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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะครุศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1091102 การประถมศึกษา
Elementary Education
2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์กัลยา ชนะภัยและอาจารย์รัตนาพร หลวงแก้ว
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์กัลยา ชนะภัยและอาจารย์รัตนาพร หลวงแก้ว ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
“ไม่ม”ี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
“ไม่มี”
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
10 มิถุนายน 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการและแนวคิดของการประถมศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ จุดมุ่งหมายของการประถมศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติการ
ประถมศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และหลักสูตรการประถมศึกษา
2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจสภาพปัญหาปัจจุบันของการประถมศึกษา
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กระดับประถมศึกษา ทฤษฎีการ
เรียนรู้ และการเรียนรู้ของเด็กระดับประถมศึกษา
4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายวิธีการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของ
เด็กระดับประถมศึกษา
5. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในในการสังเกตพฤติกรรม และเสริมสร้างพฤติกรรมการเรียนรู้ ของเด็กใน
ระดับประถมศึกษา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับสาระสาคัญในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและแนวคิดของการประถมศึกษาในประเทศไทย และต่างประเทศ
จุดมุ่งหมายของการประถมศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติการประถมศึกษา พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรการประถมศึกษา สภาพและปัญหาของการประถมศึกษาในปัจจุบัน มุมมองจาก
งานวิจัยทางการประถมศึกษา ความหมายของพัฒนาการและการเรียนรู้ พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์
สังคม สติปัญญาของเด็กระดับประถมศึกษา การเรียนรู้ของเด็กระดับประถมศึกษา เชื่อมโยง และอภิปราย
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพัฒนาการ ทฤษฏีการเรียนรู้ การศึกษาพฤติกรรมของเด็กระดับ
ประถมศึกษา การให้คาแนะนาการเสริมสร้างพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กระดับประถมศึกษา
Study and analysis of principles and concepts of elementary education in Thailand
and other countries, goals of elementary education, national education plans, elementary
education acts, national education acts, elementary education curricula, states and
problems of current elementary education, points of view from elementary education
research studies, definitions of development and learning, developments of elementary
children, physical, emotional, social, cognitive development, learning of elementary children,
link and discussion learning management consistent with development, learning theories,
3
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behavioral studies of elementary learners, counseling, and suggestion of their learning
performance.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

ครั้งละ 2 ชั่วโมง
เป็นรายกรณี

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
-

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์สาขาวิชา/Social Media, E-Mail,
Line, Facebook
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) มีวินัย มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อ
งานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ รักและดูแลเอาใจใส่ศิษย์ และเสริมสร้างการพัฒนาที่
ยั่งยืน
3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอื่น มี
ความสามัคคีและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดาเนินชีวิตและการตัดสินใจ
4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทางานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม มีจิตสานึกในการธารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความ
ไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน
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1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
3) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา
6) การบรรยายเชิงสัมพันธ์
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) วั ด และประเมิ น จากการสั ง เกตพฤติ ก รรมในขณะท างานตามสภาพจริ ง ( Authentic
Approach)
4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู ประถมศึกษา
ได้แก่ จิ ต วิทยาส าหรั บ ครู จิ ตวิทยาการเรี ย นรู้ หลั ก สู ตรและวิทยาการการจัด การเรีย นรู้ นวัต กรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การ
วิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน และสมรรถนะภาษาอังกฤษสาหรับครูประถมศึกษา ทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในการ บูรณาการความรู้กับการปฏิบัติ
จริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content
Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม
และคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and Mathemetics: STEM Education ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้
2) มีความรอบรู้ และสามารถวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหาวิชาที่สอนในระดับ
ประถมศึกษาอย่างลึ กซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ของสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา
3) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิต ชุมชน สังคมโลก และพหุวัฒธรรม สามมารถเผชิญและ
เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน
4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภ าษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสารตาม
มาตรฐาน
5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสาคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
นามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน
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2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
3) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา
7) การเรียนรู้แบบร่วมมือ
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้
1) วั ด และประเมิ น จากการสั ง เกตพฤติ ก รรมในขณะท างานตามสภาพจริ ง ( Authentic
Approach)
3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) คิ ด ค้ น หา วิเ คราะห์ ข้ อเท็จ จริง และประเมิ นข้อ มูล สื่ อ สารสนเทศจากแหล่ งข้ อมูล ที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสานึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลก
ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
วินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์
3) สร้ างและประยุ กต์ใ ช้ความรู้จ ากการท าวิจัยและสร้างหรือร่ว มสร้างนวัต กรรมเพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรีย นและพัฒนาผู้เรียนให้ เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) วัดและประเมินจากผลการวิ เคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ
และทางสังคม
4) วัดและประเมินจากการนาเสนอรายงาน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ
สังคม
2) ทางานร่วมกับผู้อื่น ทางานเป็นทีม เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
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3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4) มีภาวะผู้นาทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถ
ชี้นาและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
2) การเรียนรู้แบบร่วมมือ
3) การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วมในการนาเสนองานวิชาการ
4) การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ
3) วัดและประเมินจากผลการนาเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็ นผู้นาและผู้ตามที่ดีในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อ มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อ
เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนาเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ
โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม
3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ ต่างๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การทางาน การ
ประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทัก ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การติดตาม วิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการศึกษา จากข่าวสารบนสื่อ
สังคมออนไลน์
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2) การสื บ ค้น และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาโดยบูรณาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
3) การจัดทาอินโฟกราฟฟิกเพื่อสรุปประเด็นสาระสาคัญของงานที่นาเสนอ
4) การเรียนรู้โดยบูรณราการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning:
WIL)
5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติ ของนักศึกษาในด้านต่างๆ ทั้งประเมินตาม
สภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษา คือ
1) วัดและประเมินจากการติดตามวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการประถมศึกษา
2) วัดและประเมินจากสื บค้นและนาเสนอรายงานประเด็นส าคัญทางการศึกษาที่มีการบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
3) วัดและประเมินจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
4) วัดและประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
1) มีความสามารถเลื อกใช้ปรัช ญาตามความเชื่อในการสร้างหลั กสู ตรรายวิช า
การ
ออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน
การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการ
เรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพื้นที่
2) มีความสามารถในการนาความรู้ทางจิต วิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจากัดทางกาย
3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้ผ่าน
การลงมือปฏิบัติและการทางานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทางาน การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น โดยบูรณาการการทางานกับการเรียนรู้และคุณธรรม
จริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย
และรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสาคัญที่สุด

