
                                  มคอ.3 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

 

 

ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา คณะครุศาสตร์ 

1. รหสัและช่ือรายวชิา 
1263902  พฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา    
Development and Learning of Elementary Children 
 
2. จ านวนหน่วยกิต 
     2 หน่วยกิต   (1-2-3) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
   ครุศาสตรบณัฑิต   สาขาวชิาการประถมศึกษา 
4. อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน 
อาจารยว์ชิระ  พิมพท์อง          อาจารยผ์ูส้อน 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาท่ี 1 / 2560 
6. รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้มี) 
  ไม่มี 
7. รายวชิาท่ีตอ้งเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถา้มี) 
 ไม่มี 
8. สถานท่ีเรียน 
   คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
9. วนัท่ีจดัท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
  ตุลาคม 2559 



หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
 
      เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพฒันาการด้านตา่งๆ ทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม 

สตปัิญญา ของเดก็ประถมศกึษา อิทธิพลของพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมของเด็กประถมท่ีมีผลตอ่พฒันาการ

ด้านตา่งๆ ของเดก็ประถมศกึษา ทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือการประยกุต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอน 

สอดคล้องกบัธรรมชาตขิองเดก็ประถม 

    
2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
      เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพฒันาการของเดก็ประถมศกึษา อิทธิพลของพันธุกรรมและ

สภาพแวดล้อมของเด็กประถมทฤษฎีการเรียนรู้และการประยกุต์ใช้ การวิจยัและงานวิจยัเก่ียวกบัพฒันาการ

และการเรียนรู้  การจดัการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัธรรมชาตขิองเดก็ประถม 

 
 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา 
           ศึกษาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา การจัดประสบการณ์เรียนรู้ อิทธิพลของพันธุกรรมและ
สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อพัฒนาการด้านต่างๆ  ของเด็กประถมศึกษา 
2. จ  านวนชัว่โมงท่ีใชต่้อภาคการศึกษา 
 
บรรยาย  สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาดว้ยตนเอง 

16 ชัว่โมง 
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ 
ตอ้งการของนกัศึกษา 
เฉพาะราย 

32 ชัว่โมง 
ต่อภาคการศึกษา 

48   ชัว่โมง 
ต่อภาคการศึกษา 

 
 
 
3. จ านวนชัว่โมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารยใ์หค้  าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 



- ใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล/กลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
- จดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือแบบกลุ่มตามความเหมาะสม (เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 
- ใหค้  าปรึกษาผา่น E-mail หรือโทรศพัท ์ในกรณีเร่งด่วนหรือนกัศึกษาไม่สามารถเขา้พบได ้
 

หมวดท่ี 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 
        พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรับผดิชอบ มีวนิยั มีจรรยาบรรณวชิาชีพ เคารพครูอาจารย ์ มีความอ่อนนอ้ม
ถ่อมตน  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อผูอ่ื้น 
               มีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติัหลกัสูตร ดงัน้ี 
                          1.1   มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
  1.2   มีระเบียบวินัย อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ 
  1.3   มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ เป็นแบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน และเข้าใจโลก 
  1.4   รู้จักความจริงของชีวิต คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ด าเนินชีวิตโดยพ้ืนฐานตามหลักปรัชญา   
                            
1.2 วธีิการสอน 
- สอดแทรกประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวกบัการอยูร่่วมกนัในสังคม  เช่น ความไม่เห็นแก่ตวั  ความซ่ือสัตย์
ต่อสาขาอาชีพท่ีท า   
- บรรยายโดนสอดแทรกความมีวนิยั ตรงต่อเวลา ความอดทน  ความเสียสละ ความซ่ือสัตย ์
1.3 วธีิการประเมินผล 
- พฤติกรรมการเขา้เรียน การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงต่อเวลา 
- ความซ่ือสัตยใ์นการสอบและการบา้นท่ีไดรั้บมอบหมาย 
- การช่วยเหลือแบ่งบนัและการใหเ้กียรติเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ 
มีความรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมมนุษย ์โดยแบ่งเป็นหวัขอ้ไดด้งัน้ี 
 
