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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะ
คณะครุศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1052203

จิตวิทยาสำหรับครู
Psychology for teacher

2. จำนวนหน่วยกิต
3(3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชาชีพครู

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา ผศ.ภริมา วินิธาสถิตย์กุล
4.2 อาจารย์ ผ้ สู อนและกลุ่มเรียน
กลุ่มเรียน C4 อาจารย์อษั ฏา พลอยโสภณ

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 1

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

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี

8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

9. วันทีจ่ ัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
15 กรกฏาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ อง ทฤษฎีจิตวิทยาสำหรับครู
2. เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถอธิบายหลักการและวัตถุประสงค์ในการนำทฤษฎีจิตวิทยาไปใช้กับ
ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม
3.เพื่อให้นกั ศึกษามีทกั ษะในด้านการเลือกใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษาได้สอดคล้องกับพั
ฒนาการของผู้เรียนและสอดคล้องกับสถานการณ์ในชั้นเรียน
4.เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถวิเคราะห์กลไกการเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ใน
ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
• มีการปรับปรุง/เพิ่มเติม/วิธีการจัดการเรียนการสอนจากรูปแบบการบรรยายและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน เป็น เพื่อใช้รูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนลงมือปฏิบัติ (Active Learning) มาก
ขึ้น
• ปรับปรุงให้สอดค้องกับ TQF บริบทของสังคมปัจจุบันและบัณฑิตที่พึงประสงค์

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
1. คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความเป็นมมา ประเภท และลักษณะที่แตกต่างของภาษามือ โครงสร้างพื้นฐาน
ของภาษามือไทย และวัฒนธรรมของผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ตลอดจนฝึกปฏิบัติการใช้
ภาษามือภาษาไทยในการสื่อสารเพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
Meaning, history, types and different characteristic, standard structure of thai
sign language, and hearing impaired person’s culture as well as to practice using Thai
sign Language for everyday use
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2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา

ไม่มี

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
1) อาจารย์ป ระจำรายวิช า แจ้งเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจำรายวิช า หรือผ่าน
Social Network เช่น Line
2) อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 2
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) (วันพุธ เวลา 13.00-15.00 น.)

