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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะ
ครุศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1091203 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กระดับประถมศึกษา
Development and Learning of Elementary Children

2. จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
3.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์รัตนาพร หลวงแก้ว
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
ตอนเรียน A1 อาจารย์รัตนาพร หลวงแก้ว
ตอนเรียน B1 อาจารย์พัชรพพร ศุภกิจ

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 1

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

7. รายวิชาทีต่ ้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี

8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่จัดทา 1 กรกฎาคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ นั กศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ พั ฒ นาการของเด็กระดับประถมศึกษา
ทฤษฎีการเรียนรู้ และการเรียนรู้ของเด็กระดับประถมศึกษา
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจบทบาทของครูในการส่งเสริมพัฒ นาการและสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนรู้สาหรับเด็กระดับประถมศึกษา
3. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถอธิ บ ายวิธีก ารเรี ยนรู้แ ละการจั ด การเรีย นรู้ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
พัฒนาการของเด็กระดับประถมศึกษา
4. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในในการสังเกตพฤติกรรม และเสริมสร้างพฤติกรรมการเรียนรู้
ของเด็กในระดับประถมศึกษา

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับสาระสาคัญในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) พ.ศ. 2554

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความหมายของพั ฒ นาการและการเรีย นรู้ พั ฒ นาการทางด้ านร่ างกาย อารมณ์ สั งคม
สติปั ญญาของเด็กระดับประถมศึกษา การเรียนรู้ของเด็กระดับประถมศึกษา การจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับพัฒนาการ ทฤษฏีการเรียนรู้ การศึกษาพฤติกรรมของเด็กระดับประถมศึกษา บทบาท
ของครูในการส่งเสริมพัฒนาการ การให้คาแนะนาการเสริมสร้างพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กระดับ
ประถมศึกษา
Definitions of development and learning, developments of elementary
children, physical, emotional, social, cognitive development, learning of elementary
children, learning management consistent with development, learning theories,
behavioral studies of elementary children, roles of teacher in encouragement of
development, counseling, encouragement of learning behaviors for elementary children

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา

ครั้งละ 2 ชั่วโมง
เป็นรายกรณี

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝึกงาน
30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
45 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจารายวิชา หรือ
หลักสูตร
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- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจในผู้อื่นและเข้าใจโลก
4) มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
5) เคารพและยึดถือในกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
6) สามารถจัดการและแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ์
โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
1.2 วิธีการสอน
1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมของสังคม
และวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤติของจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive Action Learning)
3) การใช้กรณีศึกษา (Case Study)
4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
1.3 วิธีการประเมินผล
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
2) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน
3) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู

