเร ียนร ู ้ ใน

รายวิชา ทำข้อตกลงระหว่างเรียนและ

สร้างความสัมพันธ์    

๒. ตรวจสอบความรู ้พ ื ้นฐานสุขภาวะ 

โภชนาการและความปลอดภัยสำหรับ

เด็กสำหรับเด็กปฐมวัย 

 

๔ 

(online) 

๑. แนะนำรายวิชา ECC๑๓๐๓ การ

พัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัย

สำหรับเด็กปฐมวัย   

๒. ชี้แจงกำหนดการสอน กิจกรรมการ

เร ียนการสอน การม ีส ่วนร ่วมของ

นักศึกษาในการวัดและประเมนิผล  

๓. ชี้แจงแนวทางการเขียนอนุทินการ

เรียนรู้ (Learning Journals) บันทึกการ

เรียนรู ้ (Learning Logs) เพื ่อสรุปการ

เรยีนรูแ้ต่ละสัปดาห์ 

๔. กิจกรรม Active learning แบบ online 

ผ่าน Google Meet 

๕. ตรวจสอบความรู้พื ้นฐานสุขภาวะ

และความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย  

สื่อการเรยีนรู้ 

- PowerPoint: แนะนำรายวิชา 

- แบบทดสอบก่อนเรยีน 

- เอกสาร มคอ.๓ 

อ.ธิตกิาญจน์ ฐติิโสภณศักดิ ์

๒-๔ ๑. สุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับ

เด็กปฐมวัย 

๒. มาตรฐานการศึกษาปฐมว ัยและ

สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนา

ตามวัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะและความ

ปลอดภัยสำหรับเด็กสำหรับเด็กปฐมวัย 

๑๒ 

(online) 

๑. ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด 

หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสุข

ภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็ก

ปฐมวัย  

• แบ่งกลุ่มเรียนรู้เกี่ยวกับความหมาย 

ความสำคัญ แนวคิด หลักการและ

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะและความ

ปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย (แบ่งห้อง

ในโปรแกรม Zoom: breakout rooms) 

๒. กิจกรรม Active learning แบบ online 

ผ่าน Zoom 

• นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้

(Jigsaw Method Online) ผู้เรยีนศึกษา

เอกสารในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

อ.ธิตกิาญจน์ ฐติิโสภณศักดิ ์



มคอ. ๓ 

หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๙ 
รายวิชา ECC๑๓๐๓ การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

√ 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 
กจิกรรมการเรียนการสอน/ส่ือที่ใช้  ผู้สอน 

- ความหมายและความสำคัญของสุข

ภาวะในวัยเด็กปฐมวัย  

- ความต้องการและปัจจัยท่ีมีผลต่อสุข

ภาวะของวัยเด็ก  

- การประเมินการเจริญเติบโตและ

พัฒนาการ 

- ปัญหาสุขภาพกายและจิตที่พบบ่อย

และการป้องกันแก้ไข  

- การจัดสภาพแวดลอ้มและการ

ออกแบบการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาวะ 

- แนวทางการดูแลและส่งเสริมสขุภาพ

กายและจิตในเด็กโดยครอบครัว ชุมชน 

สถานพัฒนาเด็ก องค์กรและเครือข่าย

ท่ีเกี่ยวข้อง 

๓. การบรรยายสรุปเรื่องสุขภาวะเด็ก

ปฐมวัย 

๔. อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุป

ประเด็นสำคัญท่ีเกี่ยวข้อง 

๕. แบ่งกลุ่มศึกษามาตรฐานการศึกษา

ปฐมวัย สมรรถนะของเด็กปฐมวัยใน

การพ ัฒนาตามว ัยท ี ่ เก ี ่ยวข ้องกับ        

สุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็ก

ปฐมวัยและอภปิรายร่วมกัน 

๖. ศึกษาเอกสารบทความเกี่ยวกับการ

เสริมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย  

๗. นำเสนอผลการศ ึกษาและฝ ึก

ปฏิบัติการในการเสริมสร้างสุขภาวะ

ของตนเอง 

๘. แบ่งกลุ ่มออกแบบกิจกรรมและ

โปสเตอร์/แผ่นพับให้ความรู้เกี ่ยวกับ

การเสริมสร้างสุขภาวะสำหรับเด็ก

ปฐมวัย 

๙. ให้นักศึกษาสะท้อนความคิดเพื่อ

ตรวจสอบความรู้สึก สรุปองค์ความรู้ที่

ได้จากการเรียน และเสนอแนะเพื่อ



มคอ. ๓ 

หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๐ 
รายวิชา ECC๑๓๐๓ การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

