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รายละเอียดการบริหารจัดการรายวิชา 
 

วิชา จติวิทยาส าหรับคร ู 
ประจ าภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       วิทยาเขตขอนแก่น/คณะครุศาสตร์/สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา  
         ๒๐๐ ๒๐๔ จิตวิทยาส าหรับครู (Psychology for Teachers) 
๒. จ านวนหน่วยกิต   

๓ หน่วยกิต (๒-๒-๕) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
            ๓.๑ หลักสูตร พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
            ๓.๒ รายวิชามาตรฐานวิชาชีพครู 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้รับผิดชอบรายวิชา และผู้สอน 
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พชรกฤต ศรีบุญเรือง 
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
             ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ชั้นปีที่ ๑ 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 

 ไม่มี 
๘. สถานที่เรียน    
            อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ  อาสภมหาเถร)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

๑๙ กันยายน ๒๕๖๐  
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

๑.๑ นิสิตมีความเข้าใจแนวคิดจิตวิทยาพ้ืนฐาน และหลักพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยได้อย่างถูกต้อง 
๑.๒ นิสิตเข้าใจหลักการเรียนรู้องค์ประกอบการเรียนรู้ หลักการถ่ายโยงการเรียนรู้และทฤษฎีการเรียนรู้ในแต่

ละทฤษฎีได้อย่างถูกต้อง 
๑.๓ นิสิตอธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้แก่ การจูงใจผู้เรียน บริการแนะแนวใน

สถานศึกษา จิตวิทยาในการให้ค าปรึกษา จรรยาบรรณของผู้แนะแนวได้อย่างถูกต้อง 
๑.๔ นิสิตสามารถน าความรู้เรื่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ได้แก่ เชาวน์ปัญญา เชาว์อารมณ์ 

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จริยธรรมและค่านิยมไปใช้ในการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 
๑.๕ นิสิตน าความรู้ที่ได้รีบไปใช้ในการจัดสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
         ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตน าหลักจิตวิทยามาใช้ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนได้ 
         ๒.๒ เพ่ือให้นิสิตวัดและประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจและสติปัญญาผู้เรียนได้อย่าง
ถูกต้อง 
        ๒.๓ เพ่ือให้นิสิตสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมเชาวน์ปัญญา เชาวน์อารมณ์ ความคิด
สร้างสรรค์ จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม ความเข้าใจเกี่ยวกับการน าจิตวิทยา
ส าหรับครูไปใช้กับการประกอบวิชาชีพครู 
       ๒.๔ เพ่ือให้นิสิตสามารถใช้จิตวิทยาในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เหมาะสมกับพัฒนาการ
ตามวัย 
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 
 ๑. ค าอธิบายรายวิชา  

ความส าคัญของจิตวิทยาการศึกษาต่อวิชาชีพครู แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการ
พัฒนาการและการเรียนรู้ของมนุษย์ ความแตกต่างระหว่างบุคคล องค์ประกอบและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ การ
สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้  การจูงใจผู้ เรียน บริการแนะแนวในสถานศึกษา จิตวิทยาในการให้ค าปรึกษา 
จรรยาบรรณของผู้แนะแนว ฝึกการใช้หลักจิตวิทยาและกระบวนการแนะแนวเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยความสามารถทางสมอง วิธีการเรียนรู้และความถนัด 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

๓๐ ชั่วโมง/ภาคการศึกษา สอนเสริมตามความต้องการ
ของนิสิตเฉพาะรายบุคคล 

การปฏิบัติ ๓๐ ชั่วโมง/ 
ภาคการศึกษา 

๕ ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
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๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

     - อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเวปไซต์สาขาวิชาและสร้างไลน์กลุ่มเป็นที่ส่งงานและ
ติดต่อ  
- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะรายที่ 
   ต้องการ) 
- อาจารย์เปิดและแจ้งเบอร์โทรศัพท์ให้ทุกคนสามารถติดต่อปรึกษาได้ตลอดเวลา 
- ให้นิสิตสามารถเข้าศึกษาเพ่ิมเติมได้ตลอดเวลา โดยโต๊ะกลางรองรับการศึกษางานและข้อความรู้ที่นิสิตเข้ามาหา 

 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 

 
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
ด้านบุคลิกภาพ การฝึกปฏิบัติการแสดงออกถึงภาวะความเป็นครูทั้งการปฏิบัติเป็นแบบ 

อย่าง การแต่งกาย   การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวที่เหมาะสม  
พฤติกรรมร่วมในการท างาน  

ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

๑  .ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนิสิตต้องท างานเป็นกลุ่ม และมีการก าหนด   
    หัวหน้ากลุ่มในการท ารายงานตลอดจน ก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน    
   การน าเสนอรายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้นิสิตได้สร้างภาวะผู้น าและ
การเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีดี 
๒  .มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายให้นิสิตหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการ  
    ด าเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกให้นิสิตมีความรับผิดชอบ 
๓  .มีกติกาท่ีจะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียน   
    อย่างสม่ าเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดง 
  
    ความคิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการให้ความรู้แก่นิสิตเกี่ยวกับวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพ   ความ
เป็นครูตามหลักพระพุทธศาสนา  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
คร ู