2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1) มีค วามรอบรู้ในด้ านความรู้ ทั่วไป เกี่ยวกับพั ฒ นาการและการเรี ยนรู้ ของเด็กระดั บ
ประถมศึกษา
2) มีความตระหนักรู้ในหลักการและทฤษฎีพัฒนาการและทฤษฏีการเรียนรู้อย่างบูรณาการ
ทั้งการบูรณาการข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
3) มีความเข้าใจในความก้าวหน้าของความรู้ เกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
ระดับประถมศึกษาอย่างลึกซึ้ง
4) มี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ สั งเคราะห์ และประเมิ น ค่ า องค์ ค วามรู้ และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ (Inquiry method)
2) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้
5
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3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติขององค์ความรู้และทฤษฎี
4) การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ (Collaborative learning) เพื่ อ ประยุ ก ต์ แ ละประเมิ น ค่ า องค์
ความรู้ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง
5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
2.3 วิธีการประเมินผล
1) วัดและประเมินผลจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้
2) วัดและประเมินผลจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้
3) วัดและประเมินผลจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
4) วัดและประเมินผลจากการเรียนรู้แบบร่วมมือ
5) วัดและประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1) สามารถคิ ด วิ เคราะห์ สั งเคราะห์ ประเมิ น ค่ า เด็ กรายกรณี และน าความรู้ เกี่ย วกั บ
แนวคิดทฤษฏีพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา ไปใช้ในการศึกษาปัญหาและแก้ไข
ปัญหาอย่างถูกวิธี
2) สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และนาไปสู่การแก้ไขได้
อย่ า งสร้ างสรรค์ โดยค านึ งถึ งความรู้ ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ ภาคปฏิ บั ติ และผลกระทบ
จากการตัดสินใจ
3) มี ค วามเป็ น ผู้ น าทางปั ญ ญ าในการคิ ด พั ฒ นางานอย่ า งสร้ า งสรรค์ มี วิ สั ย ทั ศ น์
และการพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
4) การคิด วิเคราะห์ สั งเคราะห์ ประเมิ นค่า และน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาวิชาประถมศึกษา ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการพัฒนา
ผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นาในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในด้าน
พัฒนาการและการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา
3.2 วิธีการสอน
1) การวิเคราะห์ แบบวิภ าษวิธีเกี่ยวกับ ประเด็น วิกฤตทางวิช าการ วิช าชีพ และทางสั งคม
(Problem-based learning)
2) การทาวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Research and Innovation Development) อย่างมี
วิสัยทัศน์
4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
3.3 วิธีการประเมินผล
1) วัดและประเมิน จากผลการวิเคราะห์ แบบวิภ าษวิธีเกี่ ยวกับ ประเด็น วิกฤตทางวิช าการ
วิชาชีพ และทางสังคม
2) วัดและประเมินผลจากผลการทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
3) วัดและประเมินผลจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
6
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและผู้อื่นใน
การทางานและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร และในการเรียนรู้พัฒนาตนเองและวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
2) มีความเอาใจใส่ ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญ หาในกลุ่ มและระหว่างกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค์
3) มี ภ าวะผู้ น าและผู้ ต ามที่ ดี มี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ ผู้ เรีย น และมี ค วามรับ ผิ ด ชอบต่ อ
ส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4) มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ
สังคม เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative learning through action)
2) การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วม (Shared leadership) ในการนาเสนองานวิชาการ
3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
4.3 วิธีการประเมินผล
1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ
2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้โจทย์
3) วัดและประเมินจากผลนาเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นาในการอภิปรายซักถาม
4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สถิติเพื่อการวิจัยในด้านการประถมศึกษา เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและ
นาเสนอข้อมูล และการแก้ปัญหาในการดารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
2) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติการ
วิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและนาเสนอข้อมูลและการแก้ปัญหาใน
การดารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอน
3) สามารถใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติเพื่อการวิจัยเพื่อการ
สื่อสารการเรียนรู้ การเก็บรวบรวมและการนาเสนอข้อมูล และการแก้ไขปัญหาในการดารงชี วิต
และการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4) สามารถบูรณาการข้อมูลเพื่อการสื่อสารอย่างเป็นระบบด้วยสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
1) การติดตามวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการศึกษาจากข่าวหรือแหล่ ง
การเรียนรู้ที่หลากหลาย
2) การสืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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3) จัดให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการใช้สถิติพื้นฐานและสถิติเพื่อการวิจัย การใช้ภาษาพูด ภาษา
เขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการให้ข้อมูลป้อนกลับและการให้ความช่วยเหลือ
4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
5.3 วิธีการประเมินผล
1) วัด และประเมิน จากผลการติ ดตามวิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็ นส าคั ญ ด้าน
การศึกษา
2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) วัดและประเมินจากความสามารถในการเทคนิคการนาเสนอรายงาน หรือทางานวิจัยโดยใช้
ทฤษฎี หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องรองรับ การเลือกใช้สถิติวิเคราะห์ในการทางานวิจัย
4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
6. ทักษะการจัดการเรียนรู้ (การปฏิบัติทางวิชาชีพครูประถมศึกษา)
6.1 ทักษะการการจัดการเรียนรู้ (การปฎิบัติทางวิชาชีพครู) ที่ต้องพัฒนา
1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ
รูปแบบกึ่งทางการ และรูปแบบไม่เป็นทางการอย่างสร้างสรรค์
2) มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู้ ส าหรั บ ผู้ เรี ย นที่ ห ลากหลาย ทั้ งผู้ เรี ย นที่ มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม
3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะสาขาอย่างบูรณาการ
6.2 วิธีการสอน
1) ใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง เช่น การใช้ผังความคิด (Mind Mapping) การเรียนโดยการสืบค้น การเรียนแบบร่วมมือ
2) การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา (Field based learning through
action)
3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
6.3 วิธีการประเมินผล
1) วัดและประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอน
2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา
3) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง
4

1

ปฐมนิเทศ
อธิบายรายละเอียดรายวิชา
แนวการสอน การวัดและ
ประเมินผล
ทดสอบก่อนเรียน
สารวจและวิเคราะห์ผู้เรียน

2

พัฒนาการของเด็กระดับ
ประถมศึกษา
1. ความหมายและความสาคัญ
ของพัฒนาการ
2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการ
3. หลักสาคัญของพัฒนาการ
4. การเรียนรู้

4

3

พัฒนาการของเด็กระดับ
ประถมศึกษา
1. พัฒนาการของเด็กระดับ
ประถมศึกษา
2. ลักษณะของเด็กวัยประถมศึกษา

