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คํานํา 
 

รายละเอียดรายวิชา จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา (Developmental and 
Educational Psychology) รหัสวิชา 1052202 เปนการจัดทํารายละเอียดประกอบรายวิชา จิตวิทยา
พัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย     ใน
หมวดวิชาชีพครู โดยมุงเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในจิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา 

 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับนี้ จะใชประกอบในรายวิชาจิตวิทยา
พัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา เพ่ือใหการจัดการเรียนรูเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว และเปน
แนวทางท่ีสามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรูใหสอดคลองกับผูเรียนไดเปนอยางดี 

 
 

รองศาสตราจารย ดร.เมธาวี  อุดมธรรมานุภาพ 
อาจารยภริมา  วินิธาสถิตยกุล 

             หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  
                                                                                คณะครุศาสตร 

                         22 พฤษภาคม 2557 
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รายละเอียดของรายวิชา 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
คณะ     ครุศาสตร 
 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวิชา  
   1052202   จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา                                                            

Developmental and Educational Psychology 
 

2. จํานวนหนวยกิต 
 3 (3-0-6) หนวยกิต  
 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ในหมวดวิชาชีพครู กลุมวิชาชีพครู 
 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
    4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา รองศาสตราจารยเมธาวี  อุดมธรรมานุภาพ และ 

อาจารยภริมา  วินิธาสถิตยกุล 
    4.2 อาจารยผูสอน                     อาจารยสิริลักษณ  กลิ่นขจร        ตอนเรียน A 

อาจารยรัตนาพร  หลวงแกว        ตอนเรียน B 
รองศาสตราจารย ดร.เมธาวี  อุดมธรรมานุภาพ   ตอนเรียน C 
อาจารยญาณินี  ภูพัฒน             ตอนเรยีน D 
อาจารยดนยา  อินจําปา            ตอนเรียน E 
อาจารยภริมา  วินิธาสถิตยกุล      ตอนเรียน F 
ผศ.สุชาสนีย  ศรีพันธุ                ตอนเรียน G 
อาจารยทรรศนยั  โกวิทยากร      ตอนเรียน UA UB และ UC 
อาจารยชนิสรา  ใจชัยภูมิ           ตอนเรียน LA 
อาจารยชนมธิดา ยาแกว            ตอนเรียน NA,NB 
 

5. ภาคการศึกษา/ ช้ันปท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 1/ ชั้นปท่ี 2 
 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) 
    ไมมี 
 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) 
 ไมมี 

รายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการเรียนรู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  4 
 



มคอ.3 

8. สถานท่ีเรียน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งสุพรรณบุรี ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก 
และ  ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งลําปาง 
 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
   วันท่ีจัดทํา 22 เมษายน 2556 
   วันท่ีปรับปรุงรายละเอียดลาสุด 22 พฤษภาคม 2557 
 

หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
    1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรอบรูในแนวคิด ทฤษฏีจิตวิทยาพัฒนาการ  
    2. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในธรรมชาติและความตองการของเด็กปฐมวัย  ปญหาและการคัด

กรองเด็กท่ีมีปญหาพฤติกรรมและแนวทางแกไขปญหา37. 
    3. เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมและคัดกรองเด็กปฐมวัยท่ีมีปญหาพฤติกรรม 
    4. เพ่ือใหเปนพ้ืนฐานความรูและสามารถนําไปประยุกตใชในการแกไขปญหาใหกับเด็ก 
 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา 
   ไมมี   

 
หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จิตวิทยาพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับพัฒนาการมนุษย จิตวิทยา

การศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและใหคําปรึกษา การนําหลักจิตวิทยาไปใชในการพัฒนาศักยภาพ และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
  Study principles, concepts, and theories including introduction in psychology 
connected to human development, educational psychology, guidance, and psychological 
principles applied in improving learner competencies and life. 
 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ฝกปฏิบัติ การศึกษาดวยตนเอง 
30 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษา 
ใหคําปรึกษา แนะนํา
สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย 
เพ่ือทบทวนความรู
ความเขาใจใหมีความ
ชัดเจนและแมนยํา 

