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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะครุศาสตร์ 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
           รหัสวิชา 1052001   จิตวิทยาส าหรับครู 
                                     (Psychology  for  Teachers) 
2. จ านวนหน่วยกิต 
         3  หน่วยกิต  (3-0-6)      
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
        หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 - กลุ่มวิชาชีพครู 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
         ผศ.อรอนงค์   แจ่มผล             
         ผศ.ดร.อังสุรีย์   พันธ์แก้ว                     
         อ.วชิระ  พิมพ์ทอง 
         อ.มนตรี หลินภู 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
         ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560  

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
         ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
         ไม่มี 

8. สถานที่เรียน 
         คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
เรียนในช้ันปีท่ี 3 ท่ี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร)  
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
        10 มิถุนายน 2560 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
       เพื่อให้นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับพัฒนาการมนุษย์  
จิตวิทยาการศึกษา  จิตวิทยาการแนะแนวและให้ค าปรึกษา ท าให้เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน  สามารถ
ช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพของตน  สามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  ปรับพฤติกรรมผู้เรียนได้ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
       เพื่อให้นักศึกษามีความรู้จิตวิทยาส าหรับครู  ทฤษฎีการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้  และสามารถจัด
สภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้ค าปรึกษาช่วยเหลือผู้เรียนได้  ท้ังนี้ควร
มีการศึกษารูปแบบการสอนท่ีมีการเปล่ียนแปลง  การใช้วิธีการปรับพฤติกรรมทดแทนการลงโทษด้วยการ
เฆี่ยนตี  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยและแนวคิดทางสังคมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง นอกจากนั้นเพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง ควรมี
การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ การบูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิชา  