4

9

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผู้สอน
สื่อที่ใช้
กิจกรรมการเรียนรู้
อาจารย์
- นักศึกษาและอาจารย์ร่วมกัน
ผู้สอนประจา
อภิปรายเพื่อสร้างข้อตกลงในการเรียน ตอนเรียน
และพิจารณาเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล
- ชี้แจงแนวการสอน แนะนาหนังสือ
และแหล่งเรียนรู้
- ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
- ทาแบบสารวจตนเองเกี่ยวกับ
รูปแบบการเรียนรู้(Learning Style)
- อภิปรายร่วมกันถึงเป้าหมายและ
ความคาดหวังจากการเรียนรายวิชา
พัฒนาการและการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
อาจารย์
- ชมวีดิทศั น์พัฒนาการของมนุษย์
ผู้สอนประจา
- แบ่งกลุ่มย่อย4-6 คน ร่วมกัน
ตอนเรียน
วิเคราะห์สรุปข้อมูลอภิปราย และ
นาเสนอข้อมูลกระบวนการกาเนิด
มนุษย์
- นาเสนอลักษณะพัฒนาการของชีวิต
มนุษย์ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนกระทั่งถึง
กาหนดคลอด
- บรรยายและอภิปรายความหมาย
ความสาคัญ ลักษณะและรูปแบบของ
การเรียนรู้
- บันทึกการเรียนรูด้ ้วยการทาแผนผัง
สรุปการเรียนรู้
- ทาคาถามทบทวน
แหล่งเรียนรู้
- เอกสารประกอบการเรียน
- แหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
กิจกรรมการเรียนรู้
อาจารย์
- แบ่งกลุ่มย่อย 4-6 คนร่วมกันศึกษา ผู้สอนประจา
จากเอกสารประกอบการเรียน และ
ตอนเรียน
สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต แล้ว
อภิปรายนาเสนอข้อมูลพัฒนาการของ
เด็กระดับประถมศึกษา
- ผู้สอนบรรยายสาระสาคัญถึง
ลักษณะของเด็กระดับประถมศึกษาใน
ภาพรวม
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

4

การส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับ
ประถมศึกษา
1. การส่งเสริมพัฒนาการทางกาย
2. การส่งเสริมพัฒนาการทาง
อารมณ์
3. การส่งเสริมพัฒนาการทางสังคม
4. การส่งเสริมพัฒนาการทาง
ปัญญา

4

5

ทฤษฎีพัฒนาการ (1)
1. ทฤษฎีวุฒิภาวะของกีเซลล์
2. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา
ของของพีอาเจต์
3. ทฤษฎีทางสติปัญญาของบรูเนอร์

4

10

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผู้สอน
สื่อที่ใช้
- แบ่งกลุ่ม 2 กลุ่มให้ผู้เรียนร่วมกัน
อภิปราย นาเสนอข้อมูล ลักษณะของ
เด็กวัยประถมศึกษา
- บันทึกการเรียนรูด้ ้วยการทาแผนผัง
สรุปการเรียนรู้
- ทาคาถามทบทวน
แหล่งเรียนรู้
- เอกสารประกอบการเรียน
- แหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
กิจกรรมการเรียนรู้
อาจารย์
- ให้ผู้เรียนทางานกลุม่ ฝึกการ
ผู้สอนประจา
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและ
ตอนเรียน
ประสบการณ์ โดยให้แบ่งกลุ่มย่อย 46 คน จานวน 4 กลุ่มและมอบหมาย
หัวข้อให้แต่ละกลุ่มศึกษา ค้นคว้า
ข้อมูลการส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับ
ประถมศึกษาทั้ง 4 ด้าน
- ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย
และสรุปถึงความรู้ที่ได้รับ
- บันทึกการเรียนรู้ด้วยการทาแผนผัง
สรุปการเรียนรู้
- ทาคาถามทบทวน
แหล่งเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. Power Point และ วีดิทัศน์
กิจกรรมการเรียนรู้
อาจารย์
- แบ่งกลุ่มย่อย 4-8 คน จานวน 3
ผู้สอนประจา
กลุ่มร่วมกันศึกษาเอกสาร
ตอนเรียน
ประกอบการเรียนและสืบค้นข้อมูล
เพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต ตามหัวข้อที่
กลุ่มของตนเองได้รับมอบหมาย ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ทฤษฎีวุฒิภาวะของกีเซลล์
กลุ่มที่ 2 ทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปัญญาของพีอาเจต์
กลุ่มที่ 3 ทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปัญญาของบรูเนอร์
- ชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับทฤษฏีพัฒนาการ
ทั้ง 3 ทฤษฏี ผู้สอนและผู้เรียน
อภิปรายทฤษฎีพัฒนาการพร้อม
ยกตัวอย่างประกอบและสรุปถึง
ความรู้ที่ได้รับ
- ทาคาถามทบทวน
แหล่งเรียนรู้
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สัปดาห์ที่

8

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

6

ทฤษฎีพัฒนาการ (2)
1. ทฤษฎีพัฒนาการบุคลิกภาพ
ของอีริคสัน
2. ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม
ของโคห์ลเบิร์ก

4

7

การเรียนรู้ของเด็กระดับ
ประถมศึกษา
1. เด็กระดับประถมศึกษามีการ
เรียนรู้อย่างไร
2. ความสามารถในการเรียนรู้ของ
เด็กระดับประถมศึกษา
3. วิธีการเรียนรู้ของเด็กระดับ
ประถมศึกษา

4

การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก
1. ความหมายของการจัดการเรียนรู้