๒. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
๑.คุณธรรม จริยธรรม ๒.ความรู้ ๓.ทักษะทาง

ปัญญา 
๔.ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕.ทักษะ
การ
วิเคราะห์ตัว 
เลขการ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี

๖.ทักษะการ
เรียนรู้ 
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สารสนเทศ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 
                        

  ๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม 
      ๒.๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้อง
พัฒนา 
        พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ 
มีวินัย มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ น าหลัก
ทางธรรมไป ประยุกต์ใช้อย่าง  ถูกต้อง
เหมาะสมโดยมีคุณธรรม จริยธรรมตาม
คุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้ 
      ความรับผิดชอบหลัก 
      ๑) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต   
      ๖) มีจรรยาบรรณวิชาชพีครู ที่
ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพคือคุรุสภา  
      ความรับผิดชอบรอง 
     ๒) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
     ๓) มีภาวะผู้น าและผู้ตาม สามารถ
ท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัด 
แย้งที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ ์           
     ๔) เคารพสิทธิ์และรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์                                                                                                                                     
      ๕) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม  
        

 ๒.๑.๒ วิธีการสอน 
      - ใช้การสอนแบบบรรยายด้วย
การสื่อสารสองทาง เปิดโอกาสให้
นิสิตมีการตั้งค าถามหรือตอบค าถาม
หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ
คุณธรรม จริยธรรม ในชั้นเรียน
ลักษณะสอดแทรกในเนื้อหา 
      - ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
ตัวอย่างที่ขาดความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่การประพฤติท่ีผิดจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ 
       - อาจารย์ปฏิบัติเป็นตัวอย่าง 
ให้ความส าคัญต่อจรรยาบรรณ
วิชาชีพ การมีวินัยเรื่องเวลาการเปิด
โอกาสให้นิสิตแสดงความคิดเห็นและ
รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา การ
เคารพและการให้เกียรติแก่อาจารย์
ผู้บรรยาย ตลอดจนระหว่างผู้เรียน
ด้วยกันซึ่งมีความเป็นผู้อาวุโสกว่า 
     - จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ยกย่องบุคคลที่ท าดี 
เสียสละ และท าประโยชน์แก่
ส่วนรวม 

 ๒.๑.๓ วิธีการประเมินผล 
    ๑) พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่ง
งานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้
และตรงเวลา 
    ๒) มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้น ามา
ท ารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
    ๓) ประเมินผลการวิเคราะห์
กรณีศึกษาประเมินผลการน าเสนอ
รายงานที่มอบหมาย 
    ๔) ประเมินผลจากพฤติกรรมที่
แสดงออกในชั้นเรียนและในโอกาสที่
สาขาวิชาหรือ มหาวิทยาลัยจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม 
จริยธรรม กรสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโส
หรือคณาจารย์ 
    ๕) การตรวจสอบการมีวินัยต่อการ
เรียน การตรงต่อเวลาในชั้นเรียนและ
การส่งงานมอบหมาย 
    ๖) ประเมินรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นโดยนิสิตอ่ืน ๆ ในรายวิชา 
    ๗) การใช้ระบบนิสิตประเมินตนเอง 
เพ่ือพัฒนาและรู้ตนเอง 

   ๒.๒ ความรู้ 
      ๒.๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
๑. ความรับผิดชอบหลัก 
     ๑) นิสิตตระหนักรู้หลักการ และ
ทฤษฎี ในองค์ความรู้ที่ เกี่ ยวข้องกับ
วิช าชีพครู  และความก้ าวหน้ าของ
วิชาชีพครู 
๒. ความรับผิดชอบรอง 
     ๑) นิสิตมีองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพ

๒.๒.๒ วิธีการสอน 
   ๑) บรรยาย/อภิปราย/การท างาน
กลุ่มการน าเสนอรายงาน การจัดท า
หลักสูตรในสถานศึกษา โดยการมอบ 
หมายงานให้ ค้นคว้าแบบหลักสูตร
ต่าง ๆ งานการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ(ศูนย์กลาง) 
    ๒) มีการศึกษานอกสถานที่ที่เก่ียว 

๒.๒.๓ วิธีการประเมินผล 
   ๑) มีการท าแบบฝึกหัด ท้ายชั่วโมง 
การสอบย่อย สอบระหว่างภาค และ
สอบปลายภาค 
   ๒) การตรวจผลงานรายบุคคลจาก
งานที่มอบหมายคุณภาพและผลของ
ชิ้นงาน 
    ๓) การเข้าชั้นเรียน สังเกตการ
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ครูอย่างกว้างขวาง และเป็นระบบ 
สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ 
     ๒) นิสิตมีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการวิจัย และใช้เครื่องมือในการ
แสวงหาวิทยาการใหม่ๆ ทางด้านการ
เรียนรู้การสอน เพื่อแก้ปัญหาและการ
ต่อยอดองค์ความรู้ 
     ๓) นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาสังคมศึกษา 
     ๔) นิสิตมีความรู้ความเข้าใจใน
ศาสตร์ด้านการศึกษาเป็นพื้นฐานของ
ชีวิตที่ครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมาย
และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
      ๕) นิสิตสามารถบูรณาการความรู้
ในสาขาวิชาสังคมศึกษา และวิชาชีพครู
กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