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
ที่ระบุไว้ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) ตามที่กำหนดใน มคอ. 2 โดยระบุตามความรับผิดชอบหลัก
⚫ และรับผิดชอบรอง  ตามแต่ละรายวิชากำหนด
2. วิธ ีการสอน วิธ ีการประเมิ นผล ให้เลือกใช้จ ากกลยุ ทธ์ /วิธ ี ก ารสอน กลยุ ทธ์ /วิธ ี ก าร
ประเมินผล ที่กำหนดไว้ในแต่ละมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ใน มคอ. 2 และควรเพิ่มเติม
วิธีการ/รายละเอียดที่เป็นการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) และ Technology–
based Learning เพื่อให้สอดคล้องกับ Roadmap การบริหารวิชาการ พ.ศ. 2559–2563 ของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับรายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา
● 1.1.1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
- ผู้เรียนมีความฉลาดทางคุณธรรม Moral Quotient (MQ) ควรแก่การเป็นครู
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ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครูและใช้ความรู้ทางจิตวิทยาอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและมีจรรยาบรร
ณในวิชาชีพครู
● 1.1.2 มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ผู้เรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของครู
- ผู้เรียนมีความรับผิดชอบมีวินัยการรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองการปฏิบัติตน
เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีมีวินัยทั้งต่อตนเองและต่อสังคมรู้จักเสียสละ
มีความซื่อสัตย์สุจริต
-ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนร่วมและมี
จิตสาธารณะตระหนักรู้และคำนึงถึงส่วนรวมร่วมกันหรือการคำนึงถึงผู้อื่นที่ร่วมสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียว
กัน
- ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม
● 1.1.3 มีความกล้าหาญทางจริยธรรม
กล้าแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมด้วยความเข้าใจผู้อื่นและเข้าใจโลก
-ผู้เรียนมีความหวังดีต่อผู้อื่นรู้จักการเผื่อแผ่การแบ่งปันและสามารถปรับตัวเข้า
กับสังคมได้อย่างมีความสุข
- ผู้เรียนสามารถทำงานเป็นทีมเข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้องและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งมีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม
● 1.1.4 มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
- ผู้เรียนสามารถสามารถที่จะแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนในชั้นเรียน
-ผู้เรียนรู้จักและตระหนักถึงการรักษาความลับในการให้คำปรึกษาโดยเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
● 1.1.5 ให้ความเคารพและยึดถือในกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
- ผู้เรียนสามารถรับฟังความคิดเห็นต่างๆของบุคคลอื่นและสามารถทำตาม
ข้อตกลงของกลุ่มแม้จะมีข้อคิดเห็นที่แตกต่างกัน
● 1.1.6 สามารถจัดการและแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ์โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น
และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
- ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม
- ผู้เรียนสามารถระงับความต้องการที่ไม่เหมาะสมขัดต่อศิลธรรมอันดีงามได้
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1.2วิธีการสอน
จัดการเรียนการสอนโดยการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบประกอบการ
บรรยายพร้อมยกกรณีศึกษาเกี่ยวกับครูที่มีคุณธรรมจริยธรรมโดยให้นักศึกษาได้ใช้กระบวนการเรียนรู้
จากการวิเคราะห์จากกรณีศึกษา (Case Study)ที่ยกตัวอย่างรวมทั้งใช้รูปแบบการศึกษา
อื่นๆร่วมด้วยได้แก่
1) อภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม (Group Discussion)
2) ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นทั้งในการเรียนการสอนการสอบการปฏิบัติภารกิจ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
3) การแสดงบทบาทสมมุติ (Role-playing)
3) กรณีตัวอย่าง (Cases)
4) อาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพใ
นการสอนทุกรายวิชา
5) ปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีงามให้นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเน้นความรับผิดชอบการต่อเว
ลาการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยผ่านกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษา
1.3วิธีการประเมินผล
1)การใช้แบบสังเกตโดยสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนและการปฏิบัติตนของนักศึกษารวมถึงคว
ามสนใจความมีวินัยความรับผิดชอบการส่งงานที่ได้รับมอบหมายโดยบันทึกพฤติกรรมของนักศึกษาใน
ระหว่างการเรียนการสอนและการเข้าร่วมกิจกรรม
2) ประเมินด้วยการตอบคำถามการสอบปากเปล่าการทำใบงานและแบบฝึกทักษะ
3) การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
4) ประเมินตามสภาพจริงประเมินจากงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง
5) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2. ความรู้
2.1ความรู้ ที่ต้องได้ รับ
● 2.1.1 มีความรอบรู้ในด้านวิชาศึกษาทั่วไป วิชาชีพครู วิชาเอกฟิสิกส์
และการบูรณาการวิชาชีพครูกับวิชาเอกฟิสิกส์อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและเป็นระบบ
- นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาสำหรับครู
-นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความสำคัญของจิตวิทยาที่มีต่อวิชาชีพครู
จิตวิทยาพัฒนาการจิตวิทยาการเรียนรู้จิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา
-นักศึกษามีความเข้าใจถึงพฤติกรรมและธรรมชาติของผู้เรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ให้เหมาะสมกับวัยโดยนำทฤษฎีการเรียนรู้ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
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● 2.1.2 มีความตระหนักรู้หลักการ และทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ
ทั้งการบูรณาการข้ามศาสตร์ และการบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
- นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เรียนตาม
พัฒนาการด้านต่างๆและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้
- นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจำแนกทฤษฎีการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสม
กับผู้เรียนโดยนำองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
● 2.1.4 มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
- นักศึกษาสามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนเองได้รับจากการเรียนการสอนมาใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
- นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องรวมถึงการนำหลัก
การของจิตวิทยาเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชีวิตให้ดำเนินไปอย่างมีความสุขทั้งส่วนตนและสังคม
2.2วิธีการสอน
1) อภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม (Group Discussion)
2) การสอนแบบร่วมมือประสานใจ (Co-Operative Learning)
3) การแสดงบทบาทสมมุติ (Role-playing)
4) การจัดกิจกรรมในหัวข้อ
“การใช้ทฤษฎีการเรียนรู้สำหรับจัดการเรียนการสอนในการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน”
5) การบรรยาย
2.3วิธีการประเมินผล
1)การสอบกลางภาคและสอบปลายภาคด้วยข้อสอบที่เน้นการประยุกต์การคิดวิเคราะห์สังเค
ราะห์สาระความรู้ที่เรียนไปสู่สถานการณ์จริง
2)การใช้แบบสังเกตโดยสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนและการปฏิบัติตนของนักศึกษารวมถึงคว
ามสนใจความมีวินัยความรับผิดชอบการส่งงานที่ได้รับมอบหมายโดยบันทึกพฤติกรรมของนักศึกษาใน
ระหว่างการเรียนการสอนและการเข้าร่วมกิจกรรม
3) ประเมินด้วยการตอบคำถามการสอบปากเปล่าการทำใบงานและแบบฝึกทักษะ
4)ประเมินจากการปฏิบัติเช่นมอบหมายชิ้นงานหรือแบบฝึกหัดหรือรายงานผลการดำเนิน
กิจกรรม
5) ประเมินตามสภาพจริงประเมินจากงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง
6) ประเมินจากการทดสอบย่อย
7) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
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8) ประเมินผลจากการอภิปรายและการนำเสนอกิจกรรม
“การใช้ทฤษฎีการเรียนรู้สำหรับจัดการเรียนการสอนในการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน”
9) การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