30 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา 

75 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน   
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    รายบุคคล 
- อาจารยประจํารายวิชา  ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตประจํารายวิชา หรือหลักสูตร 
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะ
รายท่ีตองการ) 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
มีความฉลาดทางคุณธรรม (MQ.) พัฒนาใหผูเรียนตระหนักถึงหนาท่ี ความรับผิดชอบ การมีวินัย การ

รูถึงบทบาทหนาท่ีของตนเอง การปฏิบัติตนเม่ืออยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม การเปนผูนําและ ผูตามท่ีดี โดยมี
คุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติของหลักสูตรดังนี้ 

1) สามารถทํางานเปนทีม และสามารถแกไขขอขัดแยง มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม 
 2) มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน   
 3) มีการแสดงออกซ่ึงเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและวิชาชีพครูปฐมวัย 
         4) มีความสามารถในการจัดการกับปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมในการดํารงชีพและการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครปูฐมวัย 

5) มีแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการคัดกรอง 
1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  

          ใชเทคนิคการสอนแบบผสมผสานโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการวิเคราะหแบบวิภาษวิธ ี
ในประเด็นวิกฤตดานจรรยาบรรณในการคัดกรอง และเนนใหผูเรียนเรียนรูโดยการปฏิบัติสัมพันธเชิง
ปฏิบัติการ (Interactive action leaning) ไดเรียนรู ศึกษา สังเกตพฤติกรรม วิเคราะห จากกรณีศึกษา (Case 
study) โดยมีอาจารยเปนผูใหการสนับสนุน (Facilitator) และเปนตนแบบท่ีดีตลอดจนการสอดแทรก
คุณธรรมและจริยธรรมในระหวางการเรียนการสอน 
 1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
        ประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี การปฏิบัติกิจกรรมรวมกับกลุมเพ่ือน รวมท้ังผลการ
วิเคราะหจากกรณีศึกษาท่ีมีการนําเสนอชิ้นงานของนักศึกษาท่ีสะทอนถึงจรรยาบรรณ พฤติกรรมการอภิปราย  
การแสดงความคิดเห็น ความตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน การสงงานท่ีไดรับมอบหมายตรงตามเวลา  และ
ประสิทธิภาพของงานท่ีไดรับมอบหมาย  
   
2. ความรู 
 2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 
  1) มีความรอบรูในดานแนวคิด ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ ธรรมชาติและความตองการของเด็กปฐมวัย
อยางกวางขวางลึกซ้ึงและเปนระบบ  
 2) มีความตระหนักรูถึงแนวคิด ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ ปญหาและการคัดกรองเด็กท่ีมีปญหา
พฤติกรรมอยางบูรณาการ ท้ังในแงของการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ  
 3) มีความเขาใจในปญหาทางพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยท่ีแทจริง ตลอดจนแนวทางในการแกไขปญหา
โดยใชผลของงานวิจัยทางดานการศึกษาปฐมวัยมาตอยอดองคความรู 
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 4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคา องคความรู และสามารถนําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูปฐมวัยอยางมีประสิทธิภาพ 
         5) มีความรูและสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควาองคความรูเก่ียวกับ แนวคิด ทฤษฎี
จิตวิทยาพัฒนาการ ปญหาและการคัดกรองเด็กปฐมวัยท่ีมีปญหาพฤติกรรมเพ่ือนํามาพัฒนาวิชาชีพครูปฐมวัย 
 2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
          จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการบรรยาย อภิปรายพรอมยกตัวอยาง และศึกษาคนควาดวย
ตนเอง วิเคราะหและสังเคราะหองคความรูท่ีไดจากการเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และการเรียนรูแบบสืบ
สอบ รวมถึงการใชวิธีวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤตของธรรมชาติและความตองการของเด็ก
ปฐมวัยและทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ ตลอดจนการเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative learning) เพ่ือ
ประยุกตใชแนวคิด ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ  
    2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
          ประเมินผลจากการสรุป วิเคราะห ศึกษาเอกสาร ขอมูล สังเคราะหเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
รวมถึงผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัย และการใชแบบประเมิน
หรือเครื่องมือในการคัดกรอง  พฤติกรรมในการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน           การอภิปราย  การรวมแสดง
ความคิดเห็น  การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุม ตลอดจนการตรวจประเมินจากแบบทดสอบ 
 

