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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
หมวดที1่ ข้อมูลทัว
่ ไป
1. รหัสและชือ
่ รายวิชา
1052203

จิตวิทยาสาหรับครู
Psychology for teacher

2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)

3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
3.1 สาขาวิชาศิลปศึกษา หลักสู ตรมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บณ
ั ฑิต
3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชาชีพครู

4. อาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผู้สอน
4.1 อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาผศ.ภริมา วินิธาสถิตย์กุล
4.2 อาจารย์ ผ้ ูสอนและกลุ่มเรี ยน
กลุ่มเรียน A1 ผศ.ภริมา วินิธาสถิตย์กุล

5. ภาคการศึกษา/ ชัน
้ ปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชัน้ ปี ท่ี 2

6. รายวิชาทีต
่ อ
้ งเรียนมาก่อน(Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่ม ี

7. รายวิชาทีต
่ อ
้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่ม ี

8. สถานทีเ่ รียน
อาคาร 254 (ตอนเรียน A) 254 (ตอนเรียน B4)

9.วันทีจ่ ดั ทาหรื อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
2560 กรกฎาคม 10
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หมวดที2่ จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุง่ หมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่ อง ทฤษฎีจติ วิทยาสาหรับครู
2. เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถอธิบายหลักการและวัตถุประสงค์ในการนาทฤษฎีจติ วิทยาไปใช้กบั
ผูเ้ รียนได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้นกั ศึกษามีทกั ษะในด้านการเลือกใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษาได้สอดคล้องกับ
พัฒนาการของผูเ้ รียนและสอดคล้องกับสถานการณ์ในชัน้ เรียน
4. เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถวิเคราะห์กลไกการเกิดพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์และไม่พงึ ประสงค์ใน
ผูเ้ รียนได้อย่างเหมาะสม

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
• มีการปรับปรุ งเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การทากรณีศกึ ษาของผูเ้ รียน และมีการปรับปรุง
วิธกี าร สอนจากเดิมมีการสอนโดยใช้เนื้อหาเป็ นฐาน เป็ น ใช้การเรียนรูแ้ บบเชิงรุกเข้ามาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

หมวดที3่ ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีจติ วิทยาพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับพัฒนาการมนุ ษย์จติ วิทยา
การเรียนรูจ้ ติ วิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คาปรึกษาการนาหลักจิตวิทยาไปใช้ใน
การพัฒนาศักยภาพและมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
Study principles, concepts, and theories of basic psychology and human beings
development psychology; learning psychology; educational psychology, guidance and
counseling psychology, application of psychology for potentiality development and better
quality of lives.
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2. จานวนชัว่ โมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
45 ชัวโมง/ภาค
่
การศึกษา

สอนเสริ ม

การฝึ กปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน

ไม่ม ี

ไม่ม ี

การศึ กษาด้ วยตนเอง
90 ชัวโมง/ภาค
่
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ทอ
ี่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนา
ทางวิชาการแก่นก
ั ศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัวโมงต่
่
อ
สัปดาห์ (เฉพาะรายทีต่ อ้ งการ)