4

2. ความสาคัญของการจัดการเรียนรู้
11

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผู้สอน
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. Power Point และ วีดิทัศน์
กิจกรรมการเรียนรู้
อาจารย์
- แบ่งกลุ่มย่อย 4-8 คน จานวน 2
ผู้สอนประจา
กลุ่มร่วมกันศึกษาเอกสาร
ตอนเรียน
ประกอบการเรียนและสืบค้นข้อมูล
เพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต ตามหัวข้อที่
กลุ่มของตนเองได้รับมอบหมาย ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ทฤษฎีทฤษฎีพัฒนาการ
บุคลิกภาพของอิริคสัน
กลุ่มที่ 2 ทฤษฎีทฤษฎีพัฒนาการทาง
จริยธรรมของโคลเบิร์ก
กลุ่มที่ 3 ทฤษฎีวุฒิภาวะของกีเซลล์
- ชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับทฤษฏีพัฒนาการ
ทั้ง 2.ทฤษฏี
- ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายทฤษฎี
พัฒนาการพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
และสรุปถึงความรู้ที่ได้รับ
- ทาคาถามทบทวน
แหล่งเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. Power Point และ วีดิทัศน์
กิจกรรมการเรียนรู้
อาจารย์
- ผู้สอนบรรยายสาระสาคัญ เรื่องการ ผู้สอนประจา
เรียนรู้ของเด็กระดับประถมศึกษา
ตอนเรียน
- ชมวีดีทัศน์ รายการดูให้รู้ ตอนฝึก
เด็กญี่ปุ่น และการจัดการศึกษาของ
ประเทศฟินแลนด์
- แบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละ 6-8 คน
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ เล่าเรื่องที่ได้บนั ทึก
แล้วสังเคราะห์สรุป“การเรียนรู้ของ
เด็กระดับประถมศึกษา”
- ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย
การเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ และรูปแบบ
การเรียนรู้ของเด็กระดับประถมศึกษา
- ทาคาถามทบทวน
แหล่งเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการสอน
2. Power Point และ วีดิทัศน์
กิจกรรมการเรียนรู้
อาจารย์
- ผู้เรียนชมวีดิทัศน์ระบบการศึกษา
ผู้สอนประจา
ของประเทศฟินแลนด์ และระบบ
ตอนเรียน
การศึกษาของประเทศญี่ปุ่น

มคอ. 3

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

3. การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับพัฒนาการ

9
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ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรม
นิยม(Behaviorism)
1. ทฤษฏีการวางเงื่อนไขแบบ
คลาสสิกของพาฟลอฟ
2. หลักการจัดการเรียนรูต้ าม
ทฤษฏีการวางเงื่อนไขแบบ
คลาสสิกของพาฟลอฟ
3. ทฤษฏีการวางเงื่อนไขของวัตสัน
4. หลักการจัดการเรียนรูต้ าม
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขของวัตสัน
5. ทฤษฎีการวางเงื่อนไขการ
กระทาของสกินเนอร์
6. หลักการจัดการเรียนรูต้ าม
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขการ
กระทาของสกินเนอร์
7. ทฤษฎีเชื่อมโยงของธอร์นไดค์
8. หลักการจัดการเรียนรูต้ าม
ทฤษฎีเชื่อมโยงของธอร์นไดค์
ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยม
1. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยม
(Cognitivism)
- ทฤษฏีเกสตัลท์ (Gestalt Theory)
- ทฤษฎีสนาม (Field Theory)
- ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
(Constructivist Theory)
- ทฤษฎีกระบวนการทางสมองใน
การประมวลข้อมูล (Information
Processing Theory)
- ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิง
พุทธิปัญญา

4

4

12

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผู้สอน
สื่อที่ใช้
-แบ่งกลุ่มย่อยกลุม่ ละ 6-8 คน
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ เล่าเรื่องที่ได้บนั ทึก
แล้วสังเคราะห์สรุป“ความหมายและ
ความสาคัญของการจัดการเรียนรู”้
โดยทาเป็นแผนผังมโนทัศน์
(Concept map) แล้วนาเสนอ
- ให้ผู้เรียนทางานสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
จากแหล่งเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ต
- ทาคาถามทบทวน
แหล่งเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. Power Point วีดิทัศน์
กิจกรรมการเรียนรู้
อาจารย์
- ผู้สอนบรรยายสาระสาคัญของ
ผู้สอนประจา
ทฤษฏีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม
ตอนเรียน
- แบ่งกลุ่มย่อย 4-8 คน จานวน 4
กลุ่ม ให้ร่วมกันวิเคราะห์พฤติกรรม
การเรียนรู้ของเด็กวัยประถมศึกษา ใน
วีดิทัศน์จานวน 2 ชุดร่วมกันอภิปราย
และนาเสนอ
- ผู้เรียนอภิปรายข้อดี ข้อจากัด ของ
ทฤษฎีการเรียนรู้แต่ละทฤษฎี
- ให้ผู้เรียนทาใบงานวิเคราะห์
สถานการณ์ตัวอย่างประกอบทฤษฏี
การเรียนรู้
- ทาคาถามทบทวน
แหล่งเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. Power Point วีดิทัศน์
3. ใบงาน
กิจกรรมการเรียนรู้
อาจารย์
- ให้ผู้เรียนชมสไลค์ ภาพสองนัย และ ผู้สอนประจา
อธิบายภาพที่เห็นมีรูปลักษณะอย่างไร ตอนเรียน
- ผู้สอนอธิบายถึงสภาพการรับรู้ของ
บุคคลที่มีความแตกต่างกัน พร้อม
นาเข้าสู่ทฤษฏีการเรียนรู้กลุ่มกลุม่
พุทธินิยม
- ให้ผู้เรียนชมคลิปวีดิโอ เด็กผูห้ ญิง
และเด็กผู้ชายแสดงพฤติกรรมการเต้น
ด้วยท่าทางไม่เหมาะสมกับวัย
ให้นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์และ
อภิปรายพฤติกรรมการแสดงออกของ

