มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

วิ ทยาลัย/คณะ/ภาควิ ชา

คณะครุศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่

1 รหัสและชื่อรายวิ ชา
รหัสวิชา
จิตวิทยาสาหรับครู (Psychology for Teachers)
2 จานวนหน่ วยกิ ต
3 หน่วยกิต ( 3 – 0 - 6 )
3 หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
หมวดวิชา  ศึกษาทัวไป
่
 เฉพาะวิชาชีพครู
 เลือกเสรี
4 อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผสู้ อน
ผศ.อรอนงค์ แจ่มผล
รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
ผศ. ดร. อังสุรยี ์ พันธ์แก้ว
อ.วชิระ พิมพ์ทอง
อ.มนตรี หลินภู
5 ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน (ตามแผนการศึกษา)
ภาคการศึกษาที่ 1 ชัน้ ปี ท่ี 2 และ 3
6 รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7 รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8 สถานที่เรียน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
9 วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด (วันที่มีการปรับปรุงหลักสูตรในรายวิ ชานี้ )
13 มิถุนายน 2559
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มคอ. 3
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1 จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
เพื่อ ให้นัก ศึก ษามีค วามรู้ ความเข้า ใจเกี่ย วกับ จิตวิท ยาพื้นฐานที่เ กี่ย วข้อ งกับ พัฒ นาการมนุ ษ ย์
จิตวิทยาการศึก ษา จิต วิท ยาการแนะแนวและให้คาปรึกษา ท าให้เ ข้า ใจธรรมชาติข องผู้เ รีย น สามารถ
ช่วยเหลือผู้เ รียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพของตน สามารถให้คาแนะนาช่ว ยเหลือผู้เรียนให้มี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผูเ้ รียน ปรับพฤติกรรมผูเ้ รียนได้
2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้จติ วิทยาสาหรับครู ทฤษฎีการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ และสามารถจัด
สภาพแวดล้อมทีส่ นับสนุนการเรียนรู้ให้มปี ระสิทธิภาพ สามารถให้คาปรึกษาช่วยเหลือผูเ้ รียนได้ ทัง้ นี้ควรมี
การศึกษารูปแบบการสอนทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง การใช้วธิ กี ารปรับพฤติกรรมทดแทนการลงโทษด้วยการเฆีย่ นตี
การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยและแนวคิด
ทางสังคมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1 คาอธิ บายรายวิ ชา
ศึกษาจิตวิทยาพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาการมนุ ษย์ พัฒนาการของวัยต่างๆ วิธกี ารศึกษาทาง
จิตวิทยา อิทธิพลของพันธุกรรมและสิง่ แวดล้อมทีม่ ตี ่อการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรูแ้ ละการประยุกต์ใช้ ปั จจัย
ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมที่สนับสนุ นให้เกิดการเรียนรู้ท่มี ปี ระสิทธิภาพ วินัยและการปรับ
พฤติกรรม การจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษา การให้คาปรึกษาและการช่วยเหลือผูเ้ รียน
2 จานวนชัวโมงที
่
่ใช้/ภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริ ม

บรรยาย 45 ชัวโมงต่
่
อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

การฝึ กปฏิ บตั ิ /
งานภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มกี ารฝึกปฏิบตั งิ าน
ภาคสนาม

การศึกษาด้วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง
6 ชัวโมง/สั
่
ปดาห์