หมวดที4่ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมที่ต้องพัฒนา
● 1.1.1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
- ผูเ้ รียนมีความฉลาดทางคุณธรรม Moral Quotient (MQ) ควรแก่การเป็ นครู
- ผูเ้ รียนมีทศั นคติทด่ี ตี ่อวิชาชีพครูและใช้ความรูท้ างจิตวิทยาอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู
● 1.1.2 มีคุณธรรมจริยธรรมทีเ่ สริมสร้างการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
- ผูเ้ รียนเข้าใจบทบาทหน้าทีข่ องครู
- ผูเ้ รียนมีความรับผิดชอบมีวนิ ัยการรูถ้ งึ บทบาทหน้าทีข่ องตนเองการปฏิบตั ติ นเมื่ออยู่
ร่วมกับผูอ้ ่นื ในสังคมการเป็ นผูน้ าและผูต้ ามทีด่ มี วี นิ ัยทัง้ ต่อตนเองและต่อสังคมรูจ้ กั เสียสละมีความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต
- ผูเ้ รียนมีความซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุดมการณ์ในสิง่ ทีด่ งี ามเพื่อส่วนร่วมและมีจติ
สาธารณะตระหนักรูแ้ ละคานึงถึงส่วนรวมร่วมกันหรือการคานึงถึงผูอ้ ่นื ทีร่ ่วมสัมพันธ์เป็ นกลุ่ม
เดียวกัน
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- ผูเ้ รียนสามารถปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นสังคม
● 1.1.3 มีความกล้าหาญทางจริยธรรม กล้าแสดงออกในสิง่ ทีเ่ หมาะสมด้วยความเข้าใจ
ผูอ้ ่นื และเข้าใจโลก
- ผูเ้ รียนมีความหวังดีต่อผูอ้ ่นื รูจ้ กั การเผือ่ แผ่การแบ่งปั นและสามารถปรับตัวเข้ากับ
สังคมได้อย่างมีความสุข
- ผูเ้ รียนสามารถทางานเป็ นทีมเข้าใจเรียนรูก้ ารเป็ นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็ นประมุขทีถ่ ูกต้องและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งมีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม
● 1.1.4 มีจติ สาธารณะ เสียสละ และเป็ นแบบอย่างทีด่ ี
- ผูเ้ รียนสามารถสามารถทีจ่ ะแบ่งปั นและแลกเปลีย่ นความรูก้ บั เพื่อนในชัน้ เรียน
- ผูเ้ รียนรูจ้ กั และตระหนักถึงการรักษาความลับในการให้คาปรึกษาโดยเคารพในคุณค่า
และศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
● 1.1.5 ให้ความเคารพและยึดถือในกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
- ผูเ้ รียนสามารถรับฟั งความคิดเห็นต่างๆของบุคคลอื่นและสามารถทาตามข้อตกลงของ
กลุ่ม
แม้จะมีขอ้ คิดเห็นทีแ่ ตกต่างกัน
● 1.1.6 สามารถจัดการและแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู
เชิงสัมพัทธ์โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรูส้ กึ ของผูอ้ ่นื และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
- ผูเ้ รียนสามารถแก้ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม
- ผูเ้ รียนสามารถระงับความต้องการทีไ่ ม่เหมาะสมขัดต่อศิลธรรมอันดีงามได้
1.2วิธีการสอน
จัดการเรียนการสอนโดยการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบประกอบการ
บรรยายพร้อมยกกรณีศกึ ษาเกีย่ วกับครูทม่ี คี ุณธรรมจริยธรรมโดยให้นักศึกษาได้ใช้กระบวนการ
เรียนรูจ้ าก
การวิเคราะห์จากกรณีศกึ ษา (Case Study) ทีย่ กตัวอย่างรวมทัง้ ใช้รูปแบบการศึกษาอื่นๆร่วมด้วย
ได้แก่
1) อภิปรายร่วมกันเป็ นกลุ่ม (Group Discussion)
2) ปลูกฝังความซื่อสัตย์สจุ ริตให้เกิดขึน้ ทัง้ ในการเรียนการสอนการสอบการปฏิบตั ภิ ารกิจ
ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
3) การแสดงบทบาทสมมุติ (Role-playing)
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3) กรณีตวั อย่าง (Cases)
4) อาจารย์ผสู้ อนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพใน
การสอนทุกรายวิชา
5) ปลูกฝังวัฒนธรรมทีด่ งี ามให้นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเน้นความรับผิดชอบการต่อเวลา
การแต่งกายทีเ่ ป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยผ่านกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษา
1.3วิธีการประเมินผล
1) การใช้แบบสังเกตโดยสังเกตพฤติกรรมในชัน้ เรียนและการปฏิบตั ติ นของนักศึกษา
รวมถึงความสนใจความมีวนิ ัยความรับผิดชอบการส่งงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายโดยบันทึกพฤติกรรม
ของนักศึกษาในระหว่างการเรียนการสอนและการเข้าร่วมกิจกรรม
2) ประเมินด้วยการตอบคาถามการสอบปากเปล่าการทาใบงานและแบบฝึกทักษะ
3) การมีสว่ นร่วมในการทากิจกรรม
4) ประเมินตามสภาพจริงประเมินจากงานหรือกิจกรรมทีป่ ฏิบตั จิ ริง
5) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย

2. ความรู้
2.1ความรู้ ที่ต้องได้ รับ
● 2.1.1 มีความรอบรูใ้ นด้านวิชาศึกษาทัวไป
่ วิชาชีพครู วิชาเอกคณิคศาสตร์ และ
การบูรณาการวิชาชีพครูกบั วิชาเอกคณิคศาสตอย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและเป็ นระบบ
- นักศึกษามีความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับจิตวิทยาสาหรับครู
- นักศึกษามีความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับความสาคัญของจิตวิทยาทีม่ ตี ่อวิชาชีพครูจติ วิทยา
พัฒนาการจิตวิทยาการเรียนรูจ้ ติ วิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาปรึกษา
- นักศึกษามีความเข้าใจถึงพฤติกรรมและธรรมชาติของผูเ้ รียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้
เหมาะสมกับวัยโดยนาทฤษฎีการเรียนรูป้ ระยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
● 2.1.2 มีความตระหนักรูห้ ลักการ และทฤษฎีในองค์ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องอย่างบูรณาการ
ทัง้ การบูรณาการข้ามศาสตร์ และการบูรณาการกับโลกแห่งความเป็ นจริง
- นักศึกษามีความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูเ้ รียนตามพัฒนาการ
ด้านต่างๆและสามารถสร้างความสัมพันธ์ทด่ี ไี ด้
- นักศึกษามีความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับจาแนกทฤษฎีการเรียนรูใ้ ห้มคี วามเหมาะสมกับ
ผูเ้ รียนโดยนาองค์ความรูท้ ไ่ี ด้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
● 2.1.4 มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
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- นักศึกษาสามารถพัฒนาองค์ความรูท้ ต่ี นเองได้รบั จากการเรียนการสอนมาใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
- นักศึกษาสามารถบูรณาการความรูก้ บั ศาสตร์อ่นื ๆทีม่ คี วามเกีย่ วข้องรวมถึงการนา
หลักการของจิตวิทยาเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชีวติ ให้ดาเนินไปอย่างมีความสุขทัง้ ส่วนตนและ
สังคม
2.2วิธีการสอน
1) อภิปรายร่วมกันเป็ นกลุ่ม (Group Discussion)
2) การสอนแบบร่วมมือประสานใจ (Co-Operative Learning)
3) การแสดงบทบาทสมมุติ (Role-playing)
4) การจัดกิจกรรมในหัวข้อ “การใช้ทฤษฎีการเรียนรูส้ าหรับจัดการเรียนการสอนในการ
ส่งเสริมพัฒนาการของผูเ้ รียน”
5) การบรรยาย
2.3วิธีการประเมินผล
1) การสอบกลางภาคและสอบปลายภาคด้วยข้อสอบทีเ่ น้นการประยุกต์การคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์สาระความรูท้ เ่ี รียนไปสูส่ ถานการณ์จริง
2) การใช้แบบสังเกตโดยสังเกตพฤติกรรมในชัน้ เรียนและการปฏิบตั ติ นของนักศึกษา
รวมถึงความสนใจความมีวนิ ัยความรับผิดชอบการส่งงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายโดยบันทึกพฤติกรรม
ของนักศึกษาในระหว่างการเรียนการสอนและการเข้าร่วมกิจกรรม
3) ประเมินด้วยการตอบคาถามการสอบปากเปล่าการทาใบงานและแบบฝึกทักษะ
4) ประเมินจากการปฏิบตั เิ ช่นมอบหมายชิน้ งานหรือแบบฝึกหัดหรือรายงานผลการดาเนิน
กิจกรรม
5) ประเมินตามสภาพจริงประเมินจากงานหรือกิจกรรมทีป่ ฏิบตั จิ ริง
6) ประเมินจากการทดสอบย่อย
7) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
8) ประเมินผลจากการอภิปรายและการนาเสนอกิจกรรม “การใช้ทฤษฎีการเรียนรูส้ าหรับ
จัดการเรียนการสอนในการส่งเสริมพัฒนาการของผูเ้ รียน”
9) การมีสว่ นร่วมในการทากิจกรรม