มคอ. 3

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง
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การศึกษาพฤติกรรมของเด็กระดับ
ประถมศึกษา
1. การศึกษาพฤติกรรมของเด็ก
ระดับประถมศึกษา
2. กระบวนการเกิดพฤติกรรมของ
มนุษย์
3. ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของมนุษย์
4. วิธีศึกษาพฤติกรรม
5. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
6. พฤติกรรมของเด็กระดับ
ประถมศึกษา

4

12

การเสริมสร้างพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของเด็กระดับประถมศึกษา
1. แรงจูงใจในการเรียนรู้
2. ปัจจัยจูงใจในการเรียนรู้
3. เทคนิคจูงใจในการเรียนรู้
4. การเสริมสร้างพฤติกรรมการ
เรียนรู้สาหรับเด็กระดับ
ประถมศึกษา

4

13

ทฤษฏีแรงจูงใจ
1. ทฤษฏีลาดับขั้นความต้องการ
ของมาสโลว์
2. ทฤษฎีความต้องการที่เกิดจาก

4

13

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผู้สอน
สื่อที่ใช้
เด็กประกอบทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
สังคมเชิงพุทธิปัญญา แล้วนาเสนอ
หน้าชั้นเรียน
- ทาคาถามทบทวน
แหล่งเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. Power Point และ วีดิทัศน์
กิจกรรมการเรียนรู้
อาจารย์
- แบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละ 2-4 คน
ผู้สอนประจา
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและนา
ตอนเรียน
ประสบการณ์จากการไปสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาในโรงเรียน
- ร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายพร้อม
กับนาเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน
- ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนือ้ หา
และถาม-ตอบคาถามด้วยวาจา
- ทาคาถามทบทวน
แหล่งเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. Power Point และ วีดิทัศน์
กิจกรรมการเรียนรู้
อาจารย์
- ผู้สอนนาเสนอนิทานแปลเรื่อง
ผู้สอนประจา
“จุด” พร้อมเชื่อมโยงเข้าสู่
ตอนเรียน
ความหมาย ความสาคัญ และประเภท
ของแรงจูงใจพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
- แบ่งกลุ่มย่อย 4-6 คน ร่วมกัน
วิเคราะห์ และอภิปรายนาเสนอปัจจัย
สาคัญของการสร้างแรงจูงใจเพื่อ
เสริมสร้างพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
เด็ก จากเรื่องราวของนิทานแปลเรื่อง
“จุด”
- ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนือ้ หา
และถาม-ตอบ คาถามด้วยวาจา
แหล่งเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. Power Point และ วีดิทัศน์
กิจกรรมการเรียนรู้
อาจารย์
- ผู้สอนบรรยายสาระสาคัญของ
ผู้สอนประจา
ทฤษฏีแรงจูงใจ
ตอนเรียน
- ให้ผู้เรียนชมวีดิทัศน์ รายการสานรัก

มคอ. 3

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

การเรียนรู้ของแมกคลีลแลนด์
3. ทฤษฎีความคาดหวัง
4. ทฤษฎีการเสริมแรง

14

สื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
ระดับประถมศึกษา
1. ความหมาย ความสาคัญ
ประโยชน์ และประเภทของสื่อ
การเรียนรู้
2. หลักการใช้สื่อการเรียนรู้กับเด็ก
วัยประถมศึกษา

4

15

บทบาทของครูในการส่งเสริม
พัฒนาการและให้คาแนะนา
1. บทบาทหน้าที่ของครู
2. บทบาทหน้าที่ของครูในการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
3. บทบาทหน้าที่ของครูในการให้
ให้คาแนะนา