3. ทักษะทางปัญญา
3.1ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
● 3.1.1 สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจ
และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทำการวิจัยเพื่อพัฒนางาน และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
- ผู้เรียนสามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริงทำความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ
จากแหล่งข้อมูลต่างๆได้อย่างถูกต้องพัฒนาการตามช่วงวัย
- ผู้เรียนสามารถมีวิจารณะญาณในการรับข่าวสาร
- ผู้เรียนสามารถศึกษารูปแบบการทำงานวิจัยของผู้เชี่ยวชาญรวบรวมและวิเคราะห์
งานวิจัย บทความและสังเคราะห์เป็นความรู้พัฒนาตนเอง
3.2วิธีการสอน
1) อภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม (Group Discussion)
2) การสอนแบบร่วมมือประสานใจ (Co-Operative Learning)
3) การแสดงบทบาทสมมุติ (Role-playing)
4) กรณีตัวอย่าง (Cases)
5) การจัดกิจกรรมในหัวข้อ
“การใช้ทฤษฎีการเรียนรู้สำหรับจัดการเรียนการสอนในการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน”
6)แนะนำแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมและวิธีการเลือกข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการค้นคว้าเพื่อประกอบก
ารศึกษา
3.3วิธีการประเมินผล
1)การสอบกลางภาคและสอบปลายภาคด้วยข้อสอบที่เน้นการประยุกต์การคิดวิเคราะห์สังเค
ราะห์สาระความรู้ที่เรียนไปสู่สถานการณ์จริง
2)การใช้แบบสังเกตโดยสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนและการปฏิบัติตนของนักศึกษารวมถึงคว
ามสนใจความมีวินัยความรับผิดชอบการส่งงานที่ได้รับมอบหมายโดยบันทึกพฤติกรรมของนักศึกษา
ในระหว่างการเรียนการสอนและการเข้าร่วมกิจกรรม
3) ประเมินด้วยการตอบคำถามการสอบปากเปล่าการทำใบงานและแบบฝึกทักษะ
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4)ประเมินจากการปฏิบัติเช่นมอบหมายชิ้นงานหรือแบบฝึกหัดหรือรายงานผลการดำเนินกิจ
กรรม
5)
6)
7)
8)