3. ทักษะทางปัญญา
3.1ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
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● 3.1.1 สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและ
แนวคิดจากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบตั งิ าน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทาการ
วิจยั เพื่อพัฒนางาน และพัฒนาองค์ความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
- ผูเ้ รียนสามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริงทาความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆได้อย่างถูกต้องพัฒนาการตามช่วงวัย
- ผูเ้ รียนสามารถมีวจิ ารณะญาณในการรับข่าวสาร
- ผูเ้ รียนสามารถศึกษารูปแบบการทางานวิจยั ของผูเ้ ชีย่ วชาญรวบรวมและวิเคราะห์
งานวิจยั บทความและสังเคราะห์เป็ นความรูพ้ ฒ
ั นาตนเอง
3.2วิธีการสอน
1) อภิปรายร่วมกันเป็ นกลุ่ม (Group Discussion)
2) การสอนแบบร่วมมือประสานใจ (Co-Operative Learning)
3) การแสดงบทบาทสมมุติ (Role-playing)
4) กรณีตวั อย่าง (Cases)
5) การจัดกิจกรรมในหัวข้อ “การใช้ทฤษฎีการเรียนรูส้ าหรับจัดการเรียนการสอนในการ
ส่งเสริมพัฒนาการของผูเ้ รียน”
6) แนะนาแหล่งข้อมูลเพิม่ เติมและวิธกี ารเลือกข้อมูลทีน่ ่ าเชื่อถือในการค้นคว้าเพื่อประกอบ
การศึกษา
3.3วิธีการประเมินผล
1) การสอบกลางภาคและสอบปลายภาคด้วยข้อสอบทีเ่ น้นการประยุกต์การคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์สาระความรูท้ เ่ี รียนไปสูส่ ถานการณ์จริง
2) การใช้แบบสังเกตโดยสังเกตพฤติกรรมในชัน้ เรียนและการปฏิบตั ติ นของนักศึกษา
รวมถึงความสนใจความมีวนิ ัยความรับผิดชอบการส่งงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายโดยบันทึกพฤติกรรม
ของนักศึกษา
ในระหว่างการเรียนการสอนและการเข้าร่วมกิจกรรม
3) ประเมินด้วยการตอบคาถามการสอบปากเปล่าการทาใบงานและแบบฝึกทักษะ
4) ประเมินจากการปฏิบตั เิ ช่นมอบหมายชิน้ งานหรือแบบฝึกหัดหรือรายงานผลการดาเนิน
กิจกรรม
5) ประเมินตามสภาพจริงประเมินจากงานหรือกิจกรรมทีป่ ฏิบตั จิ ริง
6) ประเมินจากการทดสอบย่อย
7) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
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8) การมีสว่ นร่วมในการทากิจกรรม