8

มคอ. 3
4) สร้ า งบรรยากาศ และจั ด สภาพแวดล้ อ ม สื่ อ การเรี ย น แหล่ ง วิ ท ยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออานวยความสะดวกและร่วมมือ
กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ
5) สามารถจั ดการเรี ย นการสอนให้ นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทางานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ทักษะเทคโนโลยี และการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนาทักษะเหล่านี้มาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง
6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
1) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-integrated Learning:
WIL)
2) การออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ ในเนื้ อ หาวิ ช าเฉพาะผนวกวิ ธี ส อนกั บ เทคโนโลยี
(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK)
3) การทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
4) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
1) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จาลอง
2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ชั่วโมง
สัปดาห์ที่ 1 ปฐมนิเทศ
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
หลัก การและแนวคิด ของการ
- ผู้สอนแนะนาตนเอง
ประถมศึ ก ษาในประเทศไทย
- นักศึกษาแนะนาตนเอง
และต่างประเทศ
- ผู้สอนอธิบายรายละเอียดของรายวิชาใน
ประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
2. เนื้อหาที่เรียนตลอดภาคเรียน
3. การวัดและประเมินผล
4. การปฏิบัติตนของนักศึกษา
- ผู้สอนบรรยายความรู้พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
สื่อที่ใช้
- Ket note
- ตัวอย่างการประถมศึกษาของประเทศ
ต่างๆ เช่น ประเทศฟินแลนด์ ประเทศ
สิงคโปร์ เป็นต้น
-โปรแกรม kahoot
สัปดาห์ที่ 2 แผนการศึกษาแห่งชาติ
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ผู้สอนบรรยายความรู้
- ผู้สอนแบ่งนักศึกษาออกเป็น 6 กลุ่มๆ ละ
5 คน และให้นักศึกษาร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นภายในกลุ่มในประเด็นต่างๆ
- ตัวแทนนักศึกษานาเสนอหน้าชัน้ เรียน
สื่อที่ใช้
- Ket note
- ตัวอย่างแผนการศึกษาแห่งชาติ
(ฉบับปัจจุบัน)
-โปรแกรม kahoot
สัปดาห์ที่ 3 พระราชบัญญัติการ
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
ประถมศึกษา
- ผู้สอนบรรยายความรู้
- ผู้สอนแบ่งนักศึกษาออกเป็น 6 กลุ่มๆ ละ
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด
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ผู้สอน
ผศ.กัลยา ชนะภัย
อ.รัตนาพร หลวงแก้ว