√ 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 
กจิกรรมการเรียนการสอน/ส่ือที่ใช้  ผู้สอน 

ปรับปรุงการเรียนรู ้ของตนครั้งต่อไป 

(ฝึกใช้ Constructive Feedback) 

สื่อการเรยีนรู้ 

- PowerPoint: สุขภาวะเด็กปฐมวัย 

- หนังสือแนวแนะวิธีการเลี้ยงดู ดูแล

และพัฒนาเด็กปฐมวัยตามสมรรถนะ

เพื่อเพิ่มคุณภาพเด็กตามวัย 0-5 ปี 

- เอกสารประกอบการสอน 

- เอกสารนโยบายสุขภาวะเด็ก 0-5 ปี 

ในประเทศไทยและต่างประเทศ 

๕-๗ โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย  ๑๒ 

(online) 

๑.ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด 

หลักการ และทฤษฎีที ่ เก ี ่ยวข้องกับ

โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย 

• แบ่งกลุ่มเรียนรู้เกี่ยวกับความหมาย 

ความสำคัญแนวคิดที ่ เก ี ่ยวข้องกับ

อาหารและโภชนาการสำหร ับเด็ก

ปฐมวัย (แบ่งห้องในโปรแกรม Zoom: 

breakout rooms)  

๒. กิจกรรม Active learning แบบ online 

ผ่าน Zoom  

•  นำเสนอและแลกเปล ี ่ยนเร ียนร ู้

โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย (Jigsaw 

Method Online) ผู ้เรียนศึกษาเอกสาร

ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- ความหมายและความสำคัญของ

อาหาร สารอาหาร และโภชนาการ

สำหรับเด็กปฐมวัย  

- ความต ้องการด ้านอาหารและ

โภชนาการในแต่ละช่วงอายุ  

- ปัญหาโภชนาการและความปลอดภัย

ด้านอาหารและโภชนาการ การป้องกัน

และแก้ไข  

- อาหารและคุณค่าของอาหารสำหรับ

เด็กปฐมวัย 

อ.ธิตกิาญจน์ ฐติิโสภณศักดิ ์

 



มคอ. ๓ 

หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๑ 
รายวิชา ECC๑๓๐๓ การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

√ 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 
กจิกรรมการเรียนการสอน/ส่ือที่ใช้  ผู้สอน 

- การประเม ินและเฝ ้าระว ังภาวะ

โภชนาการ  

-  แนวทางการด ูแลและส ่ ง เสร ิม

โภชนาการในเด็ก โดยครอบครัว ชุมชน 

สถานพัฒนาเด็ก องค์กรและเครือข่าย

ท่ีเกี่ยวข้อง 

๓. การบรรยายสรุปเรื ่อง โภชนาการ

สำหรับเด็กปฐมวัย 

๔. อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุป

ประเด็นสำคัญท่ีเกี่ยวข้อง 

๕. ศึกษาการประเมินการเจริญเติบโต 

การประเมนิพฤติกรรมการบริโภค 

๖. ศึกษากรณีตัวอย่างจากบทความ

โดยให้นักศึกษานำบทความเกี ่ยวกับ

อาหารและโภชนาการเด็กปฐมวัย มา

คนละ ๑ เรื ่อง แล้วนำมาวิเคราะห์

ร่วมกัน 

๗. ให้นักศึกษาเก็บข้อมูลน้ำหนักและ

ส่วนสูงจากสมาชิกในครอบครัว แล้ว

นำมาหาดัชนมีวลกาย  

๘. ให้นักศึกษาคิดเมนูการทำอาหาร

สำหรับเด็กปฐมวัย ๑ เมนู (นำเสนอใน

รูปแบบคลปิวิดโิอ) ให้เวลา ๒ สัปดาห์ 

๙. ให้นักศึกษาสะท้อนความคิดเพื่อ

ตรวจสอบความรู้สึก สรุปองค์ความรู้ที่

ได้จากการเรียน และเสนอแนะเพื่อ

ปรับปรุงการเรยีนรูข้องตนครั้งต่อไป 

(ฝึกใช้ Constructive Feedback) 