3. ทักษะทางปญญา 
  3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
 1) สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคาขอมูลสารสนเทศท่ีไดจากการศึกษาและสังเกต
พฤติกรรมเด็กรายกรณีและนําความรูเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กปฐมวัยไปใชใน
การศึกษาปญหาและแกไขปญหาไดดวยตนเองอยางถูกวิธี 
 2) สามารถคิดแกปญหาท่ีมีความสลับซับซอน เสนอทางออก และนําไปสูการแกไขปญหาพฤติกรรม
ของเด็กปฐมวัยไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูเก่ียวกับ แนวคิด ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย ธรรมชาติและความตองการของเด็กปฐมวัย ประสบการณภาคปฏิบัติจากการศึกษาสังเกตพฤติกรรม
และการใชแบบประเมินหรือเครื่องมือท่ีใชในการคัดกรอง และผลกระทบจากการตัดสินใจ  
 3) มีความเปนผูนําทางปญญาในการปฏิบัติงานดานการจัดการเรียนรูและการสงเสริม พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย รวมท้ังสามารถสังเคราะหขอมูลเพ่ือสรางองคความรูหรือนวัตกรรมในการแกไขปญหาพฤติกรรมได
อยางมีประสิทธิภาพ 
    3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
           จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการโดยใชปญหาเปนฐาน 
(Problem-based learning) สงเสริมใหนักศึกษาสรางองคความรูดวยตนเองโดยการวิเคราะห สังเคราะห 
ประเมินขอมูลเด็กรายกรณี เพ่ือนําไปสูการพัฒนาและแกไขปญหาทางพฤติกรรม 
     3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
            ประเมินดวยการวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ และจากผลการวิเคราะห 
สังเคราะห ประเมินขอมูลเด็กรายกรณี รวมท้ังการพัฒนาและแกไขปญหาทางพฤติกรรม ตลอดจนการทดสอบ
และการตอบคําถาม 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
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 1) ปฏิบัติตอเด็กปฐมวัยในการสังเกตและการใชแบบประเมินหรือเครื่องมือดวยความเปนกัลยาณมิตร 
เคารพในความแตกตางของแตละบุคคลและมีความไวในการรับรูตออารมณของเด็กและผูอ่ืน  
  2) มีความเอาใจใสชวยเหลือและเอ้ือตอการแกปญหาในกลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรคในฐานะ
เปนผูนําหรือผูรวมทีมงาน 
 3) มีความรับผิดชอบของตนเองและผูอ่ืนในการทํางานและการอยูรวมกันอยางเปนกัลยาณมิตร และใน
การเรียนรูพัฒนาตนเองและวิชาชีพครูปฐมวัยอยางตอเนื่อง 
 4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
           จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธีการเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ (Participative learning 
through action) ท่ีเนนกระบวนการกลุมเพ่ือใหเกิดการทํางานรวมกัน สงเสริมการเปนผูนําแบบมีสวนรวม 
(Shared leadership) ในการนําเสนองานวิชาการ และการคิดใหความเห็นและการรับฟงความเห็นแบบ
สะทอนกลับ 
    4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ประเมินดวยการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก การทํางาน การนําเสนอผลงานกลุม การศึกษาคนควาสังเกต
พฤติกรรมเด็กรายกรณี การเปนผูนําในการอภิปรายซักถาม ตลอดจนการประเมินระหวางผูเรียนดวยกัน 
  
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) สามารถคิดคํานวณ เชิงตัวเลข ในการรวมคะแนนผลขอมูลจากการคัดกรอง อันมีผลใหสามารถ
เขาใจองคความรูหรือประเด็นปญหาพฤติกรรมเด็กปฐมวัยไดอยางรวดเร็ว 

2) สามารถใชดุลพินิจท่ีดีในการประมวลผล แปลความหมายจากการสังเกตพฤติกรรม การคัดกรอง 
และเลือกใชขอมูลสารสนเทศสําหรับเด็กปฐมวัย โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 