ประเมินตามสภาพจริงประเมินจากงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง
ประเมินจากการทดสอบย่อย
ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
● 4.1.1 มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง
และผู้อื่นในการทำงานและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร
และในการเรียนรู้พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
- นักศึกษามีความสามารถในการสื่อสารกับกลุ่มบุคคลทุกระดับอย่างเหมาะสม
- นักศึกษามีความสามารถในการให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการ
แก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆทั้งในบทบาทของครูบทบาทของการเป็นผู้นำหรือผู้ร่วมทีมในการทำ
งาน
● 4.1.2มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม
ได้อย่างสร้างสรรค์
- นักศึกษามีความสามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์แนวทางวิธีการบริหารการจัดการ
กับกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม
● 4.1.3 มีภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน
และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- นักศึกษามีความสามารถในการสื่อสารกับกลุ่มบุคคลทุกระดับโดยใช้การสื่อสาร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
● 4.1.4 มีความไวในการรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้เรียนฟิสิกส์ระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนบุคคลอื่นมีมุมมองเชิงบวกมีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม
เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความสามารถวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
- นักศึกษามีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2วิธีการสอน
1) อภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม (Group Discussion)
2) การสอนแบบร่วมมือประสานใจ (Co-Operative Learning)
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3) การแสดงบทบาทสมมุติ (Role-playing)
4) การเสวนา
5) บรรยาย
6) ลงมือปฏิบัติ
4.3วิธีการประเมินผล
1) การใช้แบบสังเกตโดยสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนและการปฏิบัติตนของนักศึกษารวมถึง
ความสนใจความมีวินัยความรับผิดชอบการส่งงานที่ได้รับมอบหมายโดยบันทึกพฤติกรรมของ
นักศึกษาในระหว่างการเรียนการสอนและการเข้าร่วมกิจกรรม
2) ประเมินด้วยการตอบคำถามการสอบปากเปล่าการทำใบงานและแบบฝึกทักษะ
3)ประเมินจากการปฏิบัติเช่นมอบหมายชิ้นงานหรือแบบฝึกหัดหรือรายงานผลการดำเนินกิจ
กรรม
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
● 5.1.1 มีความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือฟิสิกส์
ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลทางด้านจิตวิทยาสำหรับครูจากฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ได้
- นักศึกษาสามารถทำสื่ออิเล็กโทรนิส์ต่างๆประกอบการนำเสนอรายงานการจัดกิจกรรม
“การใช้ทฤษฎีการเรียนรู้สำหรับจัดการเรียนการสอนในการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน”
- นักศึกษามีใช้ศัพท์เฉพาะด้านจิตวิทยาสำหรับครูเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี
- นักศึกษามีความสามารถในการสื่อสารการพูดการฟังการเขียนโดยการทำรายงาน
และนำเสนอและสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
● 5.1.2 มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย
และเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์สถิติข้อมูลทางจิตวิทยาสำหรับครูได้
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อประยุกต์แก้ปัญหาในการทำงาน
- นักศึกษามีใช้ศัพท์เฉพาะด้านจิตวิทยาสำหรับครูเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี
5.2วิธีการสอน
1) มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
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2) นำเสนอโดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
3) อภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม (Group Discussion)
5.3วิธีการประเมินผล
1) การใช้แบบสังเกตโดยสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนและการปฏิบัติตนของนักศึกษารวมถึง
ความสนใจความมีวินัยความรับผิดชอบการส่งงานที่ได้รับมอบหมายโดยบันทึกพฤติกรรม
ของนักศึกษาในระหว่างการเรียนการสอนและการเข้าร่วมกิจกรรม
2) ประเมินด้วยการตอบคำถามการสอบปากเปล่าการทำใบงานและแบบฝึกทักษะ
3)ประเมินจากการปฏิบัติเช่นมอบหมายชิ้นงานหรือแบบฝึกหัดหรือรายงานผลการดำเนินกิจ
กรรม
4) ประเมินตามสภาพจริงประเมินจากงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง
5) ประเมินจากการทดสอบ
6) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
8) การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
9) ประเมินจากรายงานที่นำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
10) ประเมินจากการอภิปรายกลุ่มและวิธีการอภิปราย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

(ชม.)

จำน
วน

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

ผู้รับผิดชอบเนื้อหา

ชั่วโ
มง

1

ปฐมนิเทศรายวิชา
- ปฐมนิเทศรายวิชา
ชี้แจงกิจกรรมการเรียน

3

การสอน การ
ประเมินผล และ
แนวทางการสืบค้น
ข้อมูลประกอบการเรียน

2

ความรู้พื้นฐานจิตวิทยา
สำหรับครู

3

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. เอกสาร
1. ผู้สอนชี้แจงกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนวิธีวัดและ ประกอบการเรียน
ประเมินผล
3. Power Point
2. ร่วมกันสรุปแนวคิดที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการ
เล่าประสบการณ์
กิจกรรม/ใบงาน :
1. Course Syllabus

ผศ.ภริมา
วินิธาสถิตย์กุล

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนอภิปรายถึงความหมาย ความเป็นมาของศาสตร์
จิตวิทยา และความรู้เบื้องต้นของศาสตร์จิตวิทยา

ผศ.ภริมา
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1. เอกสาร

อ.อัษฎา พลอยโสภณ
อ.สิริลักษณ์ มณีรัตน์
และ
อ.รัตนาพร หลวงแก้ว

ประกอบการเรียน วินิธาสถิตย์กุล
2. Power Point อ.อัษฎา พลอยโสภณ

มคอ. 3
สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

ที่
(ชม.)