1. ค าอธิบายรายวิชา 
       ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ และจิตวิทยาการศึกษา 
จิตวิทยาแนะแนวการให้ค าปรึกษา การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน สามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์            45        ชั่วโมง  
จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการต่สัปดาห์          -        ชั่วโมง  
จ านวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง          90        ชั่วโมง  
จ านวนชั่วโมงที่สอนเสริมในรายวิชา          -        ชั่วโมง  
 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
      -  จ านวนอาจารย์ประจ ารายวิชา  ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาตามเว็บไซต์คณะ / แจ้งให้นักศึกษา
ทราบภายในช่ัวโมงเรียน 
      -  อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม  1  ช่ัวโมง / สัปดาห์  (เฉพาะรายท่ี
ต้องการ) 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
        - แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีคุณธรรมท่ี
เสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก มีจิตสาธารณะ 
เสียสละ และเป็นแบบอย่างท่ีดี 
        - สามารถจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ์โดยใช้
ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม 
1.2 วิธีการสอน 
        -  นักศึกษาเรียนรู้จากกรณีศึกษา / ด้านจริยธรรม / ภาพยนตร์สะท้อนคุณธรรม น าเสนอ  
อภิปรายเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 
        -  บูรณาการกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชา  โดยเลือกจากกิจกรรม  ดังนี้ 
            -  โยคะ 
            -  จัดท าอัตชีวประวัติหรือจัดท าแฟ้มงานหรือการเขียนอนุทิน 
            -  กลุ่มสัมพันธ์ 
            -  การเขียนโดยเสรี 
            -  การท างานร่วมกัน 
            -  จิตอาสา 
            -  ฯลฯ 
1.3 วิธีการประเมินผล 
        -  พฤติกรรมการเข้าเรียนและการส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตามขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 
        -  ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาด้านจริยธรรม 
        -  สังเกตจากการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา 
        -  สังเกตการท างานร่วมกันและบันทึกประเมินผลการท างานร่วมกันของนักศึกษา 
        -  สังเกตและศึกษาผลการเรียนรู้ภายในตนเองท่ีเกิดจากการกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา 
2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
        มีความรู้และสามารถอธิบายพัฒนาการมนุษย์  มีความเข้าใจและมีทักษะในการใช้วิธีการทาง
จิตวิทยาในการศึกษาผู้เรียน  มีความรู้เรื่องอิทธิพลของพันธุกรรมและส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อการเรียนรู้  
อธิบายทฤษฎี  การเรียนรู้  สามารถน าทฤษฎีการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน                  
มีความรู้เรื่องวิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 อธิบายถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการเรียนรู้และการจัด
สภาพแวดล้อมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  สามารถเขียนโครงการปรับพฤติกรรมผู้เรียน  
มีความรู้เรื่องการจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษา  สามารถจัดท าการศึกษารายกรณี  สามารถให้
ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียนได้ 
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2.2 วิธีการสอน 
          บรรยาย  อภิปราย  การท างานกลุ่ม  การน าเสนอรายงาน  การวิเคราะห์กรณีศึกษา  
ท าการศึกษารายกรณี  มอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ  ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  เช่น  เรื่องเป็นธรรมและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ รูปแบบการสอนในปัจจุบันและในอนาคต  โดยน ามาสรุปและ
น าเสนอการศึกษาด้วยตนเองจาก  E – Learning  การจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.3 วิธีการประเมินผล 
          -  ทดสอบ  Pretest – Posttest  แต่ละบท  สอบกลางภาค  สอบปลายภาค 
          -  น าเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
          -  วิเคราะห์กรณีศึกษา 
          -  การเขียนโครงการปรับพฤติกรรม           
3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          -  สามารถคิดแก้ปัญหาท่ีมีความซับซ้อน  เสนอทางออกและน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ประยุกต์ใช้ โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
3.2 วิธีการสอน       
          -  กิจกรรมพัฒนาทักษะความจ าและกระบวนการคิด         
          -  การเขียนโครงการปรับพฤติกรรม 
          -  การจัดท าการศึกษารายกรณี  (Case  Study) 
3.3 วิธีการประเมินผล 
         -  สอบปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบท่ีมีการวิเคราะห์สถานการณ์  หรือวิเคราะห์แนวคิดในการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎี 
         -  ประเมินผลจากการจัดท าการศึกษารายกรณีและโครงการปรับพฤติกรรม 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
         -  มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
และทางสังคม 
         -  มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างได้อย่างสร้างสรรค์ 
         -  มีภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมท้ัง
ด้านเศรษฐกิจ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านความเป็นพลเมือง สังคม และส่ิงแวดล้อม  
4.2 วิธีการสอน 
        -  จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา  
        -  มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้าเรื่องพันธุกรรมและส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผล
กระทบต่อการเรียนรู ้/ รูปแบบการสอนตามแนวคิดของกลุ่มทฤษฎีต่างๆ / การจัดท าการศึกษารายกรณี  
        -  การน าเสนอรายงาน  
        -  จัดกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา เช่น โยคะ จิตอาสา กลุ่มสัมพันธ์ ฯลฯ   
        -  กิจกรรมการแสดงละคร (การจัดการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน์) 
4.3 วิธีการประเมินผล        
        -  ประเมินตนเองและเพื่อนด้วยแบบฟอร์มท่ีก าหนด / การเขียนโดยเสรี / แฟ้มสะสมผลงาน /
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อนุทิน ฯลฯ  
        -  สังเกตจากพฤติกรรมการท างานเป็นทีม  
        -  สังเกตจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง / งานท่ีมอบหมายตรงเวลา  เนื้อหาครบถ้วน  ถูกต้อง   
5. ทักษะการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ไม่มีการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
6. ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
6.1 ทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนา 
       - มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนท่ีหลากหลาย ท้ังผู้เรียนมีความสามารถพิเศษ 
ผู้เรียนท่ีมีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม  
6.2 วิธีการสอน 
       - นักศึกษาฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆในห้องเรียนเป็นกลุ่ม 
       - นักศึกษาน าวิธีการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการท าการศึกษารายกรณี 
       - นักศึกษาน าวิธีการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการท ากิจกรรมจิตอาสา (บริการวิชาการสู่ชุมชน) 
6.3 วิธีการประเมินผล 
       - สังเกตการณ์มีส่วนร่วม/การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน 
       - ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดท ารายงานการศึกษารายกรณีและโครงการปรับพฤติกรรม 
       - สังเกตจากการน าวิธีการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในกิจกรรมจิตอาสา 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาห ์

ที่ 
หัวข้อ / รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)  
ผู้สอน 

1 ตอนที ่1 ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยา
และพัฒนาการมนุษย ์ 
 

4 ชม. - ศึกษาแนวการสอน/การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
- นักศึกษา – อาจารย์ท า  
ความรู้จัก สร้าง ความคุ้นเคย  
- แนะน าวิธีการเรียนรู้จาก  
E – Learning  
- เรียนรู้ความเป็นครูจาก          
วีดีทัศน์ “เสียงกู่จากครูใหญ”่ 
- บรรยายความเป็นมาของ
จิตวิทยา  