3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การเขียน โดยการทํารายงาน และนําเสนอดวย
รูปแบบท่ีเหมาะสม 
        4) มีทักษะในการวิจัยท่ีสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการศึกษาคนหาแนวทางแกปญหาหรือปรับปรุง
การปฏิบัติงานตาง ๆ ไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
    5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
           จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใชคอมพิวเตอรในการสืบคน คนควา วิเคราะหสังเคราะหขอมูลและ
การรวมคะแนนผลขอมูลจากการใชเครื่องมือคัดกรอง ตลอดจนนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษา
ของพัฒนาการท่ีสงผลตอปญหาพฤติกรรมเด็กปฐมวัยรายกรณีโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
           ประเมินดวยการสังเกตการแสดงออกดานการสื่อสารในการทํางานกลุม ประเมินจากผลการวิเคราะห 
สังเคราะหขอมูลและความถูกตองในการรวมคะแนนผลขอมูลจากการแบบประเมินหรือเครื่องมือท่ีใชในการคัด
กรอง  ผลการสืบคนและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาของ
พัฒนาการท่ีสงผลตอปญหาทางพฤติกรรมเด็กปฐมวัยรายกรณี 
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6.  ทักษะการจัดการเรียนรู (การปฏิบัติทางวิชาชีพครูปฐมวัย) 
     6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู (การปฏิบัติทางวิชาชีพครูปฐมวัย)  
 1) มีความเชี่ยวชาญในการใชแบบประเมินหรือเครื่องมือท่ีใชในการคัดกรองปญหาทางพฤติกรรมท่ีมี
รูปแบบหลากหลาย ท้ังรูปแบบท่ีเปนทางการ (Formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยาง
สรางสรรค 
 2) มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห สังเคราะห ขอมูลทางดานพัฒนาการ และการคัดกรองพฤติกรรม
ของเด็กปฐมวัยท่ีมีความเสี่ยงตอการมีพัฒนาการท่ีผิดปกติ เพ่ือนําไปสูการแกไขปญหาหรือจัดการพฤติกรรม
อยางเปนระบบ 
 3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูโดยคํานึงถึงพัฒนาการ  ธรรมชาติและความตองการของเด็ก
ปฐมวัยอยางบูรณาการ 

6.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู 
 1) การฝกปฏิบัติการสังเกตพัฒนาการโดยใชแบบประเมินหรือการใชเครื่องมือในการคัดกรองปญหา
ดานพัฒนาการและทางพฤติกรรม 
 2) การเขารวมกิจกรรมในการวิเคราะห สังเคราะห ขอมูลทางพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยเพ่ือนําไปสูการ
แกไขปญหาพฤติกรรมอยางเปนระบบ 
    6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู 
 ประเมินผลจากการฝกปฏิบัติการสังเกตพฤติกรรมและการใชแบบประเมินหรือการใชเครื่องมือในการ
คัดกรองปญหาดานพัฒนาการและทางพฤติกรรม ตลอดจนการเขารวมกิจกรรมในการวิเคราะห สังเคราะห 
ขอมูลทางพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยเพ่ือนําไปสูการแกไขปญหาพฤติกรรมอยางเปนระบบ 

 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
 

สัปดาหท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือท่ีใช  

ผูสอน 

1 
 

1. ปฐมนิเทศเก่ียวกับ
รายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
และจิตวิทยาการศึกษา 
2. ทดสอบกอนเรียน 
3. สํารวจและวิเคราะห
ผูเรียน 

3 
 

1. อาจารยผูสอนปฐมนิเทศ
อธิบายเนื้อหารายวิชา 
จุดประสงคและเปาหมาย
รายวิชา เกณฑการวัด
ประเมินผล แนะนําหนังสือ
และแหลงเรียนรู 
2. นักศึกษาทําแบบทดสอบ
กอนเรียน 
3. นักศึกษาแนะนําตนเอง
และทําแบบสํารวจเพ่ือ 
วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 
4. นักศึกษาอภิปรายรวมกัน

 
อาจารยภริมา  
วินิธาสถิตยกุล       
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สัปดาหท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือท่ีใช  

ผูสอน 

ถึงเปาหมายและความ
คาดหวังท่ีจะไดเรียนรู และสิ่ง
ท่ีอยากจะเรียนรูในแนว
ทางการแสวงหาความรู และ
กําหนดขอตกลงในการเรยีนรู
รวมกับผูสอนในรายวิชานี้ 