        -พฒันาการทางดา้นร่างกาย อารมณ์  สังคม สติปัญญา  ของเด็กประถมศึกษา 

           -อิทธิพลของพนัธุกรรมและสภาพแวดลอ้ม  



         -ทฤษฎีการเรียนรู้และการประยกุตใ์ช ้

         -ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ 

         -การวจิยัและงานวิจยัเก่ียวกบัพฒันาการและการเรียนรู้  

         -การจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติของเด็กประถม 

 
2.2 วธีิการสอน 
       ผูส้อนบรรยายพร้อมกบัยกตวัอยา่ง  และคลิปวดีีโอ ประกอบการบรรยาย เพื่อใหเ้ขา้ใจพฒันาการของ
เด็ก และธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษาไดง่้ายข้ึน  
 
2.3 วธีิการประเมินผล 
- ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การวดัหลกัการและทฤษฎี 
- น าเสนอผลงาน  ความสนใจในการเรียน   จิตพิสัย 
3. ทกัษะทางปัญญา 
3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 
พฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กอยา่งเป็นระบบ  
 
3.2 วธีิการสอน 
- การมอบหมายใหน้กัศึกษาท ารายงาน 
- แนะน าหนงัสืออ่านประกอบ 
- อภิปรายกลุ่ม 
-จดักิจกรรมกลุ่มวเิคราะห์กรณีศึกษา 
3.3 วธีิการประเมินผล 
- สอบกลางภาคและปลายภาค 
- สอบปฎิบติั 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 
4.1 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้แก่ ภาวะผู้น าและการบริหารการจัดการ ความเข้าใจ วัฒนธรรมและสังคม
ที่แตกต่าง ความสามารถในการท างานและแก้ปัญหากลุ่มได้ 
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ได้แก่ ความรับผิดชอบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาตนเองด้านอารมณ์ การ
พัฒนาตนเองด้านสังคม 
4.3   มีความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน 



 
4.2 วธีิการสอน 
- มอบหมายการบา้นใหผู้เ้รียนกลบัไปคน้ควา้ หาขอ้มูลเพิ่มเติมหรือจากแหล่งขอ้มูลท่ีผูส้อนแนะน า 
4.3 วธีิการประเมินผล 
- พิจารณาจากการบา้น รายงาน แบบฝึกหดั 
- การใหค้วามคิดเห็น จากการอภิปราย 
 
5. ทกัษะการส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจในการด ารงชีวิต 
5.2  มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ 
5.3  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ การสืบค้น ค้นคว้าแหล่งข้อมูล ความรู้ และเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้
ตลอดชีวิต ตลอดถึงรู้เท่าทันการสื่อสารจากแหล่งสารสนเทศทุกรูปแบบ 
 
 
5.2 วธีิการสอน 
- มอบหมายใหท้ าการบา้น แบบฝึกหดั โดยนกัศึกษาตอ้งท ารายงานสรุป ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จาก 
การบา้น  
- แนะแนวทางใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก website ส่ือการสอน e-learning จากแหล่งท่ีมา   ขอ้มูลท่ี
น่าเช่ือถือ 
5.3 วธีิการประเมินผล 
- ตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้รียน จากรายงาน แบบฝึกหดั การบา้น 
- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิการอภิปราย 
 

 

 

 

 

 



หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สัปดา
ห์ท่ี 

หวัขอ้ / รายละเอียด จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือท่ีใช ้(ถา้มี)  

ผูส้อน 

1 บรรยาย 
 ปฐมนิเทศการเรียน 
บทที ่  1 ความเขา้ใจเก่ียวกบั
พฒันาการ 

ความหมายของพฒันาการ 

จุดมุ่งหมายของการศึกษา

พฒันาการ 

วธีิการศึกษาพฒันาการ 

กฏเกณฑข์องพฒันาการ  

องคป์ระกอบของพฒันาการ 
 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ การน าไป
ประยกุตใ์ช ้  

อ.วชิระ พิมพท์อง 

2 บรรยาย 
บทท่ี  2พฒันาการของเด็ก

ประถมศึกษา 

พฒันาการดา้นร่างกาย 

พฒันาการดา้นอารมณ์ 

พฒันาการดา้นสังคม 

 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ การน าไป
ประยกุตใ์ช ้
คลิปวดีิโอ 

อ.วชิระ พิมพท์อง 

3 บรรยาย 
บทที ่2 พฒันาการของเด็กประถม 

             ดา้นสติปัญญา 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ การน าไป
ประยกุตใ์ช ้  
-กิจกรรมกลุ่ม 

อ.วชิระ พิมพท์อง 



พฒันาการทางภาษา 

พฒันาการดา้นบุคลิกภาพ  

 