ผศ.กัลยา ชนะภัย
อ.รัตนาพร หลวงแก้ว

ผศ.กัลยา ชนะภัย
อ.รัตนาพร หลวงแก้ว

มคอ. 3

สัปดาห์ที่ 4 พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
แห่งชาติ

3

สัปดาห์ที่ 5 หลักสูตรการประถมศึกษา

3

สัปดาห์ที่ 6 สภาพและปั ญ หาของการ
ประถมศึกษา

3

5 คน และให้นักศึกษาศึกษาตัวอย่าง พรบ.
ประถมศึกษาฉบับต่างๆ โดยศึกษาประเด็น
ต่างๆ เช่น สรุปสาระสาคัญ จุดมุ่งหมาย
ของ พรบ.แต่ละฉบับ เป็นต้น
สื่อที่ใช้
- Ket note
- ตัวอย่าง พรบ. การประถมศึกษา ฉบับ
ต่างๆ
-โปรแกรม kahoot
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ผู้สอนบรรยายความรู้
- ผู้สอนแบ่งนักศึกษาออกเป็น 6 กลุ่มๆ ละ
5 คน และให้นักศึกษาศึกษาตัวอย่าง พรบ.
การศึกษาแห่งชาติ และร่วมกันวิเคราะห์
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
- ตัวแทนนักศึกษานาเสนอหน้าชัน้ เรียน
สื่อที่ใช้
- Ket note
- ตัวอย่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับ
ปัจจุบัน)
- โปรแกรม kahoot
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ผู้สอนบรรยายความรู้
- ผู้สอนแบ่งนักศึกษาอกเป็น 6 กลุ่มๆ ละ
5 คน และให้นักศึกษาศึกษาตัวอย่าง
หลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตร
ฉบับปัจจุบัน และสรุปสาระสาคัญของแต่
ละหลักสูตร
- ตัวแทนนักศึกษานาเสนอหน้าชัน้ เรียน
สื่อที่ใช้
- Ket note
- ตัวอย่างหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- kahoot
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ผู้สอนเกริ่นนาเกี่ยวกับปัญหาการศึกษา
ของประเทศไทยในปัจจุบัน
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ผศ.กัลยา ชนะภัย
อ.รัตนาพร หลวงแก้ว

ผศ.กัลยา ชนะภัย
อ.รัตนาพร หลวงแก้ว

ผศ.กัลยา ชนะภัย
อ.รัตนาพร หลวงแก้ว

มคอ. 3

สัปดาห์ที่ 7 มุมมองงานวิจัยทางการ
ประถมศึกษา

3

สัปดาห์ที่ 8 พัฒนาการของเด็กระดับ
ประถมศึกษา
1. ความหมายและความสาคัญ
ของพัฒนาการ
2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พัฒนาการ
3. หลักสาคัญของพัฒนาการ
4. พัฒนาการของเด็กระดับ
ประถมศึกษา
6. ลักษณะของเด็กวัย
ประถมศึกษา
7. การส่งเสริมพัฒนาการของ

3

- ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 6
กลุ่มๆละ 5 คน และให้ศึกษากรณีศึกษา
ต่างๆ โดยให้นักศึกษาแต่ละกลุม่ ร่วมกัน
วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาและวิธีการ
แก้ปัญหา
- ตัวแทนนักศึกษานาเสนอหน้าชัน้ เรียน
สื่อที่ใช้
- Ket note
- ตัวอย่างกรณีศึกษาต่างๆที่เกิดขึน้ ใน
ปัจจุบัน
-โปรแกรม kahoot
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ผู้สอนเกริ่นนาเกี่ยวกับงานวิจัยทาง
การศึกษา
- ผู้สอนอธิบายลักษณะของงานวิจยั วิธีการ
สืบค้น วิธีการอ่านงานวิจัย พร้อม
ยกตัวอย่างงานวิจัยทางการศึกษา
- ผู้สอนให้นักศึกษาแต่ละคนค้นคว้า
งานวิจัยที่สนใจและนาเสนอมุมมองที่ได้
จากงานวิจัยนั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร
สื่อที่ใช้
- Ket note
- ตัวอย่างงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ตัวอย่างเว็บไซด์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
-โปรแกรม kahoot
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ชมวีดิทัศน์พัฒนาการของมนุษย์
- แบ่งกลุ่มย่อย 4-6 คน ร่วมกันวิเคราะห์
สรุปข้อมูลอภิปราย พร้อมทั้งนาเสนอข้อมูล
กระบวนการกาเนิดมนุษย์ และลักษณะ
พัฒนาการของชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เริม่ ปฏิสนธิ
จนกระทั่งถึงกาหนดคลอด
- ให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารประกอบการเรียน และสืบค้น
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต แล้วอภิปราย
นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก
ระดับประถมศึกษา
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ผศ.กัลยา ชนะภัย
อ.รัตนาพร หลวงแก้ว

ผศ.กัลยา ชนะภัย
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มคอ. 3
เด็กระดับประถมศึกษา