4

16

สอบปลายภาค

14

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผู้สอน
สื่อที่ใช้
คนเก่ง หัวใจแกร่ง
- แบ่งกลุ่มย่อย 4-6 คน ร่วมกัน
วิเคราะห์ อภิปรายแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ของเด็กหญิงใต้สะพาน และ
เขียนเป็น Mind Mapping นาเสนอ
- ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนือ้ หา
และถาม-ตอบ คาถามด้วยวาจา
แหล่งเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. Power Point และ วีดิทัศน์
กิจกรรมการเรียนรู้
อาจารย์
- แบ่งกลุ่มย่อย 4-6 แลกเปลี่ยนความ ผู้สอนประจา
คิดเห็นและประสบการณ์ จากการไป
ตอนเรียน
ร่วมงานจัดแสดงนิทรรศการผลงานสื่อ
การเรียนรู้สาหรับเด็กระดับ
ประถมศึกษา จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์
และอภิปราย พร้อมกับนาเสนอข้อมูล
หน้าชั้นเรียน
-.ผู้สอนและผูเ้ รียนร่วมกันสรุปเนื้อหา
และถาม-ตอบคาถามด้วยวาจา
- ทาคาถามทบทวน
แหล่งเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. Power Point
กิจกรรมการเรียนรู้
อาจารย์
- ให้ผู้เรียนชมวีดิทัศน์ ชุดครูผสู้ อน
ผู้สอนประจา
ด้วยหัวใจ
ตอนเรียน
-แบ่งกลุ่มย่อย 4-6 คน ร่วมกัน
วิเคราะห์สรุปข้อมูลอภิปราย และ
นาเสนอข้อมูล ความหมายของครูและ
เชื่อมโยงเข้าสู่บทบาทของครูในการ
ส่งเสริมพัฒนาการและการให้คาปรึกษา
และเขียนเป็น Mind Mapping
นาเสนอ
- ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนือ้ หา
และถาม-ตอบ คาถามด้วยวาจา
- ทาคาถามทบทวน
แหล่งเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. Power Point และ วีดิทัศน์

มคอ. 3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
1.

ผลการ
เรียนรู้
1.คุณธรรม จริยธรรม

2.

2. ความรู้

กิจกรรมที่

3.

4.

5.

6

วิธีการประเมิน
1. สังเกตพฤติกรรมการเรียน
2. สังเกตพฤติกรรมทั่วไป

1. ตรวจคุณภาพของผลงาน
2. ทดสอบ
3. ประเมินจากพฤติกรรมการ
ทางานรายบุคคลและกลุ่ม
3. ทักษะทางปัญญา
1. ทักษะกระบวนการทางาน
กลุ่ม เน้นทักษะการวางแผน
การแก้ปัญหา การแสดงออก
การมีส่วนร่วมอภิปราย เสนอ
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ 1. สังเกตพฤติกรรมการเรียน
ระหว่างบุคคล
การทางานกลุ่ม
2. สังเกตพฤติกรรมทั่วไป เช่น
การส่งงาน การเข้าชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะห์ 1. ถาม-ตอบในชั้นเรียน
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 2. ทดสอบ
และการใช้เทคโนโลยี 3. ประเมินจากพฤติกรรมการ
สารสนเทศ
ทางานรายบุคคลและกลุม่
6. ทักษะด้านการ
จัดการความรู้

1. ประเมินจากทักษะการทางาน
เน้นทักษะการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ระหว่างบุคคล ทักษะการ
แสวงหาความรู้และทักษะการนา
ความรู้มาปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนางาน

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

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
20%

ตลอดภาค
การศึกษา
(1-15)

20%

ตลอดภาค
การศึกษา
(1-15)

10%

ตลอดภาค
การศึกษา
(1-15)

10%

ตลอดภาค
การศึกษา
(1-15)

10%

30%

เกณฑ์การประเมิน
รายการ
ประเมิน
คุณภาพของ
ผลงาน
รายการ
ประเมิน
การส่งงาน
ตรงต่อเวลา

5

4

ผลงานถูกต้อง และ ผลงานถูกต้อง และ
ครบถ้วนทั้งหมด
ครบถ้วนเกือบทั้งหมด

5
ส่งก่อนหรือตรง
ตามกาหนดเวลา
ทุกครั้ง

3
ผลงานถูกต้องและ
ครบถ้วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50

4
ส่งก่อนหรือตรงตาม
กาหนดเวลาเกือบทุก
ครั้ง

3
ส่งเกินกาหนดเวลา
ในบางครั้ง
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2