สื่อการเรยีนรู้ 

- PowerPoint: โภชนาการสำหรับเด็ก

ปฐมวัย 

- เอกสารประกอบการสอน 

- หน ั งส ือแนวทางการจ ัดอาหาร 

บริบาลน้ำและสร้างสุขภาวะที ่ด ีใน

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 



มคอ. ๓ 

หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๒ 
รายวิชา ECC๑๓๐๓ การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

√ 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 
กจิกรรมการเรียนการสอน/ส่ือที่ใช้  ผู้สอน 

๘ สอบกลางภาค  ๑. จัดการเรียนรู้แบบ online ผ่าน 

Google Meet 

๒. สอบข้อเขียน ผ่าน Google Form 

 

๙-๑๑ การดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย 

- การเจ็บป่วยที ่พบบ่อยและการดูแล

เบือ้งต้น 

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาและการใช้

ยาในเด็กปฐมวัย 

- การดูแลทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย 

- การฝึกสุขนสิัยและสุขอนามัยให้แก่เด็ก 

- การคัดกรองการเจ็บป่วยในเด็ก 

- การดูแลสุขอนามัยเพื ่อป้องกันโรค

ระบาด 

๑๒ 

(online) 

๑. นำเสนองานคล ิปว ิด ี โออาหาร

สำหรับเด็ก 

๒. กิจกรรม Active learning แบบ online 

ผ่าน Google Meet 

• นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษา

เอกสารในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- การเจ็บป่วยที่พบบ่อยและการดูแล

เบือ้งต้น 

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาและการใช้

ยาในเด็กปฐมวัย 

- การดูแลทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย 

- การฝึกสุขนิสัยและสุขอนามัยให้แก่

เด็ก 

- การคัดกรองการเจ็บป่วยในเด็ก 

- การดูแลสุขอนามัยเพื่อป้องกันโรค

ระบาด 

๓. การบรรยายสรุปเรื ่อง การดูแล

สุขภาพเด็กปฐมวัย 

๔. อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุป

ประเด็นสำคัญท่ีเกี่ยวข้อง 

๕. ให้นักศึกษาสะท้อนความคิดเพื่อ

ตรวจสอบความรู้สึก สรุปองค์ความรู้ที่

ได้จากการเรียน และเสนอแนะเพื่อ

ปรับปรุงการเรยีนรูข้องตนครั้งต่อไป 

(ฝึกใช้ Constructive Feedback) 

สื่อการเรยีนรู้ 

- PowerPoint:  

- เอกสารประกอบการสอน 

- คู่มือการปฎิบัติสำหรับสถานพัฒนา

เด็กปฐมวัยในการป้องกันการแพร่

ระบาดของโควิด-19 

อ.ธิตกิาญจน์ ฐติิโสภณศักดิ ์



มคอ. ๓ 

หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๓ 
รายวิชา ECC๑๓๐๓ การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

√ 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 
กจิกรรมการเรียนการสอน/ส่ือที่ใช้  ผู้สอน 

๑๒-๑๔ อุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัย ๑๒ 

(online) 

๑. ให้นักศึกษาดูคลิปวิดีโอเกี ่ยวกับ

อุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัย 

แล ้วให ้น ักศ ึกษาร ่วมก ันอภ ิปราย 

ว ิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทาง

ป้องกัน 

๒. กิจกรรม Active learning แบบ online 

ผ่าน Google Meet 

• นำเสนอและแลกเปล ี ่ยนเร ียนรู้

ศึกษาเอกสารในประเด็น อุบัติเหตุใน

เด็ก การแก้ไข และการปฐมพยาบาล 

๓. การบรรยายสรุปเรื ่อง อุบัติเหตุที่

เกิดขึน้กับเด็กปฐมวัย 

๔.ให ้น ักศ ึกษาระดมความค ิดเห็น

เก ี ่ยวก ับการจ ัดสภาพแวดล้อมให้

ปลอดภัยในบ้าน โรงเรียน และชุมชน 

สำหรับเด็กปฐมวัย 

๕. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ ่มจัดทำสื ่อ/

เอกสารแนะนำการส่งเสริมสุขภาวะ

สุขภาพอนามัย โภชนาการและความ

ปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย ประเด็นที่

กลุ่มสนใจ  

๖. ให้นักศึกษาสะท้อนความคิดเพื่อ

ตรวจสอบความรู้สึก สรุปองค์ความรู้ที่

ได้จากการเรียน และเสนอแนะเพื่อ

ปรับปรุงการเรยีนรูข้องตนครั้งต่อไป 

(ฝึกใช้ Constructive Feedback) 