2 จิตวิทยาพัฒนาการ : 
แนวคิดเชิงทฤษฎี 

1. ความหมายและ
ความสําคัญของทฤษฎี 
 

3 1. ใชสื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 
2. เอกสารประกอบการ
สอน 
3. วีดิทัศน เก่ียวกับ
พัฒนาการเด็กตั้งแตปฏิสนธิ
ถึงวัยปฐมวัย 
4. นักศึกษาและผูสอน
รวมกันอภิปรายในเรื่อง
พัฒนาการของเด็ก 
3. กิจกรรมกลุมศึกษา
คนควาดวยตนเอง                
การสืบคนจากหองสมุด 
อินเทอรเน็ต ฯลฯ ระดม
ความคิดเรื่องการจัด
โครงการเก่ียวกับจิตวิทยา
พัฒนาการและจิตวิทยาการ
เรียนรู 
4. นักศึกษารวมกันสรุป/
อภิปราย 

อาจารยภริมา  
วินิธาสถิตยกุล       

3 พัฒนาการของชีวิตมนุษย 
- ทฤษฎีพัฒนาการตาม
แนวความคิดทางจิตวิทยา 
- การสงเสริมพัฒนาการ
ของผูเรียนตามระดับ
การศึกษา ท้ังดานรางกาย 
อารมณ สังคม และ
สติปญญา 
 

3 1. ใชสื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 
2. เอกสารประกอบการ
สอน 
3. กิจกรรมดวยตนเอง 
รวมท้ังศึกษาดูงาน การ
สัมภาษณ หรือการสังเกต 
การสืบคนจากหองสมุด 
อินเทอรเน็ต ฯลฯ  

อาจารยภริมา  
วินิธาสถิตยกุล       
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มคอ.3 

สัปดาหท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือท่ีใช  

ผูสอน 

4. นักศึกษารวมกันสรุป/
อภิปราย 
5. แบบฝกหัดทายบทเรียน 

4 การศึกษาผูเรียน 
- รูปแบบและ

กระบวนการศึกษา
พฤติกรรมผูเรียน 

- ประโยชนใน
การศึกษาผูเรียน 

6 1. ใชสื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 
2. กิจกรรมกลุม ระดม
ความคิดออกแบบการศึกษา
พฤติกรรมผูเรียน 
4. นักศึกษารวมกันสรุป/
อภิปราย 

อาจารยภริมา  
วินิธาสถิตยกุล       

5-6 ทฤษฎีการเรียนรูความคิด
พฤติกรรมนิยม 

- การประยุกตทฤษฎี
การเรียนรูไปใชใน
การจัดการเรียนรู 

- เปรียบเทียบแนวคิด
เก่ียวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย
ของนักการศึกษา 

3 1. กิจกรรมกลุมวิเคราะห 
สังเคราะหทฤษฎี  
2. นักศึกษารวมกันสรุป/
นําเสนอ/อภิปราย 
3. ใชสื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 
4. แบบฝกหัดทายบทเรียน 

อาจารยภริมา  
วินิธาสถิตยกุล       

6-7 รูปแบบและวิธกีารเรียนรู 
- การถายโยงการ

เรียนรู 
- เหตุปจจัยดาน

ผูเรียนท่ีมีผลตอการ
เรียนรู 

6 1. ใชสื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 
2. เอกสารประกอบการ
สอน 
3. กิจกรรมกลุมศึกษา

คนควาดวยตนเอง รวมท้ัง

การสัมภาษณ หรือการ

สังเกต การสืบคนจาก

หองสมุด อินเทอรเน็ต ฯลฯ  

4. นักศึกษารวมกันสรุป/
อภิปราย 
5. แบบฝกหัดทายบทเรียน 

อาจารยภริมา  
วินิธาสถิตยกุล       

8-9 พัฒนาการ ธรรมชาติและ
ความตองการของเด็ก
ปฐมวัย 

6 1. ใชสื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 
2. เอกสารประกอบการ

อาจารยภริมา  
วินิธาสถิตยกุล       

รายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการเรียนรู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  11 
 



มคอ.3 

สัปดาหท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือท่ีใช  

ผูสอน 

 
ปญหาพฤติกรรมของเด็ก
ปฐมวัย 

สอน 
3. กิจกรรมกลุมศึกษา

คนควาดวยตนเอง รวมท้ัง

การสัมภาษณ หรือการ

สังเกต การสืบคนจาก

หองสมุด อินเทอรเน็ต ฯลฯ  

4. นักศึกษารวมกันสรุป/
อภิปราย 
5. แบบฝกหัดทายบทเรียน 

10 สอบกลางภาค 2 แบบทดสอบวัดความรู  
11-12 จิตวิทยาการศึกษา และ

ความเปนครู 
 
ครูท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 
 
การแนะแนวและการให
คําปรึกษา 

6 1. ใชสื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 
2. เอกสารประกอบการ
สอน 
3. กิจกรรมกลุมศึกษา