สัปดาห์ที่ 9 ทฤษฎีพัฒนาการ (1)
1. ทฤษฎีวุฒิภาวะของกีเซลล์
2. ทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปัญญาของของพีอาเจต์
3. ทฤษฎีทางสติปัญญาของ
บรูเนอร์
4. ทฤษฎีพัฒนาการ
บุคลิกภาพของอีริคสัน
5. ทฤษฎีพัฒนาการทาง
จริยธรรมของโคห์ลเบิร์ก

3

สัปดาห์ที่
10

3

การเรียนรูแ้ ละการจัดการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็กระดับ
ประถมศึกษา
1. เด็กระดับประถมศึกษา
มีการเรียนรู้อย่างไร
2. ความสามารถในการ

- ผู้สอนบรรยายสาระสาคัญถึงลักษณะของ
เด็กระดับประถมศึกษาในภาพรวม
- บันทึกการเรียนรูด้ ้วยการทาแผนผังสรุป
การเรียนรู้
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. Ket note และ วีดิทัศน์
กิจกรรมการเรียนการสอน
- แบ่งกลุ่มย่อย 4-8 คน จานวน 5 กลุ่ม
ร่วมกันศึกษาเอกสารประกอบการเรียน
และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต
ตามหัวข้อที่กลุ่มของตนเองได้รับมอบหมาย
ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ทฤษฎีวุฒิภาวะของกีเซลล์
กลุ่มที่ 2 ทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปัญญาของพีอาเจต์
กลุ่มที่ 3 ทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปัญญาของบรูเนอร์
กลุ่มที่ 4 ทฤษฎีทฤษฎีพัฒนาการ
บุคลิกภาพของอิริคสัน
กลุ่มที่ 5 ทฤษฎีทฤษฎีพัฒนาการทาง
จริยธรรมของโคลเบิร์ก
- ชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับทฤษฏีพัฒนาการ
- ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายทฤษฎี
พัฒนาการพร้อมยกตัวอย่างประกอบและ
สรุปถึงความรู้ที่ได้รับ
- ทาคาถามทบทวน
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. Ket note และ วีดิทัศน์
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ผู้สอนบรรยายสาระสาคัญ เรื่อง
การเรียนรู้ของเด็กระดับประถมศึกษา
- ชมวีดีทัศน์ รายการดู ให้รู้ ตอนฝึกเด็ก
ญี่ปุ่น และการจัดการศึกษาของประเทศ
ฟินแลนด์ และระบบการศึกษาของประเทศ
ญี่ปุ่น
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ผศ.กัลยา ชนะภัย
อ.รัตนาพร หลวงแก้ว

ผศ.กัลยา ชนะภัย
อ.รัตนาพร หลวงแก้ว

มคอ. 3
เรียนรู้ของเด็กระดับ
ประถมศึกษา
3. วิธีการเรียนรู้ของเด็ก
ประดับประถมศึกษา
4. ความหมายของการ
จัดการเรียนรู้
5. ความสาคัญของการ
จัดการเรียนรู้
6. การจัดการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับพัฒนาการ

สัปดาห์ที่
11

ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม
พฤติกรรมนิยม
(Behaviorism)
1. ทฤษฏีการวางเงื่อนไขแบบ
คลาสสิกของพาฟลอฟ
2. หลักการจัดการเรียนรูต้ าม
ทฤษฏีการวางเงื่อนไข
แบบคลาสสิกของ
พาฟลอฟ
3. ทฤษฏีการวางเงื่อนไข
ของวัตสัน
4. หลักการจัดการเรียนรูต้ าม
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขของวัต
สัน
5. ทฤษฎีการวางเงื่อนไขการ
กระทาของสกินเนอร์
6. หลักการจัดการเรียนรูต้ าม
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขการ
กระทาของสกินเนอร์