จำน

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

ผู้รับผิดชอบเนื้อหา

วน
ชั่วโ
มง

3

4

5

จิตวิทยาพัฒนาการ
• ความหมายของ
พัฒนาการ
• องค์ประกอบที่ส่ง
ผลต่อพัฒนาการ

ทฤษฎีจิตวิทยา
พัฒนาการ
• พัฒนาการของ
ผู้เรียนแต่งละช่วง
วัย

จิตวิทยาการเรียนรู้
• ทฤษฎีการเรียนรู้
กลุ่มพฤติกรรมนิยม
(Pavlov,

Watson)

6

จิตวิทยาการเรียนรู้
• ทฤษฎีการเรียนรู้
กลุ่มพฤติกรรมนิยม

3

3

3

2.ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มและระดมสมอง ในเรื่อง “ความสำคัญ
ของจิตวิทยากับวิชาชีพครู” และสรุปความคิดของสมาชิกใน
กลุ่มออกมาในรูปแบบผังมโนทัศน์
3. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงาน
4. ร่วมกันสรุปเนื้อหา เกี่ยวกับความสำคัญของจิตวิทยากับ
วิชาชีพครู
กิจกรรม/ใบงาน :
1.ผังมโนทัศน์ (Mind Mapping)
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนบรรยายเรื่องจิตวิทยาพัฒนาการ
2. ผู้สอนแสดงตัวอย่างประกอบ
3. ให้ผู้เรียนซักถามและแสดงข้อคิดเห็น
4. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็นสำคัญ
กิจกรรม/ใบงาน :
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. อภิปรายเรื่องความแตกต่างของพัฒนาการแต่ละช่วงวัย
2. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มตามความสนใจทีจ่ ะศึกษาในแต่ละช่วง
วัย ได้แก่ ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัฐยมศึกษา
3. ให้ผู้เรียนสังเกตพฤติกรรมของเด็กในช่วงที่กลุ่มตนเอง
สนใจ(ศึกษาในสถานการณ์จริง)
5. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปข้อสังเกตความแตกต่างของ
แต่ละช่วงวัยและสรุปร่วมกัน
กิจกรรม/ใบงาน :
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนบรรยายเรื่องความหมาย ความสำคัญของการ
เรียนรู้
2. ให้ผู้เรียนศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม ด้วย
ตนเอง ให้เวลา 30 นาที (สืบค้นจากเอกสารประกอบการ
เรียนควบคู่กับการสืบค้นออนไลน์)
3. สุ่มให้ผู้เรียนเล่าความรู้ที่ได้จากการสืบค้น และแสดง
ข้อคิดเห็นจากการสืบค้น
4. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปบทเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
- แบบบันทึกตะกอนความรู้
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้เรียนผู้สอนร่วมกันบทบทวนเนื้อหาที่เรียนไปสัปดาห์ที่
แล้ว
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อ.สิริลักษณ์ มณีรัตน์
และ
อ.รัตนาพร หลวงแก้ว

1. เอกสาร

ผศ.ภริมา

ประกอบการเรียน วินิธาสถิตย์กุล
2. Power Point อ.อัษฎา พลอยโสภณ
3. สื่ออินเทอร์เน็ต อ.สิริลักษณ์ มณีรัตน์
และ
อ.รัตนาพร หลวงแก้ว
1. เอกสาร

ผศ.ภริมา

ประกอบการเรียน วินิธาสถิตย์กุล
2. Power Point อ.อัษฎา พลอยโสภณ
อ.สิริลักษณ์ มณีรัตน์
และ
อ.รัตนาพร หลวงแก้ว

1. เอกสาร

ผศ.ภริมา

ประกอบการเรียน วินิธาสถิตย์กุล
2. Power Point อ.อัษฎา พลอยโสภณ
อ.สิริลักษณ์ มณีรัตน์
และ
อ.รัตนาพร หลวงแก้ว

1. เอกสาร

ผศ.ภริมา

ประกอบการเรียน วินิธาสถิตย์กุล

มคอ. 3
สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

ที่
(ชม.)