กับเรื่องที่เรียนการสอนรายวิชาการ
พัฒนาหลักสูตร 
    ๓) มีการให้ศึกษาจากหลักสูตรที่
เป็นหลักสูตรจริง เพ่ือน าไปสู่การใช้
หลักสูตรในอนาคต 
    ๓) มีการศึกษานอกสถานที่ที่เก่ียว 
กับเรื่องการใช้หลักสูตร ในโรงเรียน
ต่าง ๆ   
    ๔) มีการเข้ากลุ่มเพ่ือการศึกษา
ค้นคว้าและแลกเปลี่ยนเรียนซึ่งกัน
และกัน 
     ๕) การศึกษาโดยใช้ปัญหา 
Problem base learning และ 
Student Canter เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 
 

ท างานเป็นกลุ่มและรายบุคคล การมี
ส่วนร่วมในงานท่ีมอบหมาย 
 

    ๒.๓ ทักษะทางปัญญา 
      ๒.๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้อง
พัฒนา 
       ๑. ความรับผิดชอบหลัก 
                  ๑) นสิิตสามารถวิเคราะห์และ
ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
ผู้เรียน และสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือ
นวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาตนเอง กา
รัดการเรียนการสอน และผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
         ๒. ความรับผิดชอบรอง 
            ๑) นิสิตมคีวามรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
             ๒) นิสิตสามารถสืบค้น 
ตีความ และประเมินสารสนเทศเพ่ือใน
การแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
             ๓) นิสิตสามารถประยุกต์ใช้

๒.๓.๒ วิธีการสอน 
   ๑) การมอบหมายให้นิสิตฝึกการท า
หลักสูตร ในชั้นเรียนและนอกห้อง 
เรียน โดยการให้ออกแบบหลักสูตร 
   ๒) การอภิปรายกลุ่ม ให้นิสิตเข้า
กลุ่ม โดยแบ่งหัวข้อให้ศึกษาสาระเป็น 
รายในชั้น เพ่ือได้แสดงความคิด เห็น
ในกลุ่ม 
    ๓) การวิเคราะห์กรณีศึกษาใน
การใช้หลักสูตรและการแก้ไขปัญหา
การสอน 
    ๔) มีการศึกษานอกสถานที่ที่เก่ียว 
กับวิชา เช่น หลักสูตรแกนกลาง  และ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีอยู่ทั่วไปโดย
น ามาให้ศึกษาและจัดเวลาให้ได้ไป
ศึกษาเพ่ิมเติม 
     ๕) เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
บรรยายเสริมความรู้และทักษะเพ่ิม 

๒.๓.๓ วิธีการประเมินผล 
   - พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การ
ท างานที่ได้รับมอบหมายตามก าหนด
ระยะเวลาที่ก าหนดให้และเข้าร่วม
กิจกรรมตรงเวลา 
    - มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้น ามา
ประกอบการอภิปรายถูกต้อง และ
เหมาะสมตามหลักวิชาการ 
    - ประเมินผลการวิเคราะห์
กรณีศึกษาเป็นรายบุคคล 
    - ประเมินผลจากการท า
แบบทดสอบ และงานที่มอบหมาย 
    - สังเกตการณ์ท างานร่วมกันและ
จากบันทึกประเมินผลการท างาน
ร่วมกันของนิสิต 
- ทดสอบโดยข้อเขียน และสังเกต
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายปัญหาในชั้นเรียน 
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ความรู้ทางด้านสังคมศึกษา จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนสังคมศึกษา และ
วิชาชีพครูได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 

เติมในรายวิชาที่เรียน 
     ๖) ฝึกการน าเสนอเพ่ือการสอน 

 

- ดูจากรายงาน การน าเสนอ
รายงานและการมีส่วนร่วมในการเสนอ
ข้อคิดเห็นในชั้นเรียน 

    ๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       ๒.๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่
ต้องพัฒนา 
  ๑. ความรับผิดชอบหลัก 

      ๑ ) พั ฒ น าทั ก ษ ะ ใน การส ร้ า ง
สัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องอย่างเป็นกัลยาณมิตร 
      ๒) มีความเป็นผู้น าและผู้ตามใน
การท างานเป็นทีมงาน และแก้ไขปัญหา
ในกลุ่มอย่างสร้างสรรค ์
      ๒. ความรับผิดชอบรอง 
 ๑) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับ
ตนเองและกลุ่ม 
     ๔) มีความสามารถในการบริหาร
จัดการ และพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้
ครบถ้วนตามก าหนดเวลาตามหลัก
วิชาชีพครู 
 

๒.๔.๒ วิธีการสอน 
- การบรรยายประกอบสื่อการสอน 
เพาเวอร์พ้อยด์ 
 - เรียนรู้จากกรณีศึกษา น าเสนอ 
อภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 
  - เรียนรู้จากการท าการศึกษาราย
กรณี (Case Study) 
   - จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ยกย่องบุคคลที่ท าดี 
เสียสละ และท าประโยชน์แก่
ส่วนรวม 
   - การอภิปราย/น าเสนอรายงาน 
- ให้นิสิตท างานกลุ่มหรือโครงงานใน
ลักษณะของการท างานเป็นทีม 