-นกัศึกษาและเพื่อน 
อาจารย ์ประเมินผลงาน 
คลิปวดีิโอ 

4 บรรยาย 
บทที ่3 อิทธิพลของพนัธุกรรมและ
สภาพแวดลอ้ม 
 ความหมายของพนัธุกรรม                    

              ความเขา้ใจเบ้ืองตน้เก่ียวกบั

พนัธุกรรม  

              เซลล ์      

              โครโมโซม   

               ยนีส์    

 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ การน าไป
ประยกุตใ์ช ้  
-กิจกรรมกลุ่ม 
-นกัศึกษาและเพื่อน 
อาจารย ์ประเมินผลงาน 
คลิปวดีิโอ 
 

อ.วชิระ พิมพท์อง 

5 บรรยาย 
บทที ่3  การถ่ายทอดทางพนัธุกรรม      

 ลกัษณะท่ีไดรั้บอิทธิพลจาก

พนัธุกรรม     

 ความผดิปกติท่ีเกิดจากยนีส์    

 ความผดิปกติท่ีเกิดจาก

โครโมโซม   

 อิทธิพลของสภาพแวดลอ้ม

ต่อพฒันาการ   

 

3  บรรยาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ การน าไป
ประยกุตใ์ช ้  
-กิจกรรมกลุ่ม 
-นกัศึกษาและเพื่อน 
อาจารย ์ประเมินผลงาน 
คลิปวดีิโอ 

อ.วชิระ พิมพท์อง 



6 บทที ่4  ทฤษฎีการเรียนรู้และการ

ประยกุตใ์ช ้

 ทฤษฏีการเรียนรู้กลุ่ม

พฤติกรรมนิยม 

 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญา

นิยม  

 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษย

นิยม 

 การน าหลกัการเรียนรู้ไปใช้

ในการเรียนการสอน 

 

3 นกัศึกษารายงาน 
อาจารยบ์รรยายยกตวัอยา่ง
ประกอบ การน าไป
ประยกุตใ์ช ้ 
 
 

อ.วชิระ พิมพท์อง 

7 สอบกลางภาค 3  อ.วชิระ พิมพท์อง 
8 บรรยาย 

บทที ่5ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ 

 ความพร้อม 

 แรงจูงใจ 

 เจตคติ 

 ความสนใจ  

เชาวปั์ญญา 

 ความคิด  

  
 

3 นกัศึกษารายงาน 
อาจารยบ์รรยายยกตวัอยา่ง
ประกอบ การน าไป
ประยกุตใ์ช ้ 
 

อ.วชิระ พิมพท์อง 

9 บรรยาย 3 นกัศึกษารายงาน 
อาจารยส์รุปผลงานวจิยั 

อ.วชิระ พิมพท์อง 



บทที ่6 การวจิยัและงานวจิยัเก่ียวกบั

พฒันาการและการเรียนรู้  

 การวจิยัและงานวจิยัเก่ียวกบั

พฒันาการของเด็กประถมศึกษา 

 การวจิยัและงานวจิยัเก่ียวกบั

การเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา 

 ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั 

 

 

10 บรรยาย 
บทที ่7 การจดัการเรียนการสอนให้

สอดคลอ้งกบัธรรมชาติของเด็ก

ประถม 

 ส่ือการเรียนรู้ของเด็กประถม  

 เรียนปนเล่น 

 การสอนโดยใชเ้กม  

 การสอนโดยใชก้ารแสดง

บทบาทสมมติ 

 การสอนโดยใชก้ารไปทศัน

ศึกษา 

 การสอนโดยใชส้ถานการณ์

จ าลอง 

 การสอนโดยใชก้รณีตวัอยา่ง 

 

3 นกัศึกษารายงาน 
-สรุปอภิปรายแนวคิดและ
วธีิการสอน 
 

อ.วชิระ พิมพท์อง 



11 บรรยาย 
บทที ่7 การสอนโดยใชก้ารไปทศัน

ศึกษา 

 การสอนโดยใชส้ถานการณ์

จ าลอง 

 การสอนโดยใชก้รณีตวัอยา่ง 

             การสอนโดยใชก้รณีตวัอยา่ง 

 

 