3

- แบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละ 6-8 คนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เล่าเรื่องที่ได้บันทึกแล้วสังเคราะห์
สรุป “การเรียนรู้ของเด็กระดับ
ประถมศึกษา”
- ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายการ
เรี ย นรู้ วิ ธี ก ารเรี ย นรู้ และรู ป แบบการ
เรียนรู้ของเด็กระดับประถมศึกษา
- ผู้เรียนแต่ละกลุ่มและเปลี่ยนเรียนรู้ เล่า
เรื่ อ งที่ ไ ด้ บั น ทึ ก แล้ ว สั ง เคราะห์ ส รุ ป
ความหมายและความสาคัญของการเรียนรู้
และการจัดการเรียนรู้” โดยทาเป็นแผนผัง
มโนทัศน์ (Concept map) แล้วนาเสนอ
- ให้ผู้เรียนทางานสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจาก
สื่อที่ใช้ทางอินเตอร์เน็ต
- ทาคาถามทบทวน
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. Ket note และ วีดิทัศน์
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.กัลยา ชนะภัย
- ผู้สอนบรรยายสาระสาคัญของทฤษฏีการ อ.รัตนาพร หลวงแก้ว
เรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม
- แบ่งกลุ่มย่อย 4-8 คน จานวน 4 กลุ่ม ให้
ร่วมกันวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ของ
เด็กวัยประถมศึกษาในวีดิทัศน์จานวน 2 ชุด
ร่วมกันอภิปรายและนาเสนอ
- ผู้เรียนอภิปรายข้อดี ข้อจากัด ของทฤษฎี
การเรียนรู้แต่ละทฤษฎี
- ให้ผู้เรียนทาใบงานวิเคราะห์สถานการณ์
ตัวอย่างประกอบทฤษฏีการเรียนรู้
- ทาคาถามทบทวน
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. Ket note วีดิทัศน์
3. ใบงาน
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มคอ. 3

สัปดาห์ที่
12

สัปดาห์ที่
13

14

7. ทฤษฎีเชื่อมโยงของ
ธอร์นไดค์
8. หลักการจัดการเรียนรูต้ าม
ทฤษฎีเชื่อมโยงของ
ธอร์นไดค์
ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิ
นิยม
1. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิ
นิยม (Cognitivism)
- ทฤษฏีเกสตัลท์ (Gestalt
Theory)
- ทฤษฎีสนาม (Field Theory)
- ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม
เชิงพุทธิปัญญา

การศึกษาพฤติกรรมของเด็ก
ระดับประถมศึกษา
1. การศึกษาพฤติกรรมของเด็ก
ระดับประถมศึกษา
2. กระบวนการเกิดพฤติกรรม
ของมนุษย์
3. ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของมนุษย์
4. วิธีศึกษาพฤติกรรม
5. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรม
6. พฤติกรรมของเด็กระดับ
ประถมศึกษา
การเสริมสร้างพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของเด็กระดับ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.กัลยา ชนะภัย
- ให้ผู้เรียนชมสไลค์ภาพสองนัย และ
อ.รัตนาพร หลวงแก้ว
อธิบายภาพที่เห็นมีรูปลักษณะอย่างไร
- ผู้สอนอธิบายถึงสภาพการรับรู้ของบุคคล
ที่มีความแตกต่างกัน พร้อมนาเข้าสู่ทฤษฏี
การเรียนรู้กลุม่ กลุม่ พุทธินิยม
- ให้ผู้เรียนชมคลิปวีดิโอ เด็กผูห้ ญิงและ
เด็กผู้ชายแสดงพฤติกรรมการเต้นด้วย
ท่าทางไม่เหมาะสมกับวัย
- ให้นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์และอภิปราย
พฤติกรรมการแสดงออกของเด็กประกอบ
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา
แล้วนาเสนอหน้าชั้นเรียน
- ทาคาถามทบทวน
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. Ket note และ วีดิทัศน์
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.กัลยา ชนะภัย
- แบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละ 2-4 คนแลกเปลี่ยน อ.รัตนาพร หลวงแก้ว
ความคิดเห็นและนาประสบการณ์จากการ
ไปสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาในโรงเรียน
- ร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายพร้อมกับ
นาเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน
- ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนือ้ หา และ
ถาม-ตอบคาถามด้วยวาจา
- ทาคาถามทบทวน

3

3

สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. Ket note และ วีดิทัศน์
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ผู้สอนนาเสนอนิทานแปลเรื่อง “จุด”
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ผศ.กัลยา ชนะภัย
อ.รัตนาพร หลวงแก้ว

มคอ. 3
ประถมศึกษา
1. แรงจูงใจในการเรียนรู้
2. ปัจจัยจูงใจในการเรียนรู้
3. เทคนิคจูงใจในการเรียนรู้
4. การเสริมสร้างพฤติกรรม
การเรียนรู้สาหรับเด็กระดับ
ประถมศึกษา
ทฤษฏีแรงจูงใจ
- ทฤษฏีลาดับขั้นความ
ต้องการของมาสโลว์
- ทฤษฎีความต้องการที่เกิด
จากการเรี ย นรู้ ข องแมกคลี ล
แลนด์

สัปดาห์ที่
15

บทบาทของครูในการส่งเสริม
พัฒนาการและให้คาแนะนา
1. บทบาทหน้าที่ของครู
2. บทบาทหน้าที่ของครูในการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
3. บทบาทหน้าที่ของครูในการ
ให้ให้คาแนะนา