3 จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์จะให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาตามเว็บไซด์ค ณะ/แจ้งให้นักศึกษาทราบภายใน
ชัวโมงเรี
่
ยน
- อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 1 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ (เฉพาะรายทีต่ อ้ งการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
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มคอ. 3
1 คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผูเ้ รียนให้ม ีความรับผิดชอบ มีวนิ ัยในตนเอง เข้าใจตนเอง เคารพศักดิ ์ศรีและคุณค่าของผูอ้ ่นื
สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้เป็ นอย่างดี เป็ นครูท่เี อาใจใส่ ช่วยเหลือศิษย์เป็ นครูท่จี ดั การเรียนการสอนให้
ผูเ้ รียน มีความเป็ นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์ โดยมีคุณธรรม จิรยธรรมตามคุณสมบัตหิ ลักสูตร ดังนี้
- มีความตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ และความซื่อสัตย์สุจริต
- มีวนิ ยั ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ
- เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของบุคคลอื่น รวมทัง้ เคารพในคุณค่าและศักดิศรี
์ ของความเป็ น
มนุษย์
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
- มีจรรยาบรรณต่อตนเอง ต่อวิชาชีพและต่อผูร้ บั บริการ
1.2 วิ ธีการสอน
- นักศึกษาเรียนรูจ้ ากกรณีศกึ ษา นาเสนอ อภิปรายเพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ่วมกัน
- นักศึกษาเรียนรูจ้ ากการทาการศึกษารายกรณี (Case Study)
- บูรณาการกิจกรรมจิตตปั ญญาศึกษาในรายวิชา โดยจัดกิจกรรมดังนี้
- โยคะ
- จัดทาอัตชีวประวัตหิ รือจัดทาแฟ้ มงานหรือการเขียนอนุทนิ
- กลุ่มสัมพันธ์
- การเขียนโดยเสรี
- การทางานร่วมกัน
- จิตอาสา
- ฯลฯ
1.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- พฤติกรรมการเข้าเรียนและการส่งงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามขอบเขตทีใ่ ห้และตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นามารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการ
- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
- ประเมินผลการจัดทาการศึกษารายกรณี (Case Study)
- สังเกตจากการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมจิตตปั ญญาศึกษา
- สังเกตการทางานร่วมกันและจากบันทึกประเมินผลการทางานร่วมกันของนักศึกษา
- สังเกตและศึกษาผลการเรียนรูภ้ ายในตนเองทีเ่ กิดจากกิจกรรมจิตตปั ญญาศึกษา
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2 ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รบั
มีความรูแ้ ละสามารถอธิบายพัฒนาการมนุษย์ มีความเข้าใจและมีทกั ษะในการใช้ วธิ กี ารทางจิตวิทยา
ในการศึกษาผูเ้ รียน มีความรู้เรื่องอิทธิพลของพันธุกรรมและสิง่ แวดล้อมที่มผี ลต่อการเรียนรู้ อธิบายทฤษฎี
การเรียนรู้ สามารถนาทฤษฎีการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน อธิบายถึงปั จจัยที่มผี ลต่อ
การเรียนรู้และการจัดสภาพแวดล้อมสนับสนุ นให้เกิดการเรียนรู้ท่มี ปี ระสิทธิภาพ สามารถเขียนโครงการปรับ
พฤติกรรมผู้เรีย น มีความรู้เรื่องการจัดบริก ารแนะแนวในสถานศึกษา สามารถจัดทาการศึกษารายกรณี
สามารถให้คาปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียนได้
2.2 วิ ธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทางานกลุม่ การนาเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา ทาการศึกษาราย
กรณี มอบหมายให้คน้ คว้าหาบทความ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง โดยนามาสรุปและนาเสนอ การศึกษาด้วยตนเอง
จาก E-Learning การจัดการเรียนรูโ้ ดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
2.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- ทดสอบ Protest- Posttest แต่ละบท สอบกลางภาค สอบปลายภาค
- นาเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
- วิเคราะห์กรณีศกึ ษา
- การเขียนโครงการปรับพฤติกรรม
- จัดทาการศึกษารายกรณี (Case Study)
3 ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
- สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูล
ทีห่ ลากหลาย เพื่อใช้ในการวินิจฉัย แก้ปัญหา
- สามารถคิดแก้ปัญหาทีม่ คี วามซับซ้อน เสนอทางออกและนาไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
3.2 วิ ธีการสอน
- กิจกรรมพัฒนาทักษะความจาและกระบวนการคิด
- การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
- การอภิปรายผลการจัดกิจกรรมโดยอ้างอิงทฤษฎี
- การเขียนโครงการปรับพฤติกรรม
- การจัดทาการศึกษารายกรณี (Case Study)
- การค้นคว้า วิเคราะห์นาเสนอข้อมูลในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น เรือ่ งพันธุกรรมและสิง่ แวดล้อมทีม่ ี
ผลกระทบต่อการเรียนรู้ รูปแบบการสอนในปัจจุบนั
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3.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- สอบ Pretest – Posttest แต่ละบท
- สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มกี ารวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดใน
การประยุกต์ใช้ทฤษฎี
- ประเมินผลจากการทางานในระหว่างเรียน
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รียนด้วยกัน
- พัฒนาความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามในการทางานเป็ นทีม
- พัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาในกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ไม่วา่ จะในฐานะผูน้ าหรือสมาชิกของกลุ่ม
- พัฒนาการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานทีม่ อบหมายให้ครบถ้วนตามกาหนดเวลา
4.2 วิ ธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
- มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้าเรื่องพันธุกรรมและสิง่ แวดล้อมทีส่ ่งผลกระทบต่อ
การเรียนรู้ / รูปแบบการสอนตามแนวคิดของกลุ่ม ทฤษฎีต่างๆ / การจัดทาการศึกษารายกรณี
- การนาเสนอรายงาน
- จัดกิจกรรมจิตตปั ญญาศึกษา เช่น โยคะ จิตอาสา กลุ่มสัมพันธ์ การแสดงละครสะท้อนวิถชี วี ติ ชุมชน
ฯลฯ
4.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- ประเมินตนเองและเพื่อนด้วยแบบฟอร์มทีก่ าหนด / การเขียนโดยเสรี / แฟ้ มสะสมผลงาน /อนุทนิ ฯลฯ
- สังเกตจากพฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5 ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
- ทักษะการคิดคานวณ เชิงตัวเลข
- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทัง้ การพูด การฟั ง การอ่าน การเขียน โดยการทารายงานและนาเสนอใน
ชัน้ เรียน
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณีศกึ ษาและจากการทาการศึกษารายกรณี (Case Study)
- พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่ง งานทางอีเมล์
- ทักษะในการนาเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือและเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
5