ผศ.อรอนงค์ แจ่มผล  
ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว 
อ.วชิระ พิมพ์ทอง 
อ.มนตรี หลินภู  
 

2 ทฤษฎีพัฒนาการท่ีเกี่ยวข้องกับวัยเด็ก 
   1. ทฤษฎีพัฒนาการทางเพศของ  
ซิกมันด์ ฟรอยด์  
   2. ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมของ  
อิริคสัน  

4 
ช่ัวโมง  

 

- บรรยาย  
- สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
  

ผศ.อรอนงค์ แจ่มผล  
ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว 
อ.วชิระ พิมพ์ทอง 
 

3    3. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ  
จองเพียเจต์  
   4. ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ  
โคลเบอร์ก  

4 
ช่ัวโมง  

 

- บรรยาย  
- นักศึกษาแบ่งกลุ่ม 8  
กลุ่มท ากิจกรรม “สาว  
น้อยชาวเกาะ” หรือ “โลก
อนาคต” 
- วิเคราะห์จากกรณีศึกษา  
โดยใช้ทฤษฎีเป็นหลักใน  
การอธิบาย  
-  วิเคราะห์แนวทางท าความดี
จากพระราชกรณียกิจ/พระราช
ด ารัส  พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ผศ.อรอนงค์ แจ่มผล  
ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว 
อ.วชิระ พิมพ์ทอง 
อ.มนตรี หลินภู 

4 ทฤษฎีบุคลิกภาพ  
   1. ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของ  
ซิกมันด์ ฟรอยด์  
   2. ทฤษฎีบุคลิกภาพของจุง  
   3. ทฤษฎีบุคลิกภาพของแคทแทล  
   4. ทฤษฎีบุคลิกภาพของแอดเลอร์  
   5. ทฤษฎีบุคลิกภาพของเคิร์ทเลอวิน  
 

4 
ช่ัวโมง  

 

- บรรยาย  
- นักศึกษาอภิปราย  
ยกตัวอย่างประกอบ  
ทฤษฎี  

ผศ.อรอนงค์ แจ่มผล  
ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว 
อ.วชิระ พิมพ์ทอง 
อ.มนตรี หลินภู 
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5    6. ทฤษฎีบุคลิกภาพของอีริค เบิร์น  4 
ช่ัวโมง 

- บรรยาย  
- นักศึกษาวิเคราะห์ 
บุคลิกภาพของตนเอง โดยใช้
แบบวัด บุคลิกภาพ  
- นักศึกษาฝึกวิเคราะห์  
บุคลิกภาพของเพื่อน  
โดยใช้ทฤษฎีบุคลิกภาพ  
ของ อีริค เบิรน์ และอธิบายได้ 

ผศ.อรอนงค์ แจ่มผล  
ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว 
อ.วชิระ พิมพ์ทอง 
อ.มนตรี หลินภู 
 

6 ปฐมวัย – วัยรุ่น 
 

4 
ช่ัวโมง 

- บรรยาย  
- นักศึกษาศึกษาปัญหา  
ของบุคคลในวัยต่างๆ เขียน  
สรุป  น าเสนอ 
- สนทนาแลกเปลี่ยน  
เรียนรู้   

ผศ.อรอนงค์ แจ่มผล  
ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว 
อ.วชิระ พิมพ์ทอง 
อ.มนตรี หลินภู 
 

7 อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม  
 

4 
ช่ัวโมง 

- บรรยาย  
- นักศึกษาน าประเด็นน่ารู้  
/ ปัญหาเร่ืองพันธุกรรม  
และสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผล  
ต่อมนุษย์น าเสนอเป็น  
กลุ่ม (จ านวน 8 - 10 กลุ่มๆ  
ละ 10 นาที)  

ผศ.อรอนงค์ แจ่มผล  
ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว 
อ.วชิระ พิมพ์ทอง 
อ.มนตรี หลินภู 
 

8 1. กลุ่มพฤติกรรมนิยม  
   1.1 ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบ  
คลาสสิคของพาฟลอฟ  
 

4 
ช่ัวโมง 

- ศึกษาเรียนรู้ความเป็นครู
จาก VCD (นักศึกษาเลือก
เรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ือง กังฟู
แพนด้า To Sir With Love, 
คิดถึงวิทยา, I Find Thank 
you)  สรุปแนวคิดท่ีได้รับ  
-  เรียนรู้การทดลองวาง
เง่ือนไข  หนังการทดลองของ
พาฟลอฟ) 