สื่อการเรยีนรู้ 

- PowerPoint: อุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นกับเด็ก

ปฐมวัย 

- เอกสารประกอบการสอน 

- การบาดเจ็บในเด็ก 

อ.ธิตกิาญจน์ ฐติิโสภณศักดิ ์

๑๕-๑๖ เตรยีมงาน จัดนิทรรศการความรู้/สัมมนา

ออนไลน์ การพัฒนาสุขภาวะสำหรับเด็ก

ปฐมวัย 

๘ 

(online) 

๑. นำเสนอการจ ัดทำส ื ่อ/ เอกสาร

แนะนำการส่งเสริมสุขภาวะสุขภาพ

อนามัย โภชาการและความปลอดภัย

สำหรับเด็กปฐมวัย ประเด็นท่ีกลุ่มสนใจ 

อ.ธิตกิาญจน์ ฐติิโสภณศักดิ ์

  



มคอ. ๓ 

หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๔ 
รายวิชา ECC๑๓๐๓ การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

√ 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 
กจิกรรมการเรียนการสอน/ส่ือที่ใช้  ผู้สอน 

๒. ให้นักศึกษาช่วยกันจัดนิทรรศการ

ความรู ้ /ส ัมมนาออนไลน์ เร ื ่อง การ

พัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัย

สำหรับเด็กปฐมวัย ประกอบดว้ย 

- การวางแผนงาน 

- การออกแบบการจัดงาน/การแบ่ง

งานฝ่ายต่างๆ 

- การประชาสัมพันธ์ นักศึกษา/ผู้สนใจ 

ท่ัวไป ผู้ปกครองและเด็กปฐมวัย 

- การประเมนิการจัดงาน 

๒. ดำเนินงาน 

๓. อภิปราย สรุปการจัดงาน 

๑๗ สอบปลายภาค ๔ ๑. จัดการเรียนรู้แบบ online ผ่าน 

Google Meet 

๒. สอบข้อเขียน ผ่าน Google Form 

 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวขอ้ตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา 

(Curriculum Mapping) ตามท่ีกำหนดในรายละเอยีดของหลักสูตรสัปดาห์ท่ีประเมินและสัดส่วนของการประเมิน 

ผลการเรียนรู ้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 

สัดส่วน 

ของการประเมินผล 

คุณธรรม 

จรยิธรรม 

๑. พฤติกรรมการแสดงออก ในและนอกหอ้งเรียน 

๒. การร่วมกจิกรรมในช้ันเรยีน 

๓. การส่งงานตามกำหนด 

ทุกสัปดาห ์ ๑๐ 

ความรู ้ สังเกตจาก 

๑. การปฏิบัติจริง 

๒. การแสดงความคดิเห็นและสะทอ้นการคิด  

๓. การจัดนิทรรศการความรู้/สัมมนาออนไลน ์

๔. การนำเสนอรายงานจากการคน้ควา้ด้วยตนเอง 

๕. การสอบกลางภาคและปลายภาค 

๑, ๕, ๖. ๗, ๙ 

 ๑๓,๑๔ ,๑๖ 

๕๐ 

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

๑. การร่วมอภิปรายในช้ันเรยีน  การสะท้อนคดิ  

๒. การทำงานกลุ่ม 

๒, ๕ ,๖, ๗ ,๙ ๑๐ 



มคอ. ๓ 

หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๕ 
รายวิชา ECC๑๓๐๓ การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

√ 

๓. รายงานผลการศึกษาและการนำเสนอรายงาน 

ทักษะ

ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

๑. การพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 

๒. การร่วมกจิกรรมระหว่างเรยีน 

๓. การฝกึจัดนิทรรศการ/กจิกรรมสัมมนาออนไลน์ 

๑๒, ๑๓, ๑๔ ๑๐ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลย ี

๑. การใช้ภาษาเพื่อการสือ่สารในการเขยีนรายงาน

และนำเสนอรายงาน 

๒. ผลการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓. การนำเสนองานโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

๒, ๕ ,๖, ๗ ,๙ ๑๐ 

วิธีวิทยาการ

จัดการเรียนรู ้

๑. รายงานการออกแบบแผนการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิสุขภาวะ 

๒. สังเกตความสามารถในการจดักจิกรรม 

๓. สรุปการประเมินผลกจิกรรม 

๑๒, ๑๓, ๑๔ ๑๐ 

 