1

ผลงานถูกต้อง และ ผลงานถูกต้องน้อยมาก
ครบถ้วนน้อยกว่า และทาไม่ครบถ้วน
ร้อยละ 50

2

1

ส่งเกินกาหนดเวลา
บ่อยครั้ง

ส่งเกินกาหนดเวลาทุก
ครั้งหรือเกือบทุกครั้ง

มคอ. 3
การเข้าชั้นเรียน ขาดเรียนไม่เกิน 1
ครั้งและไม่เคยเข้า
ชั้นเรียนสาย

ขาดเรียนไม่เกิน 2
ครั้งและไม่เคยเข้าชั้น
เรียนสาย

ขาดเรียนไม่เกิน 3
ครั้ง และเข้าชั้นเรียน
สาย 1 ครั้ง

ขาดเรียนไม่เกิน 3
ครั้ง 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. คะแนนระหว่างภาครวม
1.1 การเข้าชั้นเรียนและ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
1.2 การทางานกลุ่ม
1.3 การทางานรายบุคคล
1.4 คะแนนสอบกลางภาค
2. คะแนนสอบปลายภาครวม
การประเมินผล อิงเกณฑ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เกณฑ์คะแนน
ผลการเรียน
เกณฑ์คะแนน
90-100
A
60-69
85-89
B+
55-59
75-84
B
50-54
70-74
C+
0-49
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ร้อยละ 60
ร้อยละ 10
ร้อยละ 20
ร้อยละ 10
ร้อยละ 20
ร้อยละ 40
ผลการเรียน
C
D+
D
F
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
เอกสารประกอบการเรี ย น รายวิช า 1091203 พั ฒ นาการและการเรีย นรู้ข องเด็ ก ระดั บ
ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). แนวการบริหารจัดการหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2550-2561) :
บริษัทพริกหวานกราฟฟิก จากัด.
การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน, คณะกรรมการ. (2548). การจั ด การเรี ย นรู้ ข องครู นั กปฏิ รู ป . กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.).
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สานักงาน. 2544. แนวคิดและประสบการณ์การจัดการศึกษาที่
ผู้เรียนสาคัญที่สุดในสหรัฐอเมริกา. กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพ์ดี จากัด.
จิราภา เต็งไตรรัตน์, นพมาศ อุ้งพระ, รัจรี นพเกตุ, รัตนา ศิริพานิช, วารุณี ภูวสรกุล, ศรีเรือน แก้ว
กังวาล และคนอื่นๆ. (2550). จิตวิทยาทั่วไป. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. (2554). การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง. นนทบุรี: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง.
ชัยอนันต์ สมุทวณิช. (2543). “การปฏิรูปการเรียนรู้ : การพัฒนาคนเพื่อสังคมที่สมานฉันท์และ เอื้อ
อาทรต่อกัน” ใน ร่วมคิดร่วมเขียนปฏิรูปการเรียนรู้ผู้เรียนสาคัญที่สุด. กรุงเทพฯ: บริษัทพริก
หวานกราฟฟิกจากัด.
ชาญชัย อาจิณสมาจาร. (2555). หลักการสอนที่ทรงประสิทธิผล. ปัตตานี : สถาบันเพื่อ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ.
ทิพย์ภา เชษฐ์เชาวลิต. (2541). จิตวิทยาพัฒนาการพยาบาล. สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์.
ทิศนา แขมมณี. (2555). ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทิ ศ นา แขมมณี . (2554). 14 วิธี ส อนส าหรั บ ครู มื ออาชี พ . กรุงเทพฯ: โรงพิ ม พ์ แห่ งจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์. (2553). ทฤษฏีจิตวิทยาพัฒนาการ. พิมพ์ครัง้ ที่ 5. กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรรณี ช.เจนจิต (2538). จิตวิทยาการเรียนการสอน. พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ: คอมแพคท์พริ้นท์.
เลขาธิการสภาการศึกษา. สานักงาน. (2553). ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.
2552-2561)
เลขาธิการสภาการศึกษา. สานักงาน. (2554). ยุทธศาสตร์และมาตรการการปฏิรูประบบคุรุศึกษาของ
ประเทศ. พิมพ์ครั้งที่ 4. หน้า 19-45.
ศรีเรือน แก้วกังวาน (2549). จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย: แนวคิดเชิงทฤษฏี-วัยเด็กตอนกลาง.
พิมพ์ครั้งที่ 9 กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
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สิริอร วิชชาวุธ (2554). จิตวิทยาการเรียนรู้. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนอง อินละคร. (2544). เทคนิควิธีการและนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้ รียนเป็น
ศูนย์กลาง. อุบลราชธานี: อุบลออฟเซทการพิมพ์.
สุรางค์ โค้วตระกูล. (2553). จิตวิทยาการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพมหานคร.
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Ausubel, D.P. and Sullivan, E.V. 1970. Theory of Problem of Child Development.
New York: Grune Strathorn Inc.
Anglin, G.J. (Ed.). 1995. Instructional Technology Past, Present, and Future.
Englewood, CO: Libraries Unlimited.
Brophy J. .2003. Teaching problem students. New York: Guilford Press.
Eby, J.W. 1998. Reflective planning teaching and evaluation K-12. 2nd ed. New
Jersey: Prentice Hall.

3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
1. ฐานข้อมูลออนไลน์
2. บทความ วารสารวิชาการ ข่าวการศึกษาจากหนังสือพิมพ์ และอินเตอร์เน็ต
3. แหล่งข้อมูลจากเว็บไซด์ http://www.google.co.th
4. แหล่งข้อมูลจากเว็บไซด์ http://edlru.dusit.ac.th/

18

มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ดาเนินการดังนี้
• นั ก ศึ กษาประเมิ น การเรี ย นการสอนผ่ านแบบประเมิ น อาจารย์ ผ่ านระบบออนไลน์ ข อง
มหาวิทยาลัย / ของรายวิชา
• นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โดยการเขียนบรรยาย
• นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การรจัดกิจกรรมใน
และนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรี ยนรู้และผลการเรียนรู้ที่
ได้รับ และเสนอแนะเพื่อการปรับ ปรุงรายวิชา โดยการแสดงความคิดเห็ นผ่ านระบบออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัย / โดยการเขียนบรรยาย
• การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
• แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
• รับฟังความคิดเห็นผ่าน e-mail
• การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
• การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา
• คณะให้ มีการประเมิน การเรียนการสอนโดยนักศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา แต่ละชั้นปี โดย
ตัวแทนนักศึกษาแต่ละกลุ่ม ประชุมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน (focus group) มีวิทยากรหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มิใช่อาจารย์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นนั้นเป็น
ผู้ดาเนินการ