๒.๔.๓ วิธีการประเมินผล 
    ๑) มีการท าแบบฝึกหัด ท้ายชั่วโมง 
การสอบย่อย สอบระหว่างภาค และ
สอบปลายภาค 
     ๒) การตรวจผลงานรายบคุคลจาก
งานที่มอบหมายคุณภาพและผลของ
ชิ้นงาน 
     ๓) การเข้าชั้นเรียน สังเกตการ
ท างานเป็นกลุ่มและรายบุคคล การมี
ส่วนร่วมในงานท่ี 
     ๔) การตอบค าถามจากปัญหาและ
การแสดงความคิดเห็นวิเคราะห์ปัญหา
และการศึกษา 

 

    ๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         ๒.๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

     ความรับผิดชอบหลัก       
          ๓) มีทักษะในการน าเสนอข้อมูล
โดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม 
          ความรับผิดชอบรอง 

๕.๒ วิธีการสอน    
    ๑) การสอนทฤษฎี  
       - ด้วยวิธีบรรยาย เนื้อหาสาระ
ประกอบสื่อการสอน PowerPoint 
       - การสัมมนากลุ่มย่อย โดยการ
ให้หันหน้าเข้าหากันปรึกษาและลง
ความเห็นในตอบ 
       - การเสนอรายงานรูปเล่ม ทั้ง

๕.๓ วิธีการประเมินผล 
    ๑) การจัดท ารายงาน และน า 
เสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 

     ๒) การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
และวิธีการอภิปราย 



 

 

7 

          ๑) มีทักษะในการสื่อสารทั้งการ
พูด การฟัง การอ่าน การแปล และการ
เขียน โดยการท ารายงานและน าเสนอใน
ชั้นเรียน 
  ๒) มีทักษะในการสืบค้นข้อมูล
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          ๔) สามารถเลือกใช้ข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสาระสังคม
ศึกษาอย่างเหมาะสม 

   

รายกลุ่มและรายบุคคล  
       - การเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
บรรยายเสริม 
      ๒) การสอนภาคปฏิบัติ 
       - ให้นิสิตได้ลงมือเขียนหรือ
สร้างหลักสูตรด้วยตนเองโดนเสนอ
งานเป็นรูปเล่ม 
       - การศึกษาเอกสาร
ประกอบการเรียนต่าง ๆ  
       - นิสิตได้สัมพันธ์กับแนว
ค้นคว้า การลงมือจริงของการ
แสวงหาความรู้ 
       - มอบหมายงานให้ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อ
การสอน e-learning และท ารายงาน 
โดยเน้นการน าตัวเลข หรือมีสถิติ
อ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ 
      - น าเสนอโดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม  

      - การศึกษาเอกสารหลักสูตร
สถานของโรงเรียนต่าง ๆ  
      - นิสิตได้สัมพันธ์กับหลักสูตร
จริงของโรงเรียนและแนวทางการใช้
หลักสูตร 
 

   ๒.๖. ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
      ๒.๖.๑ ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
       ในทักษะการจัดการเรียนรู้ นี้ เป็น
ทักษะทางด้านความสามารถการเรียนรู้
ของผู้เรียนเกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตร การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
และการใช้หลักสูตร ทั้งหมดนี้หมายถึง
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
         ความรับผิดชอบหลัก 
        ๓) เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน        
        ๔) ตระหนักถึงความส าคัญของ

๒.๖.๒ วิธีการสอน    
    ๑) ใช้วธิีการบรรยายเชิงวิชาการ 
กับนิสิตโดยใช้สื่อการสอนที่มี
คอมพิวเตอร์คือโปรแกรม PowerPoint  
     ๒) ให้นิสิตแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๕ คน 
ศึกษาเอกสารวิชาการท่ีน ามาให้ตาม
เนื้อหา แล้วช่วยกันตอบค าถามลงใน
เอกสารค าตอบที่แจกให้ 
    ๓) นิสิตค้นคว้าข้อมูลทางหลักสูตร
ในหัวข้อที่ก าหนดให้ ทางเว็ปไซต์จาก
มือถือ และบันทึกในกระดาษ โดย
ก าหนดหัวเรื่องให้ 

๒.๖.๓ วิธีการประเมินผล 
     ๑) ตรวจผลงานจากการศึกษา
ค้นคว้าทั้งท่ีเป็นงานรายกลุ่มและงาน
รายบุคคล ที่น าส่งภายในชั้วโมง 
     ๒) สังเกตการท างานทั้งที่เป็น
รายบุคคลและงานกลุ่ม ความเข้าใจ ใน
การจัดการเรียนรู้ 
     ๓) ตรวจแบบฝึกหัด ที่ส่งท้าย
ชั่วโมง 
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หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา การ จัดการเรียนรู้ การวัดผล
ประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน การ
บริหารจัดการชั้นเรียนการบันทึกและ
การรายงาน ผลการเรียนรู้ 

    ความรับผิดชอบรอง 
         ๑) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา การจัดการเรียนรู้ การวัดผล 
ประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียนการ
บริหารจัดการชั้นเรียน การบันทึกและ
การรายงาน ผลการเรียนรู้        
        ๒)  สามารถบูรณาการหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนา
หลักสูตร การวางแผน การเรียนรู้ การ
บริหารจัดการชั้นเรียน การวัดผล 
ประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามที่สังคมต้องการ               
 