จำน

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

ผู้รับผิดชอบเนื้อหา

2. ให้ผู้เรียนศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม ด้วย
ตนเอง ให้เวลา 30 นาที (สืบค้นจากเอกสารประกอบการ
เรียนควบคู่กับการสืบค้นออนไลน์)
3. สุ่มให้ผู้เรียนเล่าความรู้ที่ได้จากการสืบค้น และแสดง
ข้อคิดเห็นจากการสืบค้น
4. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปบทเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
- แบบบันทึกตะกอนความรู้
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมทบทวนเนื้อหาที่เรียนไปสัปดาห์ที่
แล้ว
2. ให้ผู้เรียนศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม ด้วย
ตนเอง ให้เวลา 30 นาที (สืบค้นจากเอกสารประกอบการ
เรียนควบคู่กับการสืบค้นออนไลน์)
3. สุ่มให้ผู้เรียนเล่าความรู้ที่ได้จากการสืบค้น และแสดง
ข้อคิดเห็นจากการสืบค้น
4. มอบหมายให้ผู้เรียนจำทำสรุปเนื้อหาที่เรียนด้วยการจำทำ
เป็นอินโฟรกราฟฟิก
กิจกรรม/ใบงาน :
- สรุปเนื้อหาทด้วยการจำทำเป็นอินโฟรกราฟฟิก
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนอภิปรายเรื่องการเรียนรู้ด้วยการสังเกต
2. ให้ผู้เรียนดูวคลิปวีดิโอ “การเรียนรู้การเลียนแบบ”
3. ให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวีดิโอที่ดู
4. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับ
การเรียนรู้จากการเลียนแบบ และคิดเรื่องราวเพื่อแสดง
บทบาทสมมุติ
5. ให้ผู้เรียนออกมาแสดงบทบาทสมมุติ
กิจกรรม/ใบงาน :
- แสดงบทบาทสมมุติที่สอดคล้องกับเนือ้ หา
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนอภิปรายเรื่องแรงจูงใจ และทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ
2. ให้ผู้เรียนดูวคลิปวีดิโอ “แรงจูงใจ”
3. ให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวีดิโอที่ดู
4. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปเนื้อหา
กิจกรรม/ใบงาน :
-

2. Power Point

อ.อัษฎา พลอยโสภณ

กิจกรรมการเรียนการสอน :

1. เอกสาร
ผศ.ภริมา
ประกอบการเรียน วินิธาสถิตย์กุล

วน
ชั่วโ
มง

(Skinner
,Thorndike)

7

จิตวิทยาการเรียนรู้
• ทฤษฎีการเรียนรู้
กลุ่มปัญญานิยม
(Gestalt, Max

Wertheimer,
Kohler)

8

จิตวิทยาการเรียนรู้
• แนวปัญญาสังคมท
ฤษฎีการเรียนรู้
จากการสังเกต

(Bandura)

9

10

จิตวิทยาการศึกษา
การสร้างแรงจูงใจ
ในการเรียนรู้
• ทฤษฎีการเรียนรู้
กลุ่มมานุษยนิยม
(Maslow)
จิตวิทยาการศึกษา

3

13

อ.สิริลักษณ์ มณีรัตน์
และ
อ.รัตนาพร หลวงแก้ว

1. เอกสาร

ผศ.ภริมา

ประกอบการเรียน วินิธาสถิตย์กุล
2. Power Point อ.อัษฎา พลอยโสภณ
อ.สิริลักษณ์ มณีรัตน์
และ
อ.รัตนาพร หลวงแก้ว

1. เอกสาร
ผศ.ภริมา
ประกอบการเรียน วินิธาสถิตย์กุล
2. Power Point อ.อัษฎา พลอยโสภณ
3. สื่ออินเทอร์เน็ต
อ.สิริลักษณ์ มณีรัตน์
และ
อ.รัตนาพร หลวงแก้ว

1. เอกสาร
ผศ.ภริมา
ประกอบการเรียน วินิธาสถิตย์กุล
2. Power Point อ.อัษฎา พลอยโสภณ
3. สื่ออินเทอร์เน็ต
อ.สิริลักษณ์ มณีรัตน์
และ
อ.รัตนาพร หลวงแก้ว

มคอ. 3
สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

ที่
(ชม.)