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบที่ต้องพัฒนา
● 4.1.1 มีความรูค้ วามเข้าใจในบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตนเอง และผูอ้ ่นื
ในการทางานและการอยูร่ ่วมกันอย่างเป็ นกัลยาณมิตร และในการเรียนรูพ้ ฒ
ั นาตนเองและวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
- นักศึกษามีความสามารถในการสือ่ สารกับกลุ่มบุคคลทุกระดับอย่างเหมาะสม
- นักศึกษามีความสามารถในการให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไข
ปั ญหาตามสถานการณ์ต่างๆทัง้ ในบทบาทของครูบทบาทของการเป็ นผูน้ าหรือผูร้ ่วมทีมในการ
ทางาน
● 4.1.2 มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอือ้ ต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้
อย่างสร้างสรรค์
- นักศึกษามีความสามารถคิดริเริม่ สร้างสรรค์แนวทางวิธกี ารบริหารการจัดการกับ
กิจกรรมทีไ่ ด้รบั มอบหมายได้อย่างเหมาะสม
● 4.1.3 มีภาวะผูน้ าและผูต้ ามทีด่ ี มีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูเ้ รียน และมีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวมทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
- นักศึกษามีความสามารถในการสือ่ สารกับกลุ่มบุคคลทุกระดับโดยใช้การสือ่ สาร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
● 4.1.4 มีความไวในการรับรูแ้ ละเข้าใจความรูส้ กึ ของผูเ้ รียนคณิคศาสตระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนบุคคลอืน่ มีมมุ มองเชิงบวก มีวฒ
ุ ภิ าวะทางอารมณ์
และสังคมเอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความสามารถวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
- นักศึกษามีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2วิธีการสอน
1) อภิปรายร่วมกันเป็ นกลุ่ม (Group Discussion)
2) การสอนแบบร่วมมือประสานใจ (Co-Operative Learning)
3) การแสดงบทบาทสมมุติ (Role-playing)
4) การเสวนา
5) บรรยาย
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6) ลงมือปฏิบตั ิ
4.3วิธีการประเมินผล
1) การใช้แบบสังเกตโดยสังเกตพฤติกรรมในชัน้ เรียนและการปฏิบตั ติ นของนักศึกษา
รวมถึง
ความสนใจความมีวนิ ัยความรับผิดชอบการส่งงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายโดยบันทึกพฤติกรรมของ
นักศึกษา
ในระหว่างการเรียนการสอนและการเข้าร่วมกิจกรรม
2) ประเมินด้วยการตอบคาถามการสอบปากเปล่าการทาใบงานและแบบฝึกทักษะ
3) ประเมินจากการปฏิบตั เิ ช่นมอบหมายชิน้ งานหรือแบบฝึกหัดหรือรายงานผลการดาเนิน
กิจกรรม
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
● 5.1.1 มีความไวในการวิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสารทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิค
ศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปั ญหาได้อย่าง
รวดเร็ว
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลทางด้านจิตวิทยาสาหรับครูจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ได้
- นักศึกษาสามารถทาสือ่ อิเล็กโทรนิสต์ ่างๆประกอบการนาเสนอรายงานการจัดกิจกรรม
“การใช้ทฤษฎีการเรียนรูส้ าหรับจัดการเรียนการสอนในการส่งเสริมพัฒนาการของผูเ้ รียน”
- นักศึกษามีใช้ศพั ท์เฉพาะด้านจิตวิทยาสาหรับครูเบือ้ งต้นได้เป็ นอย่างดี
- นักศึกษามีความสามารถในการสือ่ สารการพูดการฟั งการเขียนโดยการทารายงานและ
นาเสนอและสามารถติดต่อสือ่ สารกับผูอ้ ่นื ได้เป็ นอย่างดี
● 5.1.2 มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจทีด่ ใี นการประมวลผล แปลความหมาย และ
เลือกใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์สถิตขิ อ้ มูลทางจิตวิทยาสาหรับครูได้
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อประยุกต์แก้ปัญหาในการทางาน
- นักศึกษามีใช้ศพั ท์เฉพาะด้านจิตวิทยาสาหรับครูเบือ้ งต้นได้เป็ นอย่างดี
5.2วิธีการสอน
1) มอบหมายให้คน้ คว้าข้อมูลจากเว็บไซต์ทเ่ี กีย่ วข้อง
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2) นาเสนอโดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
3) อภิปรายร่วมกันเป็ นกลุ่ม (Group Discussion)
5.3วิธีการประเมินผล
1) การใช้แบบสังเกตโดยสังเกตพฤติกรรมในชัน้ เรียนและการปฏิบตั ติ นของนักศึกษา
รวมถึง
ความสนใจความมีวนิ ัยความรับผิดชอบการส่งงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายโดยบันทึกพฤติกรรมของ
นักศึกษา
ในระหว่างการเรียนการสอนและการเข้าร่วมกิจกรรม
2) ประเมินด้วยการตอบคาถามการสอบปากเปล่าการทาใบงานและแบบฝึกทักษะ
3) ประเมินจากการปฏิบตั เิ ช่นมอบหมายชิน้ งานหรือแบบฝึกหัดหรือรายงานผลการดาเนิน
กิจกรรม
4) ประเมินตามสภาพจริงประเมินจากงานหรือกิจกรรมทีป่ ฏิบตั จิ ริง
5) ประเมินจากการทดสอบ
6) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
8) การมีสว่ นร่วมในการทากิจกรรม
9) ประเมินจากรายงานทีน่ าเสนอด้วยสือ่ เทคโนโลยี
10) ประเมินจากการอภิปรายกลุ่มและวิธกี ารอภิปราย
6. ทักษะการด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
● 6.1.2 มีความเชีย่ วชาญในการจัดการเรียนรูค้ ณิคศาสตร์สาหรับผูเ้ รียนทีห่ ลากหลาย
ทัง้ ผูเ้ รียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษ ผูเ้ รียนทีม่ คี วามสามารถปานกลาง และผูเ้ รียนทีม่ คี วามต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม
1) ผูเ้ รียนสามารถใช้ความรูท้ างด้านจิตวิทยาใช้จดั กิจกรรมทีห่ ลากหลายเพื่อกลุ่มผูเ้ รียน
ทีม่ คี วามแตกต่างทางด้านความสามารถ
2) ผูเ้ รียนสามารถใช้เครื่องมือเบือ้ งต้นในการประเมินคัดกรองผูเ้ รียนทีม่ คี วามต้องการ
พิเศษได้
6.2วิธีการสอน
1) การฝึกปฏิบตั กิ ารสังเกตพัฒนาการโดยใช้แบบประเมินหรือการใช้เครื่องมือในการคัด
กรองปัญหาด้านพัฒนาการและทางพฤติกรรม
2) การเข้าร่วมกิจกรรมในการวิเคราะห์สงั เคราะห์ขอ้ มูลทางพฤติกรรมของผูเ้ รียนเพื่อ
นาไปสูก่ ารป้ องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมอย่างเป็ นระบบ
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มคอ. 3
6.3วิธีการประเมินผล
ประเมินผลจากการฝึกปฏิบตั กิ ารสังเกตพฤติกรรมและการใช้แบบประเมินหรือการใช้
เครื่องมือในการคัดกรองเบือ้ งต้นปั ญหาด้านพัฒนาการและทางพฤติกรรมตลอดจนการเข้าร่วม
กิจกรรมในการวิเคราะห์สงั เคราะห์ขอ้ มูลทางพฤติกรรมของผูเ้ รียน