3

พร้อมเชื่อมโยงเข้าสู่ ความหมาย
ความสาคัญ และประเภทของแรงจูงใจและ
ยกตัวอย่างประกอบ
- แบ่งกลุ่มย่อย 4-6 คน ร่วมกันวิเคราะห์
และอภิปรายนาเสนอปัจจัยสาคัญของการ
สร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของเด็ก จากเรื่องราวของนิทานแปล
เรื่อง “จุด”
- ให้ผู้เรียนชมวีดิทัศน์ รายการสานรัก คน
เก่ง หัวใจแกร่ง
- ให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์
อภิปรายแรงจูงใจในการเรียนรู้ของ
เด็กหญิงใต้สะพาน และเขียนเป็น Mind
Mapping นาเสนอ
- ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนือ้ หา และ
ถามตอบ คาถามด้วยวาจาสื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. Ket note และ วีดิทัศน์
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ.กัลยา ชนะภัย
- ให้ผู้เรียนชมวีดิทัศน์ ชุดครูผสู้ อนด้วย
อ.รัตนาพร หลวงแก้ว
หัวใจ
-แบ่งกลุ่มย่อย 4-6 คน ร่วมกันวิเคราะห์
สรุปข้อมูลอภิปราย และนาเสนอข้อมูล
ความหมายของครูและเชื่อมโยงเข้าสู่บทบาท
ของครูในการส่งเสริมพัฒนาการและการให้
คาปรึกษา และเขียนเป็น Mind Mapping
นาเสนอ
- ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนือ้ หา และ
ถาม-ตอบ คาถามด้วยวาจา
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. Ket note และ วีดิทัศน์
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่กาหนดในรายละเอียดของหลักสูตร สัปดาห์ที่ประเมิน
และสัดส่วนของการประเมิน
กิจกรรม
ผลการ
ที่
เรียนรู้
1.
1.คุณธรรม จริยธรรม

วิธีการประเมิน
1. สังเกตพฤติกรรมการเรียน
2. สังเกตพฤติกรรมทั่วไป
1. ตรวจคุณภาพของผลงาน
2. ทดสอบ
3. ประเมินจากพฤติกรรมการ
ทางานรายบุคคลและกลุ่ม
1. ทักษะกระบวนการทางาน
กลุ่ม เน้นทักษะการวางแผน
การแก้ปัญหา การแสดงออก
การมีส่วนร่วมอภิปราย เสนอ
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
1. สังเกตพฤติกรรมการเรียน
การทางานกลุ่ม
2. สังเกตพฤติกรรมทั่วไป เช่น
การส่งงาน การเข้าชั้นเรียน

สัปดาห์ที่
ประเมิน
ตลอดภาค
การศึกษา
(1-15)
ตลอดภาค
การศึกษา
(1-15)

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
20%

ตลอดภาค
การศึกษา
(1-15)

20%

ตลอดภาค
การศึกษา
(1-15)

10%

2.

2. ความรู้

3.

3. ทักษะทางปัญญา

4.

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

5.

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. ถาม-ตอบในชั้นเรียน
2. ทดสอบ
3. ประเมินจากพฤติกรรมการ
ทางานรายบุคคลและกลุม่

ตลอดภาค
การศึกษา
(1-15)

10%

6

6. ทักษะด้านการ
จัดการความรู้

1. ประเมินจากทักษะการทางาน
เน้นทักษะการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ระหว่างบุคคล ทักษะการแสวงหา
ความรู้และทักษะการนาความรู้มา
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน

ตลอดภาค
การศึกษา
(1-15)

10%
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30%

มคอ. 3
เกณฑ์การประเมิน
รายการ
ประเมิน
คุณภาพของ
ผลงาน

5

4

ผลงานถูกต้อง และ ผลงานถูกต้อง และ
ครบถ้วนทั้งหมด
ครบถ้วนเกือบทั้งหมด

การส่งงาน
ตรงต่อเวลา

3

2

1

ผลงานถูกต้องและ
ครบถ้วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50

ผลงานถูกต้อง และ ผลงานถูกต้องน้อยมาก
ครบถ้วนน้อยกว่า และทาไม่ครบถ้วน
ร้อยละ 50

ส่งก่อนหรือตรง
ตามกาหนดเวลา
ทุกครั้ง
การเข้าชั้นเรียน ขาดเรียนไม่เกิน 1
ครั้งและไม่เคยเข้า
ชั้นเรียนสาย

ส่งก่อนหรือตรงตาม
กาหนดเวลาเกือบทุก
ครั้ง
ขาดเรียนไม่เกิน 2
ครั้งและไม่เคยเข้าชั้น
เรียนสาย