คนควาดวยตนเอง รวมท้ัง

การสัมภาษณ หรือการ

สังเกต การสืบคนจาก 

อาจารยภริมา  
วินิธาสถิตยกุล       

13-14 การตรวจสอบพัฒนาการเด็ก
และการใชแบบประเมิน
พัฒนาการเด็ก 
 
การสงเสริมพัฒนาการและ
การใหความชวยเหลือปญหา
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

6 1. ใชสื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 
2. เอกสารประกอบการ
สอน 
3. กิจกรรมกลุมศึกษา

คนควาดวยตนเอง รวมท้ัง

การสัมภาษณ หรือบันทึก

การสังเกต การสืบคนจาก

หองสมุด อินเทอรเน็ต ฯลฯ  

4. นักศึกษารวมกันสรุป/
อภิปราย 
5. แบบฝกหัดทายบทเรียน 

อาจารยภริมา  
วินิธาสถิตยกุล       

14-15 ฝกปฏิบัติการตรวจสอบเด็ก
ปฐมวัยเฉพาะกรณี 

3 1. ใชสื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 

อาจารยภริมา  
วินิธาสถิตยกุล       

รายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการเรียนรู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  12 
 



มคอ.3 

สัปดาหท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือท่ีใช  

ผูสอน 

 
การสังเกตพฤติกรรมเด็ก
ปฐมวัย 

3. กิจกรรมกลุมสังเกต
พฤติกรรมและประเมินเด็ก
ปฐมวัย 
4. นักศึกษารวมกันสรุป/
อภิปราย 
5. แบบฝกหัดทายบทเรียน 

16 สอบปลายภาค 2  - 
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

กิจกรรมท่ี 
ผลการ 
เรียนรู วิธีการประเมิน 

สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวนของ
การ 

ประเมินผล 
1. มีความรูในเรื่องทฤษฎีท่ี

เก่ียวของกับการจัดการศึกษา 
การทําแบบฝกปฏิบัติ ทุกสัปดาห  20 

2. มีความรูในเรื่องทฤษฎีท่ี
เก่ียวของกับการใหคําปรึกษา 

การฝกปฏิบัติ ทุกสัปดาห 20 

3. มีความรูในเรื่องทฤษฎีท่ี
เก่ียวของกับพัฒนาการผูเรียน
ในแตละชวงวัย 

การทําแบบฝกปฏิบัติ 10 20 

4. มีความสามารถในการทํางาน
รวมกับผูอ่ืน(จิตพิสัย) 

การมีสวนรวม
กิจกรรมตาง ๆ     
ในชั้นเรียน 

ทุกสัปดาห  10 

5. มีความรูเรื่อง ทฤษฎี จิตวิทยา
พ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับ
พัฒนาการมนุษย จิตวิทยา
การศึกษา จิตวิทยาการแนะ
แนวและใหคําปรึกษา การนํา
หลักจิตวิทยาไปใชในการ
พัฒนาชีวิตท่ีดีข้ึน 

สอบปลายภาค 16 30 

 

การประเมิน 
 

เนื้อหากิจกรรม 5 4 3 2 1 
ความถูกตอง ทําแบบฝก ทําแบบฝก ทําแบบฝก ทําแบบฝก แบบฝกปฏิบัติมี
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และครบถวน ปฏิบัติได
ถูกตอง และ
ครบถวน
ท้ังหมด 