หมวดที5่ แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์ ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวนชั่ วโมง
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กิจกรรมการเรี ยนการ
สอน/สื่ อที่ใช้

ผู้สอน

มคอ. 3
สัปดาห์ที่ 1 1. ปฐมนิเทศเกีย่ วกับ
รายวิชาจิตวิทยา
พัฒนาการและ
จิตวิทยาการศึกษา
2. ทดสอบก่อนเรียน
3. สารวจและ
วิเคราะห์ผเู้ รียน

3

กิจกรรมการเรี ยนการ
สอน
- ผูส้ อนปฐมนิเทศ
อภิปรายเนื้อหา
รายวิชาจุดประสงค์
และเกณฑ์การวัด
ประเมินผลและแหล่ง
เรียนรู้
- นักศึกษาทา
แบบทดสอบก่อนเรียน
สื่ อที่ใช้
1 แบบทดสอบก่อน
เรียน
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ผศ. ภริมา
วินิธาสถิตย์กุล
และ
อาจารย์อษั ฎา
พลอยโสภณ
อาจารย์รตั นาพร
หลวงแก้ว

มคอ. 3
สัปดาห์ที่2 บทที่ 1 จิตวิทยากับ
วิชาชีพครู

3

กิจกรรมการเรี ยนการ
สอน
- นักศึกษาเล่าข่าวทีม่ ี
ประเด็นเกีย่ วข้องกับ
เนื้อหาวิชา
(รายบุคคล)
- ร่วมกันแสดง
ข้อคิดเห็น, วิเคราะห์
ข่าว
- บรรยายเนื้อหา
ประกอบ power point
- นักศึกษาและผูส้ อน
ร่วมกันอภิปรายใน
เรื่องทาความเข้าใจ
เนื้อหา
- นักศึกษาร่วมกัน
สรุป/อภิปรายประเด็น
สาคัญ
สื่ อที่ใช้
1. PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2. เอกสาร
ประกอบการสอน

• ความหมาย
ความสาคัญของ
จิตวิทยาต่อวิชาชีพ
ครู
• จุดประสงค์ของ
จิตวิทยาสาหรับครู
• การนาจิตวิทยามา
ใช้ในวิชาชีพครู
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ผศ. ภริมา
วินิธาสถิตย์กุล
และ
อาจารย์อษั ฎา
พลอยโสภณ
อาจารย์รตั นาพร
หลวงแก้ว

มคอ. 3
สัปดาห์ที่3 • จิตวิทยาสาหรับครู
ในศตวรรษที่ 21

3

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
-นักศึกษาเล่าข่าวทีม่ ี
ประเด็นเกีย่ วข้องกับ
เนื้อหาวิชา
(รายบุคคล)
ร่วมกันแสดง
ข้อคิดเห็น ,วิเคราะห์
ข่าว
- เสวนาร่วมกันใน
หัวข้อ “ครูในศตวรรษ
ที่ 21 ทีม่ จี ติ วิทยา”
- นักศึกษาสรุป
ประเด็นจากการเสวนา
ด้วยการเขียนบทความ
หนึ่งหน้ากระดาษ
สื่ อที่ใช้
-

ผศ. ภริมา
วินิธาสถิตย์กุล
และ
อาจารย์อษั ฎา
พลอยโสภณ
อาจารย์รตั นาพร
หลวงแก้ว

สัปดาห์ที่4 บทที่ 2 ปรัชญา
แนวคิดทฤษฎีทาง
จิตวิทยา

3

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
- นักศึกษาเล่าข่าว
ประจาสัปดาห์
- วิเคราะห์ และแสดง
ข้อคิดเห็นเกีย่ วกับข่าว
ร่วมกัน
- บรรยายเนื้อหา
- ทดสอบย่อย
สื่ อที่ใช้
1 PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
2 แบบทดสอบย่อย

ผศ. ภริมา
วินิธาสถิตย์กุล
และ
อาจารย์อษั ฎา
พลอยโสภณ
อาจารย์รตั นาพร
หลวงแก้ว

• ปรัชญาและแนวคิด
ด้านการศึกษา
• แนวคิดและ
ความสาคัญ
จิตวิทยา
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่5 บทที่ 3 พัฒนาการ
ของมนุษย์กบั การ
เรียนรู้