    ๔) นิสิตเขียนองค์ประกอบของ
หลักสูตรที่เข้าใจมา จากที่ได้เรียนมา
ส่วนใดที่สามารถเขียนได้ 
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หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน (ชั่วโมง) กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 
บรรยาย ฝึกปฏิบัติ 

๑ ความส าคัญของจิตวิทยา
การศึกษาต่อวิชาชีพครู 
- ทฤษฏีพื้นฐานและหลักการทาง
จิตวิทยา 
 

๓ ๑ กิจกรรม 
๑ . ป ฐ ม นิ เท ศ เกี่ ย ว กั บ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน การวัดและการ
ป ระ เมิ น ผ ล ก า ร เรี ย น รู้ 
แนะน าต ารา เอกสาร และ
แหล่ งเรียนรู้  รวมทั้ งการ
ปฏิบัติตนระหว่างเรียน 
๒ . แบบประ เมิ นความ รู้
เกี่ยวกับ จิตวิทยาส าหรับครู 
(ก่อนเรียน) 
๓.บรรยายสรุปและอภิปราย
ความส าคัญของจิตวิทยา
การศึกษาต่อวิชาชีพครู 
๔ . ม อบ ห ม าย ให้ ศึ ก ษ า
บทเรียนล่วงหน้า เพื่อการ
เรียนในครั้งต่อไป 
สื่อ 
๑.เอกสารต ารา 
๒.สื่อประกอบการรายงาน 
power point 
๓.Internet 
๔.สื่อ VDO 
๕.ใบงาน/สมุดบันทึก 

ผศ.ดร.พรชกฤต ศรีบุญเรือง 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน (ชั่วโมง) กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 
บรรยาย ฝึกปฏิบัติ 

๒ จิตวิทยาพัฒนาการ : 
พัฒนาการในแต่ละช่วงวัย 
-พัฒนาการวัยก่อนคลอด 
๑. พัฒนาการวัยทารก 
๒. พัฒนาการวัยเด็ก 
๓. พัฒนาการวัยรุ่น 
๔. พัฒนการวัยผู้ใหญ่ 
๕. พัฒนาการวัยชรา 
๖. การใช้จิตวิทยาเพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย
ของผู้เรียน 

๓ ๑ กิจกรรม 
๑.นิสิตนั่งสมาธิ/แผ่เมตตา
และก าหนดเป้าหมายของ
ก าร เรี ย น รู้ ร่ ว ม กั น แ ล้ ว
แลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมช้ัน
เรียน 
๒.ศึกษาค้นคว้าและรายงาน
กลุ่ม 
๓.อภิปรายและสรุปประเด็น
การเรียนร่วมกัน 
๔.ช้ีแจ้งหัวข้อการเรียนครั้ง
ต่อไป 
 สื่อ 
๑.เอกสารต ารา 
๒.สื่อประกอบการรายงาน 
power point 
๓.Internet 
๔.สื่อ VDO 
๕.ใบงาน/สมุดบันทึก 

ผศ.ดร.พรชกฤต ศรีบุญเรือง 

๓ ทฤษฏีพัฒนาการ 
- ทฤษฏีพัฒนาการทางเพศ 
- ทฤษฏีพัฒนาการทางจิตสังคม 
- ทฤษฏีพัฒนาการทางสติปัญญา 
- ทฤษฏีพัฒนาการทางจริยธรรม 

๓ ๑ กิจกรรม 
๑.นิสิตนั่งสมาธิ/แผ่เมตตา
และก าหนดเป้าหมายของ
ก าร เรี ย น รู้ ร่ ว ม กั น แ ล้ ว
แลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมช้ัน
เรียน 
๒.ศึกษาค้นคว้าและรายงาน
กลุ่ม 
๓.อภิปรายและสรุปประเด็น
การเรียนร่วมกัน 
๔.ช้ีแจ้งหัวข้อการเรียนครั้ง
ต่อไป 
 สื่อ 
๑.เอกสารต ารา 
๒.สื่อประกอบการรายงาน 
power point 
๓.Internet 
๔.สื่อ VDO 
๕.ใบงาน/สมุดบันทึก 

ผศ.ดร.พรชกฤต ศรีบุญเรือง 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน (ชั่วโมง) กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 
บรรยาย ฝึกปฏิบัติ 

๔ ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
- ลักษณะของความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 
- อิทธิพลต่อความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

๒ ๒ กิจกรรม 
๑.นิสิตนั่งสมาธิ/แผ่เมตตา
และก าหนดเป้าหมายของ
ก าร เรี ย น รู้ ร่ ว ม กั น แ ล้ ว
แลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมช้ัน
เรียน 
๒.ศึกษาค้นคว้าและรายงาน
กลุ่ม 
๓.อภิปรายและสรุปประเด็น
การเรียนร่วมกัน 
๔.ช้ีแจ้งหัวข้อการเรียนครั้ง
ต่อไป 
 สื่อ 
๑.เอกสารต ารา 
๒.สื่อประกอบการรายงาน 
power point 
๓.Internet 
๔.สื่อ VDO 
๕.ใบงาน/สมุดบันทึก 