ส่งเกินกาหนดเวลา
ในบางครั้ง

ส่งเกินกาหนดเวลา
บ่อยครั้ง

ส่งเกินกาหนดเวลาทุก
ครั้งหรือเกือบทุกครั้ง

ขาดเรียนไม่เกิน 3
ครั้ง และเข้าชั้นเรียน
สาย 1 ครั้ง

ขาดเรียนไม่เกิน 3
ครัง้ และเข้าชั้น
เรียนสาย 2 ครั้ง

ขาดเรียนบ่อยและเข้า
ชั้นเรียนสายเป็น
ประจา

พฤติกรรม
ในชั้นเรียน

มีส่วนร่วมในการตอบ
คาถามอภิปรายในชั้น
เรียนค่อนข้าง
สม่าเสมอ
และแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อยถูกระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
อย่างสม่าเสมอ

มีส่วนร่วมในการตอบ
คาถามอภิปรายใน
ชั้นเรียนบ่อยครั้ง
และแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อยถูกระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
อย่างสม่าเสมอ

มีส่วนร่วมในการ
ตอบคาถาม
อภิปรายในชั้นเรียน
เป็นบางครั้ง
และแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อยถูก
ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย

ไม่มีส่วนร่วมในการ
ตอบคาถามอภิปรายใน
ชั้นเรียน และแต่งกาย
ไม่ถูกระเบียบของ
มหาวิทยาลัย

มีส่วนร่วมในการ
ตอบคาถาม
อภิปรายในชั้นเรียน
อย่างสม่าเสมอ
และแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อยถูก
ระเบียบของ
มหาวิทยาลัยอย่าง
สม่าเสมอ

3. การวัดผลและการประเมินผล
การวัดผล
1. คะแนนระหว่างภาค
1.1 การเข้าชั้นเรียนและ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
1.2 การทางานกลุ่ม
1.3 การทางานรายบุคคล
2. คะแนนสอบปลายภาค
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ร้อยละ 60
ร้อยละ 10
ร้อยละ 30
ร้อยละ 20
ร้อยละ 40

มคอ. 3
การประเมินผล อิงเกณฑ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เกณฑ์คะแนน

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I

90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49
ยกเลิกรายวิชา
การประเมินไม่สมบูรณ์

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
กัลยา ชนะภัย และรัตนาพร หลวงแก้ว. (2562). เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา 1091102
การประถมศึกษา. กราฟฟิคไซด์
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
จิราภา เต็งไตรรัตน์, นพมาศ อุ้งพระ, รัจรี นพเกตุ, รัตนา ศิริพานิช, วารุณี ภูวสรกุล, ศรีเรือน แก้วกังวาล
และคนอื่นๆ. (2550). จิตวิทยาทัว่ ไป. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ทิศนา แขมมณี. (2554). 14 วิธีสอนสาหรับครูมืออาชีพ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์. (2553). ทฤษฏีจิตวิทยาพัฒนาการ. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรรณี ช.เจนจิต (2538). จิตวิทยาการเรียนการสอน. พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ: คอมแพคท์พริ้นท์.
เลขาธิการสภาการศึกษา. สานักงาน. (2553). ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.25522561).
เลขาธิการสภาการศึกษา. สานักงาน. (2554). ยุทธศาสตร์และมาตรการการปฏิรูประบบคุรุศึกษาของ
ประเทศ. พิมพ์ครั้งที่ 4. หน้า 19-45.
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มคอ. 3
ศรีเรือน แก้วกังวาน (2549). จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย: แนวคิดเชิงทฤษฏี-วัยเด็กตอนกลาง. พิมพ์ครั้งที่ 9
กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สิริอร วิชชาวุธ (2554). จิตวิทยาการเรียนรู้. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ:สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สุรางค์ โค้วตระกูล. (2553). จิตวิทยาการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.