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
- นักศึกษาเล่าข่าว
ประจาสัปดาห์
- วิเคราะห์ และแสดง
ข้อคิดเห็นเกีย่ วกับข่าว
ร่วมกัน
- บรรยายเนื้อหา
- แบ่งกลุ่มทากิจกรรม
แบบ การสอนแบบ
ร่วมมือกัน (CoOperative Learning)
- สรุปประเด็นสาคัญ
ร่วมกัน
- สอบย่อย
สื่ อที่ใช้
- PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
วีดโิ อ
เรื่อง
พัฒนาการในวัยเรียน
- แบบทดสอบย่อย

3

• ความหมายของ
พัฒนาการ
• องค์ประกอบทีส่ ง่ ผล
ต่อพัฒนาการ
• ทฤษฎีจติ วิทยา
พัฒนาการ
• พัฒนาการแต่ละช่วง
วัยของมนุษย์
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ผศ. ภริมา
วินิธาสถิตย์กุล
และ
อาจารย์อษั ฎา
พลอยโสภณ
อาจารย์รตั นาพร
หลวงแก้ว

มคอ. 3
สัปดาห์ที่6 บทที่ 4 ปัจจัยทีส่ ง่ ผล
ต่อการเรียนรู้
• ปัจจัยด้านสรีระ
วิทยา
• ระดับสติปัญญา
• ความจา
• แรงจูงใจ
• สิง่ แวดล้อม
• ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
- นักศึกษาเล่าข่าว
ประจาสัปดาห์
- วิเคราะห์ และแสดง
ข้อคิดเห็นเกีย่ วกับข่าว
ร่วมกัน
- บรรยายเนื้อหา
- มอบหมายกิจกรรม
“สิง่ ทีส่ ง่ งผลต่อการ
เรียนของนักศึกษาใน
ยุคศตวรรษที่ 21” ให้
นักศึกษาศึกษาด้วย
ตัวเอง (นอกชัน้ เรียน)
- นาคาตอบมาจัดกลุ่ม
นาเสนอหน้าชัน้ เรียน
และสรุปร่วมกัน
สื่ อที่ใช้
1 ตัวอย่าง
แบบสอบถาม
2PowerPoint
ประกอบการบรรยาย

3

19

ผศ. ภริมา
วินิธาสถิตย์กุล
และ
อาจารย์อษั ฎา
พลอยโสภณ
อาจารย์รตั นาพร
หลวงแก้ว

มคอ. 3
สัปดาห์ที่7 บทที่ 5 จิตวิทยาการ
เรียนรู้
• ความหมาย
ความสาคัญของการ
เรียนรู้
• ทฤษฎีจติ วิทยาการ
เรียนรู้
• การนาหลักจิตวิทยา
ประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอน

3

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
- นักศึกษาเล่าข่าว
ประจาสัปดาห์
- วิเคราะห์ และแสดง
ข้อคิดเห็นเกีย่ วกับข่าว
ร่วมกัน
- บรรยายเนื้อหา
ประกอบ power point
- การสอนแบบร่วมมือ
กัน (Co-Operative
Learning)
- ดูวดี โิ อ เกีย่ วกับ
ทฤษฎีการเรียนรู้
- สรุปประเด็นสาคัญ
ร่วมกัน
-ทดสอบย่อย
สื่ อที่ใช้
1 power point
2 วีดโิ อ เกีย่ วกับ
ทฤษฎีการเรียนรู้
- แบบทดสอบ

ผศ. ภริมา
วินิธาสถิตย์กุล
อาจารย์อษั ฎา
พลอยโสภณ และ
อาจารย์รตั นาพร
หลวงแก้ว

สัปดาห์ที่8 สอบกลางภาค

3

เนื้ อหาบทที่ 1-5

ผศ. ภริมา
วินิธาสถิตย์กุล
อาจารย์อษั ฎา
พลอยโสภณ และ
อาจารย์รตั นาพร
หลวงแก้ว
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่9 บทที่ 6 จิตวิทยาแนะ
แนวและการให้
คาปรึกษา

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
- นักศึกษาเล่าข่าว
ประจาสัปดาห์
- วิเคราะห์ และแสดง
ข้อคิดเห็นเกีย่ วกับข่าว
ร่วมกัน
-บรรยายเนื้อหาด้วย
power point
- ดูวดี โิ อ กรณีศกึ ษา
เพื่อพัฒนาทักษะการ
แนะแนว
- นักศึกษาบันทึก
สะท้อนความรูท้ า้ ย
ชัวโมง
่
สื่ อที่ใช้
1 power point
2 วีดโิ อ กรณีศกึ ษา
การแนะแนว

3

• ความหมาย
ความสาคัญของการ
แนะแนว
• ขอบเขตการแนะ
แนว
• ความหมายและ
ความสาคัญของการ
ให้คาปรึกษา
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ผศ. ภริมา
วินิธาสถิตย์กุล
และ
อาจารย์อษั ฎา
พลอยโสภณ
อาจารย์รตั นาพร
หลวงแก้ว

มคอ. 3
สัปดาห์ที่
10

กระบวนการทา
กรณีศกึ ษา

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
- นักศึกษาเล่าข่าว
ประจาสัปดาห์
- วิเคราะห์ และแสดง
ข้อคิดเห็นเกีย่ วกับข่าว
ร่วมกัน
- บรรยายขัน้ ตอนการ
ทากรณ๊ศกึ ษาสาหรับ
ผูเ้ รียน
- มอบหมายให้
นักศึกษาจัดทาข้อมูล
เพื่อเป็ นกรณีศกึ ษา
- ถามตอบ ประเด็นที่
เป็ นข้อสงสัยเพิม่ เติม
สื่ อที่ใช้
1 เล่มตัวอย่างการทา
กรณีศกึ ษา