ปฏิบัติได
ถูกตอง และ
ครบถวนเกือบ
ท้ังหมด 

ปฏิบัติได
ถูกตอง ไมนอย
กวารอยละ 50 

ปฏิบัติได
ถูกตอง และ
ครบถวนนอย
กวารอยละ 

ความถูกตอง
นอยมากและ
ทําไมครบถวน 

การสงงานตรง
ตอเวลา 

การทําแบบฝก
ปฏิบัติครบตาม
รูปแบบท้ังหมด
และสงกอนหรือ
ตรงตาม
กําหนดเวลา 

การทําแบบฝก
ปฏิบัติเกือบ
ท้ังหมดเปน
ระเบียบ
เรียบรอยและ
สงตรงตาม
กําหนดเวลา 

การทําแบบฝก
ปฏิบัติรอยละ 
50 เปนระเบียบ
เรียบรอย และ
สงตรงตาม
กําหนดเวลา 

การทําแบบฝก
ปฏิบัติเกือบ
เรียบรอย
ท้ังหมดเปน
ระเบียบ
เรียบรอยแตสง
เลยกําหนดเวลา 

การทําแบบฝก
ปฏิบัติเปน
ระเบียบ
เรียบรอยเพียง
สวนนอย
ท้ังหมดและสง
เลยกําหนดเวลา 

การเขาช้ัน
เรียน 

 

ขาดเรียนไมเกิน 
2 ครั้งและไม
เคยเขาชั้นเรียน
สาย  

ขาดเรียนไมเกิน 
3 ครั้งและไม
เคยเขาชั้นเรียน
สาย 

ขาดเรียน 4 
ครั้งหรือเขาชั้น
เรียนสาย 1 
ครั้ง 

ขาดเรียน 4 
ครั้งข้ึนไปหรือ
มาสาย 2 ครั้ง 

ขาดเรียน 4 
ครั้งข้ึนไปหรือ
มาสาย 3 ครั้ง
ข้ึนไป 

พฤติกรรมใน
ช้ันเรียน 

มีสวนรวมใน
การตอบคําถาม
อภิปรายในชั้น
เรียนอยาง
สมํ่าเสมอ และ
แตงกายสุภาพ
เรียบรอยถูก
ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
อยางสมํ่าเสมอ  

มีสวนรวมใน
การตอบคําถาม
อภิปรายในชั้น
เรียนเปนปกติ 
และแตงกาย
สุภาพเรียบรอย
ถูกระเบยีบของ
มหาวิทยาลัย
เปนปกติ  

มีสวนรวมใน
การตอบคําถาม
อภิปรายในชั้น
เรียนบอครั้ง 
และแตงกาย
สุภาพเรียบรอย
ถูกระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
บอยครั้ง   (รอย
ละ 80)  

มีสวนรวมใน
การตอบคําถาม
อภิปรายในชั้น
เรียนเปน
บางครั้ง 
และแตงกาย
สุภาพเรียบรอย
ถูกระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
เปนบางครั้ง  

แทบไมมีสวน
รวมในการตอบ
คําถามอภิปราย
ในชั้นเรียน และ
แตงกายไม
สุภาพเรียบรอย
ถูกระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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          ราชภัฏสวนดุสิต. 
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          ราชภัฏสวนดุสิต. ถายเอกสาร. 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1.1 การสนทนากลุมระหวางผูสอนกับผูเรียน 
 1.2 การสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูโดยผูเรียน 
 1.3 การประเมินผลงานดานความเหมือนและความแตกตางระหวางผูเรียนดวยกันเอง 
 1.4 แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินผลการจัดการเรียนรูรายวิชา  
 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 
 2.1 การสังเกตการสอน การจัดตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการสอนในสาขาวิชา 
37 2.2 การทวนสอบผลประเมินการเรยีนรูของผูเรียน 
 3.3 การประเมินผลการเรียนรูดวยเครื่องมือวัดประเมินท่ีมีความหลากหลาย เชน การถาม- 
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                ตอบ การทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู การประเมินชิ้นงานเดี่ยวและงาน 
                กลุม 
 
3. การปรับปรุงการสอน 
 นําผลท่ีไดจากการบันทึกหลังสอน การสัมมนาการจัดการเรียนการสอน และการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน 
มาปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยวิเคราะหผูเรียนตามความถนัดและความแตกตางเปน
รายบุคคล 
 

 4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การแตงตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย
ตรวจขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนตามขอกําหนดการวัดและประเมินผลรายวิชา 
 
 5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1.1 ปรับปรุงรายระเอียดวิชาทุกปการศึกษาหรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 
 1.2 การวิเคราะหสภาพปญหาท่ีไดจากการบันทึกผลการจัดการเรียนรูโดยอาจารยผูสอนประจํา
รายวิชาและการวิเคราะหขอมูลเพ่ิมเติมจากรายงานการวิจัย 

รายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการเรียนรู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  16 
 