เกณฑ์การประเมิณ 

ระดับคะแนน ผลการศึกษา ค่าระดับคะแนน ค่าร้อยละ 

A ดียอดเยี่ยม ๔.๐๐ ๘๖ -๑๐๐ 

A- ดีเยี่ยม ๓.๗๕ ๘๒ – ๘๕ 

B+ ดีมาก ๓.๕๐ ๗๘ – ๘๑ 

B ด ี 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 

 



มคอ. ๓ 

หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๖ 
รายวิชา ECC๑๓๐๓ การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

√ 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตำราและเอกสารหลัก 
๑. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภยัสำหรับเด็กปฐมวัย 
๒. สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3-5 ปี : แนวแนะสำหรับผูดู้แลเด็ก ครู และอาจารย์ 
๓. สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3-5 ปี : แนวแนะสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
๔. นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5ปี) ระยะยาว พ.ศ.2550-2559 
๕. นโยบายการจัดการศกึษาและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย กระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ.2563 
๖. แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ สำนักงานเลขาธิการสภาการศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 
๒.  เอกสารและข้อมูลสำคัญ 

๑. เอกสารหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
๒. เอกสารคู่มอืหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 

๓.  เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
๑. เว็ปไซด์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็ก

ปฐมวัย   

๒. สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย   

๓. นิทาน  เพลง ฯลฯ ที่มเีนือ้หาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขอนามัยสำหรับเด็กปฐมวัย 

  

หมวดที่ ๗ การประเมนิและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 (๑) ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง ประเมินเพื่อนและผู้สอน 
 (๒) นักศึกษาประเมินผู้สอนในระบบการประเมินของมหาวิทยาลัยปลายภาคเรยีน 
 (๓) นักศึกษาแสดงความคดิเห็นต่อการเรยีนการสอนของผู้สอน 
 

๒. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

ผู้สอนมีกลยุทธ์การสอนเพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนำผลจากวิธีการประเมินมาปรับปรุงการสอน
ดังนี้ 

(๑) การสอบ 
(๒) สังเกตการปฏิบัติจริง 
(๓) การนำเสนองาน ผลงาน และรายงาน 
(๔) ผลการทวนสอบจากคณะกรรมการหลักสูตร 

 

 



มคอ. ๓ 

หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๗ 
รายวิชา ECC๑๓๐๓ การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

√ 

๓.  การปรับปรุงการสอน 

(๑) การทำวิจัยในช้ันเรยีน  

(๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน  

(๓) ผลประเมินการสอน  

(๔) การทวนสอบ 
 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ใช้กระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย 

(๑) ผู้สอนประเมินตนเอง โดยใช้แบบประเมิน 

(๒) ประเมินโดยนักศึกษา โดยให้นักศึกษาประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของตนเองโดยใช้แบบประเมิน และให้

นักศึกษาเขียนความคดิเห็นที่มีต่อการเรียนรายวิชา โดยใช้คำถามปลายเปิด และนักศึกษาประเมินผลการสอนของผู้สอนผ่าน

ระบบออนไลน์ 

(๓) การทดสอบข้อเขียน เป็นการทวนสอบความสอดคล้องของเนื้อหาและจุดประสงค์จากข้อสอบกลางภาคและ

ข้อสอบปลายภาค 

(๔) การสอบปฏิบัติจัดโครงการการทำงานร่วมกับผูป้กครอง เป็นการประเมินแบบ ๓๖๐ องศา ให้ผูส้อน เพื่อน และ

ตัวนักศึกษา ร่วมกันประเมิน นำผลการทวนสอบไปปรับปรุงการเรียนการสอนและเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร 
 

๕.  การดำเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวิชา 

การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงรายวิชา  ได้แก่การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรม

การเรียนของนักศึกษาทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน  เพื่อการปรับปรุงรายวิชา มีการปรับเนื้อหาให้กระชับเพื่อให้

มีเวลาในการทดลองสอนมากขึน้ รวมทั้งการให้นักศึกษาจัดโครงการให้กับเด็กปฐมวัยในสถานการณ์จริง 

*********************** 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หนา้ | ๑๘ 

รายวิชา ECC๑๓๐๓ การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

√ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

 

 

 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชงิ

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

 ความรับผิดชอบหลัก                                                         ความรับผิดชอบรอง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ECC1303 การพัฒนาสุขภาวะและ

ความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย 

Heath Care and Safety for Early 

Childhood Students 

                        

ความรับผดิชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจำนวนไดต้ามความรับผดิชอบ 


