มคอ.3
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะครุ ศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1263902 พัฒนาการและการเรี ยนรู ้ของเด็กประถมศึกษา
Development and Learning of Elementary Children
2. จานวนหน่วยกิต
2 หน่วยกิต (1-2-3)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
ครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
4. อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์วชิระ พิมพ์ทอง
อาจารย์ผสู ้ อน
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 1 / 2560
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
9. วันที่จดั ทาหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุ ด
ตุลาคม 2559

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการด้ านต่างๆ ทังด้
้ านร่างกาย อารมณ์ สังคม
สติปัญญา ของเด็กประถมศึกษา อิทธิพลของพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมของเด็กประถมที่มีผลต่อพัฒนาการ
ด้ านต่างๆ ของเด็กประถมศึกษา ทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อการประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน
สอดคล้ องกับธรรมชาติของเด็กประถม
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กประถมศึกษา อิทธิพลของพันธุกรรมและ
สภาพแวดล้อมของเด็กประถมทฤษฎีการเรี ยนรู้และการประยุกต์ใช้ การวิจยั และงานวิจยั เกี่ยวกับพัฒนาการ
และการเรี ยนรู้ การจัดการเรี ยนการสอนให้ สอดคล้ องกับธรรมชาติของเด็กประถม

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา การจัดประสบการณ์เรียนรู้ อิทธิพลของพันธุกรรมและ
สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กประถมศึกษา
2. จานวนชัว่ โมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
16 ชัว่ โมง
ต่อภาคการศึกษา

สอนเสริ ม
สอนเสริ มตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

การฝึ กปฏิบตั ิ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
32 ชัว่ โมง
ต่อภาคการศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
48 ชัว่ โมง
ต่อภาคการศึกษา

3. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึ กษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล

- ให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล/กลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
- จัดเวลาให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อแบบกลุ่มตามความเหมาะสม (เฉพาะรายที่ตอ้ งการ)
- ให้คาปรึ กษาผ่าน E-mail หรื อโทรศัพท์ ในกรณี เร่ งด่วนหรื อนักศึกษาไม่สามารถเข้าพบได้
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ตอ้ งพัฒนา
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรับผิดชอบ มีวนิ ยั มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพครู อาจารย์ มีความอ่อนน้อม
ถ่อมตน มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ต่อผูอ้ ื่น
มีคุณธรรมจริ ยธรรมตามคุณสมบัติหลักสู ตร ดังนี้
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
1.2 มีระเบียบวินัย อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
1.3 มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ เป็นแบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก
1.4 รู้จักความจริงของชีวิต คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ดาเนินชีวิตโดยพื้นฐานตามหลักปรัชญา
1.2 วิธีการสอน
- สอดแทรกประเด็นทางจริ ยธรรมที่เกี่ยวกับการอยูร่ ่ วมกันในสังคม เช่น ความไม่เห็นแก่ตวั ความซื่ อสัตย์
ต่อสาขาอาชีพที่ทา
- บรรยายโดนสอดแทรกความมีวนิ ยั ตรงต่อเวลา ความอดทน ความเสี ยสละ ความซื่อสัตย์
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าเรี ยน การส่ งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงต่อเวลา
- ความซื่อสัตย์ในการสอบและการบ้านที่ได้รับมอบหมาย
- การช่วยเหลือแบ่งบันและการให้เกียรติเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน
2. ความรู ้
2.1 ความรู ้ที่ตอ้ งได้รับ
มีความรู ้เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ โดยแบ่งเป็ นหัวข้อได้ดงั นี้
-พัฒนาการทางด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ของเด็กประถมศึกษา
-อิทธิพลของพันธุกรรมและสภาพแวดล้อม