จำน

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

ผู้รับผิดชอบเนื้อหา

วน
ชั่วโ
มง
การสร้างแรงจูงใจใน
การเรียนรู้
• กิจกรรมสร้าง
แรงจูงใจในการ
เรียนสำหรับผู้เรียน

11

12

13

14

จิตวิทยาการแนะแนว
• ความหมายความสำคั
ญของการแนะแนว
• ขอบเขตการแนะแนว

จิตวิทยาการแนะแนว
• เครื่องมือในการ
แนะแนว
• กระบวนการทำ
กรณีศึกษา

การให้คำปรึกษา

การให้คำปรึกษา

1. ให้ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันทบทวนเนื้อหที่เรียนไปสัปดาห์

3

3

3

3

2. Power Point อ.อัษฎา พลอยโสภณ
3. สื่ออินเทอร์เน็ต อ.สิรลิ ักษณ์ มณีรัตน์

ที่ผ่านมา
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ผู้สอนกำหนดให้
ผู้เรียนศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการสร้างแรงจูงใจ
สำหรับผู้เรียน
3. นำเสนอหน้าชั้นเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. เอกสาร
1. ให้ผู้สอนอภิปรายเรื่องจิตวิทยาการแนะแนว
ประกอบการเรียน
2. Power Point
2. ให้นักศึกษาแสดงข้อคิดเห็น
3. สื่ออินเทอร์เน็ต
3. ร่วมกันสรุปประเด็นสำคัญ
4. ให้นักศึกษาสรุปประเด็นสำคัญด้วยตัวเองลงในแบบบันทึก
ตะกอนควมรู้
กิจกรรม/ใบงาน :
- แบบบันทึกตะกอนความรู้
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. เอกสาร
1. ให้ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันทบทวนเนื้อหที่เรียนไปสัปดาห์ ประกอบการเรียน
2. Power Point
ที่ผ่านมา
3. สื่ออินเทอร์เน็ต
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ผู้สอนกำหนดให้
ผู้เรียนศึกษาเครื่องมือในการแนะแนวและการจัดทำ
กรณีศึกษา(case stady)
3. นำเสนอหน้าชั้นเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ให้นักศึกษาดูวีดิโอ เรื่อง “การฟังอย่างมีคุณภาพ”
2. .ให้นักศึกษาร่วมกันแสดงข้อคิดเห็นจากการดูวีดิโอ
3. ผู้สอนบรรยาเรื่องการให้คำปรึกษา
5. ร่วมกันสรุปประเด็นสำคัญ
กิจกรรม/ใบงาน :
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผูส้ อนทบทวนเนื้อหาที่เรียนไปสัปดาห์ที่แล้ว
2. ให้ผู้เรียนบ่งกลุ่ม มอบหมายให้ศึกษาเทคนิคต่างๆ ในการ
ให้
3. สาธิตใช้เทคนิคการให้คำปรึกษาแต่ละกลุ่ม
4. ผู้สอนให้ข้อชี้แนะและร่วมปันสรุปประเด็นสำคัญ
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และ
อ.รัตนาพร หลวงแก้ว

ผศ.ภริมา
วินิธาสถิตย์กุล
อ.อัษฎา พลอยโสภณ
อ.สิริลักษณ์ มณีรัตน์
และ
อ.รัตนาพร หลวงแก้ว
ผศ.ภริมา
วินิธาสถิตย์กุล
อ.อัษฎา พลอยโสภณ
อ.สิริลักษณ์ มณีรัตน์
และ
อ.รัตนาพร หลวงแก้ว

1. เอกสาร
ผศ.ภริมา
ประกอบการเรียน วินิธาสถิตย์กุล
2. Power Point อ.อัษฎา พลอยโสภณ
อ.สิริลักษณ์ มณีรัตน์
และ
อ.รัตนาพร หลวงแก้ว
1. เอกสาร
ผศ.ภริมา
ประกอบการเรียน วินิธาสถิตย์กุล
2. Power Point อ.อัษฎา พลอยโสภณ
3. สื่ออินเทอร์เน็ต
อ.สิริลักษณ์ มณีรัตน์
และ

มคอ. 3
สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

ที่
(ชม.)