ผศ.ดร.พรชกฤต ศรีบุญเรือง 
 

๕–๖  การเรียนรู ้
- ความหมายและความส าคัญ
ของการเรียนรู้ 
 - ทฤษฎีการเรียนรู้ 
- องค์ประกอบและปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเรียนรู้ 
- การถ่ายโยงการเรียนรู้ 
- การประยุกต์การเรียนรู้ไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 

๔ ๔ กิจกรรม 
๑.นิสิตนั่งสมาธิ/แผ่เมตตา
และก าหนดเป้าหมายของ
ก าร เรี ย น รู้ ร่ ว ม กั น แ ล้ ว
แลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมช้ัน
เรียน 
๒.ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กั บ ก าร เรี ย น รู้ แ ล ะ ก า ร
ประยุกต์การเรียนรู้ไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน
ของครูจากสถานที่จริงใน
สถานศึกษา 
 ๓ .อ ภิ ป ร า ย แ ล ะ ส รุ ป
ประเด็นการเรียนร่วมกัน 
๔.ช้ีแจ้งหัวข้อการเรียนครั้ง
ต่อไป 
 สื่อ 
๑.เอกสารต ารา 
๒.สื่อประกอบการรายงาน 
power point 
๓.Internet 
๔.สื่อ VDO 
๕.ใบงาน/สมุดบันทึก 

ผศ.ดร.พรชกฤต ศรีบุญเรือง 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน (ชั่วโมง) กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 
บรรยาย ฝึกปฏิบัติ 

๗-๘ การสร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู้ 
- ก า ร จั ด ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ที่
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
- การใช้จิตวิทยาเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับความต้องการ/ความสนใจ/
ความถนัด และวิธีการเรียนรู้ 

๔ ๔ กิจกรรม 
๑.นิสตินั่งสมาธ/ิแผ่เมตตา
และก าหนดเป้าหมายของ
การเรยีนรู้ร่วมกันแล้ว
แลกเปลีย่นกับเพื่อนร่วมชั้น
เรียน 
๒.ศึกษาการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุน
ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและการใช้
จิตวิทยาเพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนการเรยีนรู้ให้
เหมาะสมกับความต้องการ/
ความสนใจ/ความถนัด และ
วิธีการเรียนรู้ จากสถานที่
จริง (สถานศึกษาตัวอย่าง) 
๓.อภิปรายและสรุปประเด็น
การเรียนร่วมกัน 
๔.ช้ีแจ้งหัวข้อการเรียนครั้ง
ต่อไป 
งานมอบหมาย 
มอบหมายให้นิสิตศึกษาจาก
สถานท่ีจริงในสถานศึกษา 
 สื่อ 
๑.เอกสารต ารา 
๒.สื่อประกอบการรายงาน 
power point 
๓.Internet 
๔.สื่อ VDO 
๕.ใบงาน/สมุดบันทึก 

ผศ.ดร.พรชกฤต ศรีบุญเรือง 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน (ชั่วโมง) กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 
บรรยาย ฝึกปฏิบัติ 

๙ การสร้างแรงจูงใจใน 
การเรียน 
- ความส าคัญของการจูงใจ
ผู้เรียน 
- ทฤษฏีการจูงใจผู้เรียน 
- เทคนิคการจูงใจผู้เรียน 

๒ ๒ กิจกรรม 
๑.นิสตินั่งสมาธ/ิแผ่เมตตา
และก าหนดเป้าหมายของ
การเรยีนรู้ร่วมกันแล้ว
แลกเปลีย่นกับเพื่อนร่วมชั้น
เรียน 
๒.ศึกษาค้นคว้าและรายงาน
กลุ่ม 
๓. ฝึกเทคนิคการจูงใจ
ผู้เรยีน 
๔.อภิปรายและสรุปประเด็น
การเรยีนร่วมกัน 
๕.ช้ีแจ้งหัวข้อการเรยีนครั้ง
ต่อไป 
 สื่อ 
๑.เอกสารต ารา 
๒.สื่อประกอบการรายงาน 
power point 
๓.Internet 
๔.สื่อ VDO 
๕.ใบงาน/สมุดบันทึก 

ผศ.ดร.พรชกฤต ศรีบุญเรือง 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน (ชั่วโมง) กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 
บรรยาย ฝึกปฏิบัติ 

๑๐–๑๑ การจัดบริการแนะแนวใน
สถานศึกษา 
- บริการแนะแนว 
- ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

๔ ๔ กิจกรรม 
๑.นิสตินั่งสมาธ/ิแผ่เมตตา
และก าหนดเป้าหมายของ
การเรยีนรู้ร่วมกันแล้ว
แลกเปลีย่นกับเพื่อนร่วมชั้น
เรียน 
๒. นิสิตวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาการจัดบริการแนะ
แนวในสถานศึกษา จาก
กรณีตัวอยา่ง เพื่อค้นหา
วิธีการแก้ไขปัญหาและ
น าเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
๓.อภิปรายและสรุปประเด็น
การเรยีนร่วมกัน 
๔.ช้ีแจ้งหัวข้อการเรยีนครั้ง
ต่อไป 
สื่อ 
๑.เอกสารต ารา 
๒.สื่อประกอบการรายงาน 
power point 
๓.Internet 
๔.สื่อ VDO 
๕.ใบงาน/สมุดบันทึก 