3
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ผศ. ภริมา
วินิธาสถิตย์กุล
และ
อาจารย์อษั ฎา
พลอยโสภณ
อาจารย์รตั นาพร
หลวงแก้ว

มคอ. 3
สัปดาห์ที่
11

บทที่ 6 จิตวิทยาแนะ
แนวและการให้
คาปรึกษา

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
- นักศึกษาเล่าข่าว
ประจาสัปดาห์
- วิเคราะห์ และแสดง
ข้อคิดเห็นเกีย่ วกับข่าว
ร่วมกัน
- บรรยายเนื้อหา
ประกอบ power point
- นักศึกษาสรุป
ประเด็นจากการเสวนา
ด้วยการเขียนบทความ
หนึ่งหน้ากระดาษ
- สอบย่อย
สื่ อที่ใช้
1 power point
2 แบบทดสอบ

3

• คุณลักษณะของผูใ้ ห้
คาปรึกษา
• จรรยาบรรณของ
ผูใ้ ห้คาปรึกษา
• ข้อพึงตระหนัก
สาหรับการให้
คาปรึกษาสาหรับครู
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ผศ. ภริมา
วินิธาสถิตย์กุล
และ
อาจารย์อษั ฎา
พลอยโสภณ
อาจารย์รตั นาพร
หลวงแก้ว

มคอ. 3
สัปดาห์ที่
12

บทที่ 6 จิตวิทยาแนะ
แนวและการให้
คาปรึกษา

3

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
- นักศึกษาเล่าข่าว
ประจาสัปดาห์
- วิเคราะห์ และแสดง
ข้อคิดเห็นเกีย่ วกับข่าว
ร่วมกัน
- ฝึกปฏิบตั ิ ทักษะ
เบือ้ งต้นในการให้
คาปรึกษา เช่น ทักษะ
การฟั งอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทักษะ
การสะท้อนความรูส้ กึ
ทักษะการสรุปความ
สื่ อที่ใช้
1 คู่มอื การฝึกปฏิบตั ิ
ทักษะเบือ้ งต้นในการ
ให้คาปรึกษา

ผศ. ภริมา
วินิธาสถิตย์กุล
และ
อาจารย์อษั ฎา
พลอยโสภณ
อาจารย์รตั นาพร
หลวงแก้ว

3

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
- นักศึกษาเล่าข่าว
ประจาสัปดาห์
- วิเคราะห์ และแสดง
ข้อคิดเห็นเกีย่ วกับข่าว
ร่วมกัน
- แสดงบทบาทสมมุติ
ในการให้คาปรึกษา
จากสถานการณ์
ตัวอย่างทีก่ าหนดให้
สื่ อที่ใช้
1 กรณีศกึ ษา

ผศ. ภริมา
วินิธาสถิตย์กุล
และ
อาจารย์อษั ฎา
พลอยโสภณ
อาจารย์รตั นาพร
หลวงแก้ว

• เทคนิคและทฤษฎี
การให้คาปรึกษา

สัปดาห์ที่
13

บทที่ 6 จิตวิทยาแนะ
แนวและการให้
คาปรึกษา
• เทคนิคและทฤษฎี
การให้คาปรึกษา
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่
14

การนาหลักจิตวิทยา
ไปใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพความเป็ นครู

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
- นักศึกษาเล่าข่าว
ประจาสัปดาห์
- วิเคราะห์ และแสดง
ข้อคิดเห็นเกีย่ วกับข่าว
ร่วมกัน
- ให้ผเู้ รียนแบ่งกลุ่มละ
ดมสมอง ในหัวข้อ
“การนาหลักจิตวิทยา
ไปใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพความเป็ นครู”
- นาเสนอหน้าชัน้ เรียน
- สรุปประเด็นสาคัญ
ร่วมกัน
สื่ อที่ใช้
1 กระดาษบลู๊ฟ
2 เมจิก
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สัปดาห์ที่
15

ทบทวนบทเรียน
ผูเ้ รียนและผูส้ อนระดม
ข้อคิดเห็นเกีย่ วกับ
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จาก
การเรียนจิตวิทยา

สัปดาห์ที่
16

สอบปลายภาค

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
-ร่วมกันทบทวน
ประเด็นสาคัญ ของ
รายวิชา เช่น
นักจิตวิทยาทีใ่ ห้
ความสาคัญกับการ
จัดการพฤติกรรม คือ
กลุ่มใด มีลกั ษณะ
สาคัญอย่างไร
นักศึกษาสามารถ
นาไปใช้งานงานครูได้
กรณีใดบ้าง
-อภิปรายร่วมกันเป็ น
กลุ่ม (Group
Discussion)
- นักศึกษาสรุป
ประเด็นเขียนบทความ
หนึ่งหน้ากระดาษ
สื่ อที่ใช้
1 กระดาษบลู๊ฟ
2 เมจิก