3 นกัศึกษารายงาน 
-อาจารยส์รุปอภิปราย
แนวคิดและวธีิการสอน 
 

อ.วชิระ พิมพท์อง 

12 บรรยาย 
บทที ่8 ตาราง 9 ช่อง   
การพฒันาทกัษะการคิดและการ

เรียนรู้ 
การเสริมสร้างการคิดอย่างมีเหตุผล  
บทบาทหน้าที่ของสมองซีกซ้าย-ขวา 
ความสัมพนัธ์ระหว่างการเรียนรู้ การ

เคล่ือนไหวกบัสมอง  
ตาราง 9 ช่อง การพฒันาสมองและ

การเรียนรู้ 
5 ทกัษะส าคัญที่เด็กจะได้รับจากการ

พฒันาจากการฝึกตาราง 9 
ช่อง  

คุณค่าและประโยชน์ของตาราง 9 ช่อง  
 

3 นกัศึกษารายงาน 
อาจารยบ์รรยายยกตวัอยา่ง
ประกอบ การน าไป
ประยกุตใ์ช ้ 
กิจกรรมตาราง 9 ช่อง  
 

อ.วชิระ พิมพท์อง 

13 บทที ่9 การพฒันากระบวนการเรียนรู้
อยา่งไรใหมี้คุณภาพส าหรับ
เด็ก 

บทบาทของครูต่อการเรียนรู้และ

3 นกัศึกษารายงาน 
อาจารยบ์รรยายยกตวัอยา่ง
ประกอบ การน าไป
ประยกุตใ์ช ้ 

อ.วชิระ พิมพท์อง 



พฒันาสมองของเด็ก 
การพฒันาสมองดว้ยกระบวนการ

เรียนรู้ทกัษะการเคล่ือนไหว 
 

กิจกรรมตาราง 9 ช่อง  
 

14 บทที ่ 10   
การเคล่ือนไหวกบัการพฒันาการการ

รับรู้ของสมอง 
กจิกรรมทีก่ระตุ้นพฒันาการการรับรู้

เรียนรู้ของสมอง 
ข้ันตอนการรับรู้เรียนรู้ของสมอง 
ตาราง 9 ช่องกบัการพฒันาการการ

รับรู้เรียนรู้ของสมอง 
คุณค่าของตาราง 9 ช่องต่อการพฒันา

สมอง 
 

3 นกัศึกษารายงาน 
อาจารยบ์รรยายยกตวัอยา่ง
ประกอบ การน าไป
ประยกุตใ์ช ้ 
กิจกรรมตาราง 9 ช่อง  
 

อ.วชิระ พิมพท์อง 

15 บรรยาย 
สรุปบทเรียน 

3 บรรยาย  ยกตวัอยา่ง การ
น าไปประยกุตใ์ช ้

อ.วชิระ พิมพท์อง 

16 สอบปลายภาค 3   
 

หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลกั 
ชีสเอกสารประกอบการสอน   

หนงัสือตาราง 9 ชอ่งกบัการพฒันาสมอง  รศ.เจริญ  กระบวนรัตน์  

2. เอกสารและข้อมลูส าคญั 
       ไมมี่ 

3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 
เว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หารายวิชา 



 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการอองรายวิาา 

1.  กลยทุธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศกึษา 

     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ท่ีจดัท าโดยนกัศกึษา จดักิจกรรมน าเสนอแนวคดิและ

ความคดิเห็นของนกัศกึษาได้ดงันี ้

- การสนทนากลุม่ระหว่างผู้สอนกบัผู้ เรียน 
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 

2.  กลยทุธ์การประเมินการสอน 

     ในการเก็บข้อมลูเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยทุธ์ ดงันี ้

- ผลการเรียนของนกัศกึษา 
- ผลประเมินการเรียนรู้ 

3.  การปรับปรุงการสอน 

     หลงัจากผา่นการประเมินการสอนในข้อ 2  จงึมีการปรับปรุงการสอน โดยหาข้อมลูเพิ่มเตมิใน

การปรับปรุงการสอนดงันี ้

- การวิจยัในชัน้เรียน 
 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาในรายวิชา 

     ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหวัข้อ ตามท่ีคาดหวงัจาก

การเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนกัศกึษา หรือการสุม่ตรวจผลงานของนกัศกึษา รวมถึง

พิจารณาจากผลการทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ

โดยรวมในวิชานัน้ 

5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง



การสอนและรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคณุภาพมากขึน้ดงันี ้

-  ปรับปรุงรายวิชาทกุ 4 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสมัฤทธ์ิ  ตามข้อ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