3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
1. ฐานข้อมูลออนไลน์
2. บทความ วารสารวิชาการ ข่าวการศึกษาจากหนังสือพิมพ์ และอินเตอร์เน็ต
3. แหล่งข้อมูลจากเว็บไซด์ http://www.google.co.th
4. แหล่งข้อมูลจากเว็บไซด์ http://edlru.dusit.ac.th/
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ดาเนินการดังนี้
• นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนผ่านแบบประเมินอาจารย์ ผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย /
ของรายวิชา
• นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โดยการเขียนบรรยาย
• นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอก
ห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่ได้รับและเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงรายวิชา โดยการแสดงความคิดเห็ นผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย / โดยการเขียน
บรรยาย
• การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
• แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
• รับฟังความคิดเห็นผ่าน e-mail
• การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
• การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา
• คณะให้มีการประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา แต่ละชั้นปี โดยตัวแทน
นักศึกษาแต่ละกลุ่ม ประชุมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน (focus group) มีวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มิใช่
อาจารย์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นนั้นเป็นผู้ดาเนินการ
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2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การประเมินการสอนได้ดาเนินการ ดังนี้
• การถอดบทเรียนร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอน ร่วมกับการพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา (วิธีนี้
ใช้ได้ในกรณีที่อาจารย์มีผู้ร่วมสอนหลายคน ร่วมกันพิจารณากิจกรรม/วิธีการสอน อาจดูจากผลการเรียน
พฤติกรรมของนักศึกษา อาจารย์จัดประชุมพูดคุยและเขียนสรุปผลการพูดคุย)
• นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน ด้วยวิธีประเมินบนเว็บบอร์ด ประเมินผ่านระบบออนไลน์ มีตู้รับ
เอกสาร มีคณะกรรมการประเมินโดยการสัมภาษณ์ โดยการสังเกตการณ์สอน ประเมินจากผลการสอบ
อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเอง เป็นต้น
• คณะกรรมการประจาหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา (ข้อนี้น่าจะใช้ได้กับทุก
รายวิชา คือนาผลการเรียนของนักศึกษามาพิจารณา แล้วคณะกรรมการฯ แสดงความคิดเห็น บันทึกไว้เป็น
เอกสารหลักฐาน)
• อาจารย์ผู้ประสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ร่วมสอน ร่วมกันประเมินผลการจัดการเรียน
การสอน ระหว่างภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินการสอนในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหา
ข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- จัดกิจกรรมในการระดมสมอง ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงการเรียน
การสอนต่อไป
- ดาเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนาผลที่ได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป
- จัดประชุมผู้สอนในรายวิชา เพื่อพิจารณาและนาไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป
- การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- ปรับปรุงโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอนร่วมในรายวิชา/อาจารย์ในคณะ/ระหว่าง
สถาบัน (วิธีการปรับปรุงการสอนที่สอดคล้องกับ หมวด 2 ข้อ 2 ใน มคอ.3)
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ทาหน้าที่ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ดังนี้
- สุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิ บและระดับคะแนนของ
รายวิชา
- สุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
- สุ่มสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อตรวจสอบความรู้นักศึกษาหลังจากส่งผลการเรียนแล้ว
- มีการประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความถูกต้อง ชัดเจนของข้อสอบกลางภาคและ/หรือปลาย
ภาค ข้อสอบภาคปฏิบัติ
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- มีแบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาประเมินตนเอง
เกี่ยวกับระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาที่กาหนดไว้
หลังจากเรียนวิชานี้แล้ว
- สอบถามนักศึกษาในประเด็นต่อไปนี้
- การรับทราบรายละเอียดของแนวทางการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ในชั่วโมง
แรกของการเรียนรายวิชา
- ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการตรวจสอบความรู้นักศึกษาอย่างสม่าเสมอ โดยการสอบถาม
และให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียน
(ให้สอดคล้องกับ หมวด 5 ข้อ 2 ที่ระบุใน มคอ. 2)
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การดาเนิ น การทวนสอบผลสั มฤทธิ์ป ระสิ ทธิ ผ ลรายวิ ช า ได้ มีการวางแผนการปรับปรุง การสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอน ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ได้แก่
การปรับปรุงสื่อการสอน และเนื้อหาใหม่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
(ในแต่ละภาคการศึกษา จะมีการนาผลการประเมินการสอน (มคอ.5) มาพิจารณาปรับปรุงแนวทางการ
สอนในภาคการศึกษาต่อไป)
- อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา สรุปผลการดาเนนิ งานการจัดการเรียนการสอน เมื่อสิ้น
ภาคการศึกษา และนาเสนอแนวทางการแก้ไข / ปรับปรุง /เพิ่มเติมต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตร
พร้อมบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
- อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ร่วมกันประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน
และนาข้อคิดเห็น / การประเมินจากนักศึกษามาเป็นข้อพิจารณาในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปี
การศึกษาหน้า พร้อมบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
- อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการสอบ ข้อคิดเห็นของอาจารย์ผู้ร่วมสอน นามาปรับปรุงคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาหน้า ทั้งนี้ได้มีการนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตร
- อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา นาผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ผลการประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้ร่วมสอน มาพิจารณาวางแผนเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดย
นาเสนอแนวทางในการปรับปรุงต่อคณะกรรมการประจาหลักสูตร เพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็น
• ข้อมูลการปรับปรุงในหมวดนี้ จะนาไปใช้ปรับปรุงการจัดทา มคอ.3 ในรอบถัดไป
(ให้สอดคล้องกับ หมวด 8 ข้อ 4 ที่ระบุใน มคอ. 2)
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