ผศ.ดร.พรชกฤต ศรีบุญเรือง 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน (ชั่วโมง) กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 
บรรยาย ฝึกปฏิบัติ 

๑๒-๑๔ จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา 
- ขอบข่ายของการให้ค าปรึกษา 
- วิธีการให้ค าปรึกษา 
- ประเภทของการให้ค าปรึกษา 
- ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา 
- เทคนิคการให้ค าปรึกษา 

๖ ๖ กิจกรรม 
๑.นิสตินั่งสมาธ/ิแผ่เมตตา
และก าหนดเป้าหมายของ
การเรยีนรู้ร่วมกันแล้ว
แลกเปลีย่นกับเพื่อนร่วมชั้น
เรียน 
๒. ก าหนดให้นิสิตศึกษาใน
สถานศึกษาเป็นรายกรณี 
(Case study) 
- นิสิตร่วมกันอภิปรายและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
- ฝึกให้การปรึกษาใน 
ช้ันเรียน 
- รายงานผลการศึกษาราย
กรณ ี
สื่อ 
๑.เอกสารต ารา 
๒.สื่อประกอบการรายงาน 
power point 
๓.Internet 
๔.สื่อ VDO 
๕.ใบงาน/สมุดบันทึก 

ผศ.ดร.พรชกฤต ศรีบุญเรือง 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน (ชั่วโมง) กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 
บรรยาย ฝึกปฏิบัติ 

๑๕ จรรยาบรรณของผู้แนะแนว 
- จรรยาบรรณนักแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ 
- แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
-สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ 

๔ - กิจกรรม 
๑.นิสตินั่งสมาธ/ิแผ่เมตตา
และก าหนดเป้าหมายของ
การเรยีนรู้ร่วมกันแล้ว
แลกเปลีย่นกับเพื่อนร่วมชั้น
เรียน 
๒.ศึกษาค้นคว้าและรายงาน
กลุ่ม 
๓.อภิปรายและสรุปประเด็น
การเรยีนร่วมกัน 
๔.สรุปสาระการเรยีนรู้
ประจ ารายวิชาและท าแบบ
ประเมินความรูเ้กี่ยวกับ
จิตวิทยาส าหรับคร ู
 สื่อ 
๑.เอกสารต ารา 
๒.สื่อประกอบการรายงาน 
power point 
๓.Internet 
๔.สื่อ VDO 
๕.ใบงาน/สมุดบันทึก 
๖.แบบประเมินความรู้
เกี่ยวกับ จิตวิทยาส าหรับครู 
(หลังเรียน) 

ผศ.ดร.พรชกฤต ศรีบุญเรือง 
 

๑๖ สอบปลายภาค   สอบวัดผล คณะกรรมการคุมสอบ 
 รวม ๖๐   

 
๒ แผนการประเมินผลการเรยีนรู้ 

กิจกรรมที่  ผลการเรียนรู้*  กิจกรรมการประเมิน  
ก าหนดการ
ประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

๑ ความรู้และทักษะ 
การวิเคราะห์ การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทดสอบย่อยครั้งที่ ๑ 
สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

๘ 
๑๖ 

๑๐% 
๒๐% 
๓๐% 

๒ ความรู้และทักษะการ
วิเคราะห์ การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การวิเคราะห์ กรณีศึกษา ค้นคว้า 
การน าเสนอ 
๑. รายงาน/โครงการ 
๒.การท างานกลุ่มและผลงาน 
๓. การอ่านและสรุปบทความ 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๓๐% 
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๔.การส่งงานตามที่มอบหมาย 
๓ ความรู้ จิตพิสัย 

๑. เข้าชั้นเรียน 
๒. การมีส่วนร่วม อภิปราย 
เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๑๐% 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. เอกสารและต าราหลัก 

๑) จักรแก้ว  นามเมือง. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา จิตวิทยาส าหรับครู. สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา., ๒๕๕๑. 

๒) จ าเนียร ศิลปวานิช. หลักและวิธีการสอน. กรุงเทพฯ :  เจริญรุ่งเรืองการพิมพ์.๒๕๓๘. 
๓) ชาติชาย  พิทักษ์ธนาคม. จิตวิทยาการเรียน. กรุงเทพฯ : ภาควิชาปริยัติธรรมและจรยิศึกษา  
        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย.๒๕๔๔. 
๔) ทิศนา แขมณี. ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดระบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ.กรุงเทพ ฯ : 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.๒๕๔๕. 
๕) พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา. จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา.๒๕๔๒. 
๖) พรรณี ช. เจนจิต. จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพ ฯ : อมรมรินการพิมพ์.๒๕๔๒. 
๗) ศรีเรือน แก้วกังวาล.  จิตวิทยาพัฒนาการทุกช่วงวัย. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพฯ :  
 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.๒๕๔๓. 
๘) สุรางค์ โคว้ตระกูล. จิตวิทยาการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.๒๕๔๕. 
๙) อาภรณ์ ใจเที่ยง. หลักการสอน ฉบับปรับปรุง. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : โอ เอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์.๒๕๔๖. 
๑๐) อารี พันธ์มณี. จิตวิทยาการเรียนการสอน. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพฯ : ตัวฮัว.๒๕๔๔. 