ผศ.อรอนงค์ แจ่มผล  
ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว 
อ.วชิระ พิมพ์ทอง 
อ.มนตรี หลินภู 
 

9 * สอบกลางภาค    
10  ตอนที ่2 ทฤษฎีการเรียนรู ้ 

 1.2 ทฤษฎีการวางเงื่อนไขการกระท า  
ของสกินเนอร์  
     1.2.1 การปรับพฤติกรรม  

4 
ช่ัวโมง 

- บรรยาย ซักถาม 
- นักศึกษาศึกษาเอกสาร  
เร่ืองการปรับพฤติกรรม  
(Behavior  modification)  
- นักศึกษาศึกษาตัวอย่าง  
โครงการปรับพฤติกรรม  

ผศ.อรอนงค์ แจ่มผล  
ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว 
อ.วชิระ พิมพ์ทอง 
อ.มนตรี หลินภู 
 

11 การปรับพฤติกรรม (ต่อ)  4 
ช่ัวโมง 

- นักศึกษาแบ่งกลุ่ม เขียน
โครงการ ปรับพฤติกรรม เพื่อ
น าไปใช้ปรับพฤติกรรม
นักเรียนในการศึกษารายกรณี 

ผศ.อรอนงค์ แจ่มผล  
ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว 
อ.วชิระ พิมพ์ทอง 
อ.มนตรี หลินภู 



 

8 

 

12 1.2.2 หลักการสอนและวิธีสอนตาม  
แนวพฤติกรรมนิยม สกินเนอร์  
1.2.3 การจัดท าการศึกษารายกรณ ี 
โดยใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรม  
1.2.4 ทฤษฎีสัมพันธ์เช่ือมโยง  
ของธอร์นไดค์  

4 
ช่ัวโมง 

- กิจกรรมเพิ่มประสิทธิผล  
การเรียนรู้โดยใช้เบ้ีย  
อรรถกร  
- ทดสอบย่อยเรื่องการ  
ปรับพฤติกรรม  
- นักศึกษาศึกษารายละเอียด
แบบฟอร์ม การเก็บข้อมูล
นักเรียน/นักศึกษาเป็น
รายบุคคลและตัวอย่างการ  
ท าการศึกษารายกรณี  
(Case Study)  
- บรรยาย  

ผศ.อรอนงค์ แจ่มผล  
ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว 
อ.วชิระ พิมพ์ทอง 
อ.มนตรี หลินภู 
 

13 2. กลุ่มปัญญานิยม  
2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้นักจิตวิทยา  
กลุ่มเกสตัลท์  
2.2 ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบ  
ของบรูนเนอร์  
2.3 ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมี  
ความหมายของออซูเบล  
2.4 ทฤษฎีสารสนเทศของ  
คลอสไมเออร  

4 
ช่ัวโมง 

- นักศึกษาศึกษารูปแบบการ
สอนแบบต่าง ๆ เช่น  
   *การสอนแบบบูรณาการ  
   *การสอนแบบสตอรี่ไลน์   
   *การสอนแบบโครงการ/
ทดลอง/การปฏิบัติจริง  
-  นักศึกษาเลือกใช้รูปแบบ
การสอนท่ีเหมาะสมกับ
นักเรียนในการศึกษารายกรณี  

ผศ.อรอนงค์ แจ่มผล  
ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว 
อ.วชิระ พิมพ์ทอง 
อ.มนตรี หลินภู 
 

14 หลักการสอนและวิธีสอนตามแนวปัญญา
นิยม  
 

4 
ช่ัวโมง 

- นักศึกษาร่วมกิจกรรม  
การเรียนการสอน
กระบวนการคิด/ความคิด
สร้างสรรค์  

ผศ.อรอนงค์ แจ่มผล  
ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว 
อ.วชิระ พิมพ์ทอง 
อ.มนตรี หลินภู 
 

15 3. กลุ่มมนุษยนิยม  
3.1 ทฤษฎีของมาสโลว ์ 
3.2 ทฤษฎีของโรเจอร์  
3.3 ทฤษฎีของโคมส์  
4. การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ไปใช้ในการเรียนรู้  

4 
ช่ัวโมง 

- นักศึกษาศึกษาการจัดการ
เรียนรูโ้รงเรียนทางเลือก 
- ศึกษาโรงเรียนทางเลือกใน
ประเทศไทย  
- นักศึกษาอภิปรายและน า
แนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้  
- กิจกรรมการเขียนโดย  
เสรี  

ผศ.อรอนงค์ แจ่มผล  
ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว 
อ.วชิระ พิมพ์ทอง 
อ.มนตรี หลินภู 
 