-ทฤษฎีการเรี ยนรู ้และการประยุกต์ใช้
-ปั จจัยที่มีผลต่อการเรี ยนรู ้
-การวิจยั และงานวิจยั เกี่ยวกับพัฒนาการและการเรี ยนรู ้
-การจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กประถม
2.2 วิธีการสอน
ผูส้ อนบรรยายพร้อมกับยกตัวอย่าง และคลิปวีดีโอ ประกอบการบรรยาย เพื่อให้เข้าใจพัฒนาการของ
เด็ก และธรรมชาติการเรี ยนรู ้ของเด็กประถมศึกษาได้ง่ายขึ้น
2.3 วิธีการประเมินผล
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
- นาเสนอผลงาน ความสนใจในการเรี ยน จิตพิสัย
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ตอ้ งพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและส่ งเสริ มพัฒนาการและการเรี ยนรู ้ของเด็กอย่างเป็ นระบบ
3.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายให้นกั ศึกษาทารายงาน
- แนะนาหนังสื ออ่านประกอบ
- อภิปรายกลุ่ม
-จัดกิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์กรณี ศึกษา
3.3 วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาคและปลายภาค
- สอบปฎิบตั ิ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้แก่ ภาวะผู้นาและการบริหารการจัดการ ความเข้าใจ วัฒนธรรมและสังคม
ที่แตกต่าง ความสามารถในการทางานและแก้ปัญหากลุ่มได้
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ได้แก่ ความรับผิดชอบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาตนเองด้านอารมณ์ การ
พัฒนาตนเองด้านสังคม
4.3 มีความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน

4.2 วิธีการสอน
- มอบหมายการบ้านให้ผเู ้ รี ยนกลับไปค้นคว้า หาข้อมูลเพิ่มเติมหรื อจากแหล่งข้อมูลที่ผสู ้ อนแนะนา
4.3 วิธีการประเมินผล
- พิจารณาจากการบ้าน รายงาน แบบฝึ กหัด
- การให้ความคิดเห็น จากการอภิปราย
5. ทักษะการสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจในการดารงชีวิต
5.2 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และเลือกใช้รูปแบบการนาเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ
5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้น ค้นคว้าแหล่งข้อมูล ความรู้ และเรียนรู้ดว้ ยตนเอง การเรียนรู้
ตลอดชีวิต ตลอดถึงรู้เท่าทันการสื่อสารจากแหล่งสารสนเทศทุกรูปแบบ

5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายให้ทาการบ้าน แบบฝึ กหัด โดยนักศึกษาต้องทารายงานสรุ ป สิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้จาก
การบ้าน
- แนะแนวทางให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่ อการสอน e-learning จากแหล่งที่มา ข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ
5.3 วิธีการประเมินผล
- ตรวจสอบความเข้าใจของผูเ้ รี ยน จากรายงาน แบบฝึ กหัด การบ้าน
- การมีส่วนร่ วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดา
หัวข้อ / รายละเอียด
ห์ที่
1 บรรยาย
ปฐมนิเทศการเรียน
บทที่ 1 ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พัฒนาการ
ความหมายของพัฒนาการ

จานวน กิจกรรมการเรี ยนการสอน
ชัว่ โมง
สื่ อที่ใช้ (ถ้ามี)
3
บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ การนาไป
ประยุกต์ใช้

ผูส้ อน
อ.วชิระ พิมพ์ทอง

จุดมุ่งหมายของการศึกษา
พัฒนาการ
วิธีการศึกษาพัฒนาการ
กฏเกณฑ์ของพัฒนาการ
องค์ประกอบของพัฒนาการ
2

บรรยาย
บทที่ 2พัฒนาการของเด็ก

3

บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ การนาไป
ประยุกต์ใช้
คลิปวิดีโอ

อ.วชิระ พิมพ์ทอง

3

บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ การนาไป
ประยุกต์ใช้
-กิจกรรมกลุ่ม