 
 
 
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ภาษาไทย 

๑) ชาตรี ส าราญ. สอนอย่างไรให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้. กรุงเทพ ฯ : กรมวิชาการ  
      กระทรวงศึกษาธิการ.๒๕๓๘. 
๒) เติมศักดิ์ คทวณิช.  จิตวิทยาทั่วไป. กรุงเทพ ฯ : ซีเอ็ดยูเคชั้น.๒๕๔๖. 

   ๓) ธีรศักดิ์ อัครบวร. ความเป็นครู. ภูเก็ต : โรงพิมพ์วิเศษพริ้นติ้ง. ๒๕๔๐. 
   ๔) พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธวิธีในการสอน. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพฯ: มูลนิธิพุทธธรรม.๒๕๔๑. 
   ๕) สนิท สัตโยภาส. กระบวนการเรียนรู้ชูผู้เรียนเป็นส าคญั. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การค้าคุรุสภา.๒๕๔๗. 

   ๖) สุชา จันทน์เอม. จิตวิทยาทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.๒๕๔๔. 
   ๗) เสถียรพงษ์ วรรณปก. พุทธวิธีสอนจากพระไตรปิฎก. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ :  
     อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์.๒๕๔๒. 
ภาษาอังกฤษ 
 ๑) “Concepts of Developmental Psychology” (๒๕๕๐). http://www.board.deserver.Org/ 
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bestforlife/00000417.html. 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

๑) บุญชม ศรีสะอาด. การพัฒนาการสอน. พิมพ์ครั้งที ่๒. กรุงเทพฯ :  
 ชมรมเด็ก.๒๕๔๑. 
๒) ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์.  จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพ ฯ : พิมพ์ดีจ ากัด.๒๕๔๖. 
๓) พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา. ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษา. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : พัฒนาการศึกษา.

๒๕๔๓. 
๔) ยนต์  ชุมจิต. การศึกษาและความเป็นครูไทย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสไตร์.๒๕๔๔. 
๕) วารีญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม. จิตวิทยาพุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : ชีวาภิวัฒน์.๒๕๔๔. 
๖) วิไล ตั้งจิตสมคิด. การศึกษาและความเป็นครูไทย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.๒๕๔๔. 
๗) ไสว ฟักขาว. หลักการสอนส าหรับการเป็นครูมืออาชีพ. กรุงเทพฯ : เอมพันธ์.๒๕๔๔ 
๘) อุทัย  วรเมธีศรีสกุล. ๖ เกร็ด: เคล็ด (ไม่) ลับ กับกลยุทธ์การเรียนปริญญาตรี โท และเอก จบ (เร็ว) ง่าย 

ได้คุณภาพ. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.๒๕๕๙. 
 

 
 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนิสิตดังนี้ 
  ๑) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
  ๒) การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
  ๓) การประเมินผู้สอนทุกด้าน และประเมินผลงานของนิสิต 
  ๔) ข้อเสนอแนะผ่านกระดานเสวนา(web boad) ที่ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับผู้เรียนโดยให้ทุก
คนประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา  ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียนโดยช่องทาง E - 
mail และ face  book 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
            ในการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
  ๑) การสังเกตการสอนของผู้สอนร่วม 
  ๒) ผลการสอบ 
  ๓) การสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
  ๔) การประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยคณะ หรือภาควิชา จากการสังเกต
ขณะสอน และการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้เรียน 
๓. การปรับปรุงการสอน  
          หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ แล้ว จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้ 
  ๑) สัมมนาการจัดการเรียนการสอน โดยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ (Knowledge Management) 
  ๒) การวิจัยในชั้นเรียน 
  ๓) ภาควิชาก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผล 



 

 

19 

การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดท ารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.ก าหนด ทุกภาคการศึกษา 
  ๔) มีการประชุมอาจารย์ทั้งภาควิชาเพ่ือหารือปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข  
 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ใน
รายวิชาได้จากสอบถามผู้เรียนหรือการสุ่มตรวจผลงาน รวมถึงพิจารณาผลการทดสอบย่อย และหลักการออกผลการ
เรียนรายวิชามีการทวนสอบผลส าฤทธิ์โดยรวมในรายวิชาได้ดังนี้ 
        ๑) การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของผู้เรียนโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
        ๒) มีการตั้งคณะกรรมการในภาควิชาเพ่ือตรวจสอบผลประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยตรวจสอบข้อสอบ 
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
        ๓) ภาควิชามีคณะกรรมการประเมินการสอนท าหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในรายวิชาโดยสุ่มประเมิน
ข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของรายวิชาร้อยละ ๖๐ ของรายวิชา
ทั้งหมด ในความรับผิดชอบของภาควิชา ภายในรอบเวลาของหลักสูตร 
 
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชาแล้ว  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
  ๑) ปรับปรุงรายวิชา ทุก ๑ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
  ๒) สลับหรือเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนเพ่ือให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ ความรู้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัย
ของอาจารย์ 
  ภาควิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา  โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยผู้เรียน ผล
การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา  การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลักการทบทวน
ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธการสอนที่ใช้ และน าเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา เสนอต่อหัวหน้าภาควิชา เพ่ือน าเข้า
ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงส าหรับใช้ในปีการศึกษาต่อไป 

********************** 