มคอ. 3
5.2 วิ ธีการสอน
- มอบหมายงานให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก Website ฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ สื่อการสอน ELearning และทารายงานโดยเน้นการนาตัวเลขหรือมีสถิตอิ า้ งอิง จากแหล่งทีม่ าข้อมูลทีน่ ่าเชือ่ ถือ
- นาเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
5.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- การจัดทารายงานและนาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธกี ารอภิปราย
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
1 แผนการสอน
สัปดาห์ที่

1

หัวข้อ/รายละเอียด

ตอนที่ 1 ความเข้าใจเกี่ยวกับ
จิ ตวิ ทยาและพัฒนาการมนุษย์

จานวน
(ชม.)

กิ จกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช้

3 ชัวโมง
่
- ศึกษาแนวการสอน
- นักศึกษา – อาจารย์ทา
ความรูจ้ กั สร้าง
ความคุน้ เคย
- แนะนาวิธกี ารเรียนรูจ้ าก
E – Learning
- อธิบายขันตอนการ
้
ทาการศึกษารายกรณี
(Case Study)
- อธิบายกิจกรรม
จิตตปั ญญาศึกษา
- บรรยายความเป็ นมา
ของจิตวิทยา กฎเกณฑ์
พัฒนาการ

ผูส้ อน

ผศ.อรอนงค์
แจ่มผล
รศ.ดร.ทวนทอง
เชาวกีรติพงศ์
ผศ. ดร. อังสุรยี ์
พันธ์แก้ว
อ.วชิระ
พิมพ์ทอง
อ.มนตรี หลินภู

6

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
(ชม.)