อ.วชิระ พิมพ์ทอง

ประถมศึกษา
พัฒนาการด้านร่ างกาย
พัฒนาการด้านอารมณ์
พัฒนาการด้านสังคม
3

บรรยาย
บทที่ 2 พัฒนาการของเด็กประถม
ด้านสติปัญญา

พัฒนาการทางภาษา

-นักศึกษาและเพื่อน
อาจารย์ ประเมินผลงาน
คลิปวิดีโอ

พัฒนาการด้านบุคลิกภาพ
4

บรรยาย
บทที่ 3 อิทธิพลของพันธุกรรมและ
สภาพแวดล้อม
ความหมายของพันธุกรรม

3

บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ การนาไป
ประยุกต์ใช้
-กิจกรรมกลุ่ม
-นักศึกษาและเพื่อน
อาจารย์ ประเมินผลงาน
คลิปวิดีโอ

อ.วชิระ พิมพ์ทอง

3

บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ การนาไป
ประยุกต์ใช้
-กิจกรรมกลุ่ม
-นักศึกษาและเพื่อน
อาจารย์ ประเมินผลงาน
คลิปวิดีโอ

อ.วชิระ พิมพ์ทอง

ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ
พันธุกรรม
เซลล์
โครโมโซม
ยีนส์
5

บรรยาย
บทที่ 3 การถ่ายทอดทางพันธุ กรรม
ลักษณะที่ได้รับอิทธิพลจาก
พันธุกรรม
ความผิดปกติที่เกิดจากยีนส์
ความผิดปกติที่เกิดจาก
โครโมโซม
อิทธิพลของสภาพแวดล้อม
ต่อพัฒนาการ

6

บทที่ 4 ทฤษฎีการเรี ยนรู ้และการ

3

ประยุกต์ใช้
ทฤษฏีการเรี ยนรู ้กลุ่ม

นักศึกษารายงาน
อาจารย์บรรยายยกตัวอย่าง
ประกอบ การนาไป
ประยุกต์ใช้

อ.วชิระ พิมพ์ทอง

พฤติกรรมนิยม
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้กลุ่มปั ญญา
นิยม
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้กลุ่มมนุษย
นิยม
การนาหลักการเรี ยนรู ้ไปใช้
ในการเรี ยนการสอน
7
8

สอบกลางภาค
บรรยาย
บทที่ 5ปั จจัยที่มีผลต่อการเรี ยนรู ้

3
3

ความพร้อม

นักศึกษารายงาน
อาจารย์บรรยายยกตัวอย่าง
ประกอบ การนาไป
ประยุกต์ใช้

อ.วชิระ พิมพ์ทอง
อ.วชิระ พิมพ์ทอง

แรงจูงใจ
เจตคติ
ความสนใจ
เชาว์ปัญญา
ความคิด

9

บรรยาย

3

นักศึกษารายงาน
อาจารย์สรุ ปผลงานวิจยั

อ.วชิระ พิมพ์ทอง

บทที่ 6 การวิจยั และงานวิจยั เกี่ยวกับ
พัฒนาการและการเรี ยนรู ้
การวิจยั และงานวิจยั เกี่ยวกับ
พัฒนาการของเด็กประถมศึกษา
การวิจยั และงานวิจยั เกี่ยวกับ
การเรี ยนรู ้ของเด็กประถมศึกษา
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั
10

บรรยาย
บทที่ 7 การจัดการเรี ยนการสอนให้
สอดคล้องกับธรรมชาติของเด็ก
ประถม
สื่ อการเรี ยนรู ้ของเด็กประถม
เรี ยนปนเล่น
การสอนโดยใช้เกม
การสอนโดยใช้การแสดง
บทบาทสมมติ
การสอนโดยใช้การไปทัศน
ศึกษา
การสอนโดยใช้สถานการณ์
จาลอง
การสอนโดยใช้กรณี ตวั อย่าง

3

นักศึกษารายงาน
-สรุ ปอภิปรายแนวคิดและ
วิธีการสอน

อ.วชิระ พิมพ์ทอง

11

บรรยาย
บทที่ 7 การสอนโดยใช้การไปทัศน

3

นักศึกษารายงาน
-อาจารย์สรุ ปอภิปราย
แนวคิดและวิธีการสอน

อ.วชิระ พิมพ์ทอง

ศึกษา
การสอนโดยใช้สถานการณ์
จาลอง
การสอนโดยใช้กรณี ตวั อย่าง
การสอนโดยใช้กรณี ตวั อย่าง