16 ตอนที ่3 องคป์ระกอบที่มผีลต่อ  
การเรียนรู ้ 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ การจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
สุขภาพจิต การปรับตัวและการแนะแนว
และการให้ค าปรึกษา และระบบดูแล

4 
ช่ัวโมง 

- บรรยาย  
- ทดสอบความจ า  
- เทคนิคลับสมอง  
- พัฒนาทักษะการจ าอย่าง
รอบด้าน  
-  แนวคิดด้านจิตวิทยาของ

ผศ.อรอนงค์ แจ่มผล  
ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว 
อ.วชิระ พิมพ์ทอง 
อ.มนตรี หลินภู 
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ช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศกึษา 

ศาสตราจารย์ ดร. โฮเวิร์ด 
การ์ดเนอร์ เพื่อศตวรรษท่ี 21 
“จิตห้าลักษณะส าหรับ
อนาคต” 
- นักศึกษาเข้าไปศึกษา  
สถานศึกษาท่ีได้รับ  
รางวัลการจัดระบบดูแล  
ช่วยเหลือนักเรียนจาก  
อินเทอร์เน็ตหรือ  
* นักศึกษาศึกษาดูงาน  
สถานศึกษาเร่ืองการ  
จัดระบบดูแลช่วยเหลือ  
นักเรียน การจัดบริการ  
แนะแนว  
-  แนวคิดด้านจิตวิทยาของ
ศาสตราจารย์ ดร. โฮเวิร์ค 
การ์ดเนอร์  เพื่อศตวรรษท่ี  
21  “จิตห้าลักษณะส าหรับ
อนาคต” 
-การปรับตัวและการแนะแนว
และการให้ค าปรึกษา และ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 

17 สอบปลายภาค    
หมายเหตุ   1. จัดกิจกรรมนอกตารางเรียนโดยนัดหมายกับนักศึกษาทุกหมู่เรียน  
     2. ผู้สอน ก าหนดการศึกษารายกรณีให้เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละโปรแกรมวิชา  
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

*ผลการเรียนรู้ 
(learning 
Outcome) 

วิธีการประเมิน  ก าหนดเวลาการ
ประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

ข้อ  2, 3  
 

สอบกลางภาค  
สอบปลายภาค  
ทดสอบย่อย Pretest – Posttest แต่
ละบท  

8  
17  

ตลอดภาคการศึกษา  

30%  
30%  

 

ข้อ 2, 3  
 

- น าเสนอรายงาน 
- การวิเคราะห์กรณีศึกษา  
- โครงการปรับพฤติกรรม  
- กิจกรรมพัฒนาทักษะความจ าและ

ตลอดภาคการศึกษา  
 

20%  
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กระบวนการคิด  
- การค้นคว้า น าเสนอรายงาน  

ข้อ 3, 6 -  การศึกษารายกรณี 
-  โครงการปรับพฤติกรรม 

ก่อนสอบปลายภาค 
1  สัปดาห์ 

10% 

ข้อ 1 , 4  
 

กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา  
- โยคะ  
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา
(กิจกรรมจิตอาสา)  
- กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
แบบสตอรี่ไลน์ (การจัดแสดงละคร
สะท้อนชีวิต ชุมชน)  
- แฟ้มงานหรือการเขียนอัตชีวประวัติ
หรือ  
การเขียนอนุทิน  

8  
17  

ตลอดภาคการศึกษา  

10%  
 

รวม  100% 
*หมายเหตุ : ผลการเรียนรู้ด้านท่ี ๑ คือ คุณธรรมและจริยธรรม,  ด้านท่ี ๒ คือ ความรู้, ด้านท่ี ๓ คือ 
ทักษะทางปัญญา, ด้านท่ี ๔ คือ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านท่ี ๕ คือ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ ด้านท่ี๖ ทักษะการจัดการเรียนรู ้
 

เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนแบบอิงเกณฑ์ 
 ๘๐-๑๐๐ คะแนน  มีค่าระดับคะแนน A 
  ๗๕-๗๙   คะแนน   มีค่าระดับคะแนน B+ 
 ๗๐-๗๔   คะแนน  มีค่าระดับคะแนน B 