3
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรี ยนรู้

วิธีการประเมิน

สั ปดาห์ ที่ประเมิ น

สั ดส่ วนของการ
ประเมิ นผล

วิธีการทวนสอบ

1.1.1, 1.1.2, การสังเกต
1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6,

1-15

10%

สุม่ สัมภาษณ์นักศึกษา
เพื่อตรวจสอบ
กาหนดสถานการณ์เพื่อ
สังเกตการตอบสนอง

2.1.1, 2.1.2, การสอบย่อย
2.1.4,
การนาเสนอหน้า
ชั้นเรี ยน
แบบฝึ กหัด

4 , 5, 7, 11,
6, 14,

30%

สุม่ ตรวจผลงงานของ
นักศึกษา

40%

ทวนสอบผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนโดยให้
นักศึกษาประเมินตนเอง
ด้านความรู้ ทักษะ
ความสามารถ ผลการ
เรียนรูข้ องรายวิชาที่
กาหนดไว้

3.1.1

การสังเกต
การสอบย่อย
การสอบกลางภาค
การสอบปลายภาค
การสอบรายบุคคล

3, 15
13
10
8
16
12
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4.1.1, 4.1.2, การสังเกต
4.1.3, 4.1.4,

1-15

10%

ทวนสอบในระหว่าง
กระบวนการสอน
รายวิชามีการตรวจสอบ
ความรูน้ ักศึกษาอย่าง
สม่ าเสมอโดยการ
สอบถามและให้
นักศึกษาได้แสดงความ
คิดเห็นระหว่างเรียน

5.1.1, 5.1.2, การสังเกต
แบบฝึ กหัด

1-15
15

5%

สุม่ ตรวจชืน้ งาน
นักศึกษา

5%

สุม่ ตรวจชืน้ งาน
นักศึกษา

6.1.1

การสอบย่อย
แบบฝึ กหัด

3. การประเมินผลการศึกษา
เกณฑ์ คะแนน

เกรด

90-100

A

85-89

B+

75-84

B

70-74

C+

60-69

C

55-59

D+

50-54

D
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0-49

F

ยกเลิกรายวิชา

W

ไม่สมบูรณ์

I

หมวดที6่ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
ภริมา วินิธาสถิตย์กุล. (2559), จิ ตวิ ทยาสาหรับครู, กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สวนดุสติ

2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
การเลี้ยงดู : การดูแลลูกวัยเรียน(7-9)ปี . (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ พฤศจิกายน 25,2549,จาก
http://lovekid.com/article.php?sid=84
เพรชรัตน์ ครีรวี งก์.(2541). เข้าให้ถึงโลกของวัยรุ่น. สืบค้นเมื่อ เมษายน 16,2556, จาก http://
advisor.anamai.moph.go.th/242/24204.html

3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
นิรนั ดร์ จุลทรัพย์. (2554). การแนะแนวเบือ้ งต้น. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยทักษิณ
พงษ์พนั ธ์ พงษ์โสภา และวิไลลักษณ์ พงษ์โสภา. (2556). ทฤษฎีและเทคนิคการให้บริการปรึกษา.
กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พระธรรมปี กฎ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). (ป. อ. ประยุตฺโต). (2544). พุทธวิธใี นการสอน. กรุงเทพฯ : โรง
พิมพ์บริษทั สหธรรมมิก จากัด.
ชมพูนุช ศรีจนั ทร์นิล. (2552). จิตวิทยาแนวพุทธ : แนวทางเพื่อการเยีย่ วยาและพัฒนาจิตใจมนุ ษย์.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยหอการค้า.
ทิศนา เขมมณี. (2552). ศาสตร์ : องค์ความรูเ้ พื่อการจัดการกระบวนการเรียนรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ.
กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
• นักศึกษาประเมินการเรี ยนการสอนผ่านแบบประเมินอาจารย์ ผ่านระบบออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัย / ของรายวิชา
• โดยให้นกั ศึกษาเขียนบรรยายประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอน
• รับฟังความคิดเห็นผ่านเว็ปเพจประจารายวิชา
• การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน

2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
• การถอดบทเรี ยนร่ วมกันระหว่างอาจารย์ผสู ้ อนโดยร่ วมกับการพิจารณาผลการเรี ยนของ
นักศึกษา
• อาจารย์ผปู้ ระสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผรู ้ ่ วมสอน ร่ วมกันประเมินผลการจัดการ
เรี ยนการสอน ระหว่างภาคการศึกษา / เมื่อสิ้ นภาคการศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน
• จัดกิจกรรมในการระดมสมอง ให้นกั ศึกษาได้แสดงความคิดเห็น เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุ ง
การเรี ยนการสอนต่อไป

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
• มีแบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนโดยมี วตั ถุประสงค์เพื่อให้นกั ศึกษา
ประเมินตนเองเกี่ยวกับระดับความรู ้ ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม ตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ของ
รายวิชาที่กาหนดไว้ หลังจากเรี ยนวิชานี้แล้ว
• การรับทราบรายละเอียดของแนวทางการจัดการเรี ยนการสอน การประเมินผลการเรี ยนรู ้ใน
ชัว่ โมงแรกของการเรี ยนรายวิชา

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อาจารย์ผสู้ อน/อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชา นาผลการประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดย
นักศึกษา ผลการประเมินการสอนโดยอาจารย์ผรู ้ ่ วมสอน มาพิจารณาวางแผนเพื่อปรับปรุ งการจัดการ
เรี ยนการสอน โดยนาเสนอแนวทางในการปรับปรุ งต่อคณะกรรมการประจาหลักสู ตร เพื่อพิจารณาให้
ความคิดเห็น
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