12

บรรยาย
บทที่ 8 ตาราง 9 ช่อง
การพัฒนาทักษะการคิดและการ
เรียนรู้
การเสริมสร้ างการคิดอย่ างมีเหตุผล
บทบาทหน้ าที่ของสมองซีกซ้ าย-ขวา
ความสั มพันธ์ ระหว่ างการเรี ยนรู้ การ
เคลื่อนไหวกับสมอง
ตาราง 9 ช่ อง การพัฒนาสมองและ
การเรี ยนรู้
5 ทักษะสาคัญที่เด็กจะได้ รับจากการ
พัฒนาจากการฝึ กตาราง 9
ช่ อง
คุณค่ าและประโยชน์ ของตาราง 9 ช่ อง

3

นักศึกษารายงาน
อาจารย์บรรยายยกตัวอย่าง
ประกอบ การนาไป
ประยุกต์ใช้
กิจกรรมตาราง 9 ช่อง

อ.วชิระ พิมพ์ทอง

13

บทที่ 9 การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้
อย่างไรให้มีคุณภาพสาหรับ
เด็ก
บทบาทของครู ต่อการเรี ยนรู ้และ

3

นักศึกษารายงาน
อาจารย์บรรยายยกตัวอย่าง
ประกอบ การนาไป
ประยุกต์ใช้

อ.วชิระ พิมพ์ทอง

พัฒนาสมองของเด็ก
การพัฒนาสมองด้วยกระบวนการ
เรี ยนรู ้ทกั ษะการเคลื่อนไหว

กิจกรรมตาราง 9 ช่อง

14

บทที่ 10
การเคลื่อนไหวกับการพัฒนาการการ
รับรู้ ของสมอง
กิจกรรมทีก่ ระตุ้นพัฒนาการการรับรู้
เรียนรู้ ของสมอง
ขั้นตอนการรับรู้ เรียนรู้ ของสมอง
ตาราง 9 ช่ องกับการพัฒนาการการ
รับรู้ เรียนรู้ ของสมอง
คุณค่าของตาราง 9 ช่องต่อการพัฒนา
สมอง

3

นักศึกษารายงาน
อาจารย์บรรยายยกตัวอย่าง
ประกอบ การนาไป
ประยุกต์ใช้
กิจกรรมตาราง 9 ช่อง

อ.วชิระ พิมพ์ทอง

15

บรรยาย
สรุ ปบทเรียน
สอบปลายภาค

3

บรรยาย ยกตัวอย่าง การ
นาไปประยุกต์ใช้

อ.วชิระ พิมพ์ทอง

16

3
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตาราหลัก
ชีสเอกสารประกอบการสอน
หนังสือตาราง 9 ช่องกับการพัฒนาสมอง รศ.เจริญ กระบวนรัตน์
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้ องกับเนื ้อหารายวิชา

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการอองรายวิาา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ ที่จดั ทาโดยนักศึกษา จัดกิจกรรมนาเสนอแนวคิดและ
ความคิดเห็นของนักศึกษาได้ ดงั นี ้
- การสนทนากลุม่ ระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้ อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้ มีกลยุทธ์ ดังนี ้
- ผลการเรี ยนของนักศึกษา
- ผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผ่านการประเมินการสอนในข้ อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยหาข้ อมูลเพิ่มเติมใน
การปรับปรุงการสอนดังนี ้
- การวิจยั ในชันเรี
้ ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้ อ ตามที่คาดหวังจาก
การเรี ยนรู้ในวิชา ได้ จาก การสอบถามนักศึกษา หรื อการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
โดยรวมในวิชานัน้
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้ มีการวางแผนการปรับปรุง

การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้ เกิดคุณภาพมากขึ ้นดังนี ้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี หรื อตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ ตามข้ อ 4