กิ จกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช้

ผูส้ อน

ผศ.อรอนงค์
แจ่มผล
รศ.ดร.ทวนทอง
เชาวกีรติพงศ์
ผศ.ดร.อังสุรยี ์
พันธ์แก้ว
อ.วชิระ
พิมพ์ทอง
อ.มนตรี หลินภู
ผศ.อรอนงค์
แจ่มผล
รศ.ดร.ทวนทอง
เชาวกีรติพงศ์
ผศ.ดร.อังสุรยี ์
พันธ์แก้ว
อ.วชิระ
พิมพ์ทอง
อ.มนตรี หลินภู
ผศ.อรอนงค์
แจ่มผล
รศ.ดร.ทวนทอง
เชาวกีรติพงศ์
ผศ.ดร.อังสุรยี ์
พันธ์แก้ว
อ.วชิระ
พิมพ์ทอง
อ.มนตรี หลินภู

2

ทฤษฎีพฒ
ั นาการทีเ่ กีย่ วข้องกับวัยเด็ก 3 ชัวโมง
่
1. ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางเพศของ
ซิกมันด์ ฟรอยด์
2. ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสังคมของ
อิรคิ สัน

- โยคะ
- บรรยาย
- สนทนาแลกเปลีย่ น
เรียนรู้
-วิเคราะห์จากกรณีศกึ ษา
โดยใช้ทฤษฎีเป็ นหลักใน
การอธิบาย

3

3.ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติปัญญา
ของเพียเจต์
4.ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางจริยธรรมของ
โคลเบอร์ก

3 ชัวโมง
่

-โยคะ
-บรรยาย
-นักศึกษาแบ่งกลุม่ 8
กลุ่มทากิจกรรม
สาวน้อยชาวเกาะ หรือ
โลกอนาคต

4

ทฤษฎีบุคลิกภาพ
1.ทฤษฎีจติ วิเคราะห์ของฟรอยด์
2.ทฤษฎีบุคลิกภาพของจุง
3.ทฤษฎีบุคลิกภาพของแคทเทล
4.ทฤษฎีบุคลิกภาพของแอดเลอร์
5.ทฤษฎีบุคลิกภาพของเลอร์วนิ

3 ชัวโมง
่

-โยคะ
-บรรยาย
-นักศึกษาอภิปราย
ยกตัวอย่างประกอบ
ทฤษฎี

7

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
(ชม.)

กิ จกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช้

ผูส้ อน

-โยคะ
-บรรยาย
-นักศึกษาวิเคราะห์
บุคลิกภาพของตนเอง
โดยใช้แบบวัด
บุคลิกภาพ
-นักศึกษาฝึกวิเคราะห์
บุคลิกภาพของเพื่อน
โดยใช้ทฤษฎีบุคลิกภาพ
ของ อีรคิ เบิรน์
-โยคะ
-บรรยาย
-นักศึกษาศึกษาปั ญหา
ของบุคคลในวัยต่างๆ
-สนทนาแลกเปลีย่ น
เรียนรู้
-กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
(สุนทรียสนทนา)

ผศ.อรอนงค์
แจ่มผล
รศ.ดร.ทวนทอง
เชาวกีรติพงศ์
ผศ.ดร.อังสุรยี ์
พันธ์แก้ว
อ.วชิระ
พิมพ์ทอง
อ.มนตรี หลินภู