  ๖๕-๖๙   คะแนน   มีค่าระดับคะแนน C+ 
 ๖๐-๖๔  คะแนน   มีค่าระดับคะแนน C 

  ๕๕-๕๙  คะแนน    มีค่าระดับคะแนน D+ 
 ๕๐-๕๔  คะแนน   มีค่าระดับคะแนน D 
 ต่ ากว่า ๕๐คะแนน  มีค่าระดับคะแนน F 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  ต าราและเอกสารหลกั  
        อรอนงค์ แจ่มผล.(2550). จิตวิทยาส าหรับคร.ู ก าแพงเพชร : โครงการต าราเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  

อังสุรีย์ พันธุ์แก้ว. (2560). จิตวิทยาส าหรับครู. ก าแพงเพชร : โครงการต าราเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  
2. เอกสารและข้อมูลส าคญั       
         ทิศนา แขมมณี . (2550). ศาสตรแ์ห่งการสอน . (พิมพ์ครั้งท่ี 5). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.           
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         นิรันดร์  จุลทรัพย์. (2545). การแนะแนวเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งท่ี 2). สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
         ประสาท อิศรปรีดา. (2549). สารัตถะจิตวิทยาการศกึษา. (พิมพ์ครั้งท่ี 6). มหาสารคาม : โครงการต ารา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
         ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2551). จิตวิทยาการศกึษา. กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ.  
         ลักขณา สริวัฒน์. (2548). การศกึษารายกรณ.ี กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.  
         วานิษา เรช. (2550). อัจฉริยะสร้างได.้ กรุงเทพฯ: อัจฉริยสร้างได้      
         ศรีเรือน เรช.(2536). จิตวิทยาพัฒนาการ. กรุงเทพฯ : คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
         ศิริกุล  ตัณฑุลารักษ์. (2542). ทฤษฎีบุคลกิภาพ. กาญจนบุรี : สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี.      
         สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต . (2549). ทฤษฎีและเทคนคิการปรบัพฤติกรรม. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
         สมพร เทพสิทธา. (2548). เศรษฐกิจพอเพียง. ตามแนวพระราชด าริ. กรุงเทพฯ : ธรรมสาร  
         สมพร  สุทัศนีย์. ม.ร.ว. (2541). จิตวิทยาการปกครองชัน้เรยีน. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
         สมศักด์ิ ภู่วิภาดาวรรณธน์. (2544). เทคนคิการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.           
         ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. (2549). เศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ : อมรินทร์  พริ้นต้ิง แอนด์พับลิชซิ่ง. 
         สุรางค์ โค้วตระกูล. (2548). จิตวิทยาการศึกษา. (พิมพ์ครั้งท่ี 6). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
          E- Learning  วิชาจิตวิทยาส าหรับครู  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
   -ให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมินการทวนสอบ  
  -ตรวจสอบข้อสอบรายวิชา ว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายรายวิชา  
  -วิธีอื่นๆ เช่น การสัมภาษณ์นักศึกษา การให้นักศึกษาประเมินโดยเสรี การใช้แบบประเมินเพื่อวัดผลตาม
มาตรฐานการเรียนรู้  
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    -จ าแนกรายละเอียดตามมาตรฐานการเรียนรู้ 6 ด้าน 
3.  การปรับปรุงการสอน 
   -จากผลการประเมินออนไลน์ โดยนักศึกษา / ผลการสัมภาษณ์ / ผลการประเมินการทวนสอบของอาจารย์
และนักศึกษา และจากวิธีอื่นๆ น ามาปรับปรุงการสอนในครั้งต่อไป  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
   -ให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมินการทวนสอบ  
  -ตรวจสอบข้อสอบรายวิชา ว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายรายวิชา  
  -ใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชา 
  -ตรวจสอบผลการประเมินจากวิธีการประเมินผลของมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านตาม มคอ.3 ว่ามีผลการ
ประเมินตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
  -วิธีอื่นๆ เช่น การสัมภาษณ์นักศึกษา การให้นักศึกษาประเมินโดยเสรี การใช้แบบประเมินเพื่อวัดผลตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      -น าผลจากข้อ 3 มาปรับกิจกรรม วิธีการสอน การวัดผลประเมินผลใน มคอ. 3 ในการสอนครั้งต่อไป     
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ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  

ผศ.อรอนงค์ แจ่มผล      ลงช่ือ (......................................................) 

 ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว  ลงช่ือ (.......................................................) 

 อาจารย์มนตรี หลินภู     ลงช่ือ (.......................................................) 

 อาจารย์วชิระ  พิมพ์ทอง ลงช่ือ (.......................................................) 

                                         วันท่ีรายงาน 10 มิถุนายน 2560 

 

 

 

 