จำน

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

ผู้รับผิดชอบเนื้อหา

วน
ชั่วโ
มง
กิจกรรม/ใบงาน :
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การนำหลักจิตวิทยาไปใ 3
ช้ในการพัฒนาศักยภาพ
ความเป็นครู

อ.รัตนาพร หลวงแก้ว

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1 ผู้สอนทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาทุกสัปดาห์
2. ร่วมกันอภิปราย เกี่ยวกับเนื้อหาที่ผู้เรียนอยากได้ความ
กระจ่าง
3. มอบหมายให้ผู้เรียนทำกิจกรรม “ฉันจะนำจิตวิทยาไปใช้
ในงานครูได้อย่างไร” โดยจิดทำเป็นผังมโนทัศน์
4. นำเสนอ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ผังมโนทัศน์ (mind mapping)

1. เอกสาร
ผศ.ภริมา
ประกอบการเรียน วินิธาสถิตย์กุล
2. Power Point อ.อัษฎา พลอยโสภณ
อ.สิริลักษณ์ มณีรัตน์
และ
อ.รัตนาพร หลวงแก้ว

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

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

การสังเกต

2.1.1, 2.1.2,
2.1.4,

3.1.1

สัปดาห์ที่ประเมิน
1-15

สัดส่วนของการป
ระเมินผล

วิธีการทวนสอบ

10%

สุ่มสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อตรวจสอบ
กำหนดสถานการณ์เพื่อสังเกตการตอบสนอง

การสอบย่อย
4 , 5, 7, 11,
การนำเสนอหน้าชั้นเรี 6, 14,
ยน
แบบฝึกหัด
3, 15

30%

สุ่มตรวจผลงงานของนักศึกษา

การสังเกต
การสอบย่อย
การสอบปลายภาค
การสอบรายบุคคล

40%

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยให้นักศึกษาป
ระเมินตนเอง ด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ
ผลการเรียนรู้ของรายวิชาที่กำหนดไว้

13
10
16
12

15

มคอ. 3
4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4,

การสังเกต

1-15

10%

ทวนสอบในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชามีกา
รตรวจสอบความรู้นักศึกษาอย่างสม่ำเสมอโดยการ
สอบถามและให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นระห
ว่างเรียน

5.1.1, 5.1.2,

การสังเกต
แบบฝึกหัด

1-15
15

5%

สุ่มตรวจชื้นงานนักศึกษา

6.1.1

การสอบย่อย
แบบฝึกหัด

5%

สุ่มตรวจชื้นงานนักศึกษา

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

0-49

F

ยกเลิกรายวิชา

W

ไม่สมบูรณ์

I
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตำราและเอกสารหลัก
ภริมา วินิธาสถิตย์กุลและคณะ. (2561), จิตวิทยาสำหรับครู, กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ
นิรันดร์ จุลทรัพย์. (2554). การแนะแนวเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยทักษิณ
พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา และวิไลลักษณ์ พงษ์โสภา.(2556).ทฤษฎีและเทคนิค การให้บริการปรึกษา.
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พระธรรมปีกฎ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). (ป. อ. ประยุตฺโต). (2544). พุทธวิธีในการสอน. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมมิก จำกัด.
ทิศนา เขมมณี. (2552). ศาสตร์ : องค์ความรู้เพื่อการจัดการกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ.
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ดำเนินการดังนี้
• นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนผ่านแบบประเมินอาจารย์ ผ่านระบบออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัย / ของรายวิชา
• นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โดยการเขียนบรรยาย
• แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
• การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
• การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา
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2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
• คณะกรรมการประจำหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา
• อาจารย์ผู้ประสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ร่วมสอน ร่วมกันประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน ระหว่างภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- จัดกิจกรรมในการระดมสมอง ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุง
การเรียนการสอนต่อไป
- จัดประชุมผู้สอนในรายวิชา เพื่อพิจารณาและนำไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป
- ปรับปรุงโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอนร่วมในรายวิชา

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ทำหน้าทีท่ วน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ดังนี้
- สุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดบและระดับคะแนน
ของรายวิชา
- สุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
- มีการประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความถูกต้อง ชัดเจนของข้อสอบกลางภาคและ/
หรือปลายภาค ข้อสอบภาคปฏิบัติ

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอน ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ การปรับปรุงสื่อการสอน และเนื้อหาใหม่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
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