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การประเมินการสอนได้ดาเนินการ ดังนี้
• การถอดบทเรี ย นร่ ว มกั น ระหว่ างอาจารย์ ผู้ ส อน ร่ ว มกั บ การพิ จ ารณาผลการเรีย นของ
นักศึกษา (วิธีนี้ใช้ได้ในกรณีที่อาจารย์มีผู้ร่วมสอนหลายคน ร่วมกันพิจารณากิจกรรม/วิธีการสอน อาจ
ดูจากผลการเรียน พฤติกรรมของนักศึกษา อาจารย์จัดประชุมพูดคุยและเขียนสรุปผลการพูดคุย)
• นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน ด้วยวิธีประเมินบนเว็บบอร์ด ประเมินผ่านระบบออนไลน์ มี
ตู้รับเอกสาร มีคณะกรรมการประเมินโดยการสัมภาษณ์ โดยการสังเกตการณ์สอน ประเมินจากผล
การสอบ อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเอง เป็นต้น
• คณะกรรมการประจาหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา (ข้อนี้น่าจะ
ใช้ได้กับทุกรายวิชา คือนาผลการเรียนของนักศึกษามาพิจารณา แล้วคณะกรรมการฯ แสดงความ
คิดเห็น บันทึกไว้เป็นเอกสารหลักฐาน)
• อาจารย์ผู้ประสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ร่วมสอน ร่วมกันประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน ระหว่างภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินการสอนในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- จัดกิจกรรมในการระดมสมอง ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุง
การเรียนการสอนต่อไป
- ดาเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนาผลที่ได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป
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- จัดประชุมผู้สอนในรายวิชา เพื่อพิจารณาและนาไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป
- การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- ปรับปรุงโดยการแลกเปลี่ ยนเรียนรรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอนร่วมในรายวิชา/อาจารย์ในคณะ/
ระหว่างสถาบัน (วิธีการปรับปรุงการสอนที่สอดคล้องกับ หมวด 2 ข้อ 2 ใน มคอ.3)

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ทาหน้าที่ทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ดังนี้
- สุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้ค ะแนน ทั้งคะแนนดบและระดับคะแนน
ของรายวิชา
- สุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
- สุ่มสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อตรวจสอบความรู้นักศึกษาหลังจากส่งผลการเรียนแล้ว
- มีการประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความถูกต้อง ชัดเจนของข้อสอบกลางภาคและ/
หรือปลายภาค ข้อสอบภาคปฏิบัติ
- มีแ บบประเมิ น เพื่ อทวนสอบผลสั มฤทธิ์ ท างการเรียนโดยมี วัตถุป ระสงค์ เพื่ อให้ นั กศึก ษา
ประเมินตนเองเกี่ยวกับระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของรายวิชาที่กาหนดไว้ หลังจากเรียนวิชานี้แล้ว
- สอบถามนักศึกษาในประเด็นต่อไปนี้
- การรับทราบรายละเอียดของแนวทางการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ใน
ชั่วโมงแรกของการเรียนรายวิชา
- ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการตรวจสอบความรู้นักศึกษาอย่างสม่าเสมอ โดยการ
สอบถามและให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียน
(ให้สอดคล้องกับ หมวด 5 ข้อ 2 ที่ระบุใน มคอ. 2)

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิ ชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรั บ ปรุ งลั ก ษณะการเรี ย นการสอน ตามข้ อ เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ การปรับปรุงสื่อการสอน และเนื้อหาใหม่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
(ในแต่ละภาคการศึกษา จะมีการนาผลการประเมินการสอน (มคอ.5) มาพิจารณาปรับปรุงแนว
ทางการสอนในภาคการศึกษาต่อไป)
- อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา สรุปผลการดาเนนิ งานการจัดการเรียนการสอน
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา และนาเสนอแนวทางการแก้ไข / ปรับปรุง /เพิ่มเติมต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร พร้อมบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
- อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ร่วมกันประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียน
การสอนและนาข้อคิดเห็น / การประเมินจากนักศึกษามาเป็นข้อพิจารณาในการปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนในปีการศึกษาหน้า พร้อมบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
- อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณา
จากผลการประเมิ น การสอนโดยนั ก ศึกษา ผลการสอบ ข้ อคิด เห็ น ของอาจารย์ผู้ ร่ว มสอน นามา
ปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรี ย นการสอนในปีการศึ กษาหน้า ทั้งนี้ได้มีการนาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจาหลักสูตร
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- อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา นาผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดย
นักศึกษา ผลการประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้ร่วมสอน มาพิจารณาวางแผนเพื่อปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน โดยนาเสนอแนวทางในการปรับปรุงต่อคณะกรรมการประจาหลักสูตร เพื่อพิจารณาให้
ความคิดเห็น
• ข้อมูลการปรับปรุงในหมวดนี้ จะนาไปใช้ปรับปรุงการจัดทา มคอ.3 ในรอบถัดไป
(ให้สอดคล้องกับ หมวด 8 ข้อ 4 ทีร่ ะบุใน มคอ. 2)
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