5

6. ทฤษฎีบุคลิกภาพของอีรคิ เบิรน์

3 ชัวโมง
่

6

วัยเด็กตอนต้น –วัยรุ่น

3 ชัวโมง
่

7

อิทธิพลของพันธุกรรมและสิง่ แวดล้อม

* สอบกลางภาค

ผศ.อรอนงค์
แจ่มผล
รศ.ดร.ทวนทอง
เชาวกีรติพงศ์
ผศ.ดร.อังสุรยี ์
พันธ์แก้ว
อ.วชิระ
พิมพ์ทอง
อ.มนตรี หลินภู
3 ชัวโมง
่
-โยคะ
ผศ.อรอนงค์
-บรรยาย
แจ่มผล
-นักศึกษานาประเด็นน่ารู้ รศ.ดร.ทวนทอง
ปั ญหาเรื่องพันธุกรรมและ เชาวกีรติพงศ์
สิง่ แวดล้อมทีส่ ง่ ผลต่อ
ผศ.ดร.อังสุรยี ์
มนุษย์ นาเสนอเป็ นกลุ่มๆ พันธ์แก้ว
ละ 10 นาที
อ.วชิระ
พิมพ์ทอง
อ.มนตรี หลินภู

8

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

8

9

หัวข้อ/รายละเอียด

ตอนที่ 2 ทฤษฎีการเรียนรู้
1.กลุ่มพฤติกรรมนิยม
1.1 ทฤษฎีการวางเงือ่ นไขแบบ
คลาสสิคของพาฟลอฟ

จานวน
(ชม.)

3 ชัวโมง
่

กิ จกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช้

ผูส้ อน

-โยคะ
-บรรยาย ซักถาม

ผศ.อรอนงค์
แจ่มผล
รศ.ดร.ทวนทอง
เชาวกีรติพงศ์
ผศ.ดร.อังสุรยี ์
พันธ์แก้ว
อ.วชิระ
พิมพ์ทอง
อ.มนตรี หลินภู
2.1 ทฤษฎีการวางเงือ่ นไขการกระทา 3 ชัวโมง
่
- โยคะ
ผศ.อรอนงค์
ของสกินเนอร์
- นักศึกษาวิเคราะห์
แจ่มผล
1.2.1 การปรับพฤติกรรม
แนวคิดจากการชม
รศ.ดร.ทวนทอง
ภาพยนตร์
เชาวกีรติพงศ์
- บรรยาย
ผศ.ดร.อังสุรยี ์
- ซักถาม
พันธ์แก้ว
- นักศึกษาศึกษาเอกสาร อ.วชิระ
เรื่องการปรับพฤติกรรม พิมพ์ทอง
(Behavior Modification) อ.มนตรี หลินภู
- นักศึกษาศึกษาตัวอย่าง
โครงการปรับพฤติกรรม
- นักศึกษาแบ่งกลุม่ เขียน
โครงการปรับพฤติกรรม

9

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
(ชม.)

กิ จกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช้

3 ชัวโมง
่

-โยคะ
-นักศึกษาแต่ละกลุ่ม
นาเสนอโครงการปรับ
พฤติกรรม

10

การปรับพฤติกรรม (ต่อ)

11

1.2.2 หลักการสอนและวิธสี อนตาม
3 ชัวโมง
่
แนวพฤติกรรมนิยม สกินเนอร์
1.2.3 การจัดทาการศึกษารายกรณี
โดยใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรม
1.2.4 ทฤษฎีสมั พันธ์เชือ่ มโยง
ของธอร์นไดค์

ผูส้ อน

ผศ.อรอนงค์
แจ่มผล
รศ.ดร.ทวนทอง
เชาวกีรติพงศ์
ผศ.ดร.อังสุรยี ์
พันธ์แก้ว
อ.วชิระ
พิมพ์ทอง
อ.มนตรี หลินภู
-โยคะ
ผศ.อรอนงค์
-กิจกรรมเพิม่ ประสิทธิผล แจ่มผล
การเรียนรูโ้ ดยใช้เบีย้
รศ.ดร.ทวนทอง
อรรถกร
เชาวกีรติพงศ์
-ทดสอบย่อยเรื่องการ
ผศ.ดร.อังสุรยี ์
ปรับพฤติกรรม
พันธ์แก้ว
-นักศึกษาศึกษา
อ.วชิระ
ทาการศึกษารายกรณี พิมพ์ทอง
ตามรายละเอียด
อ.มนตรี หลินภู
แบบฟอร์ม
การเก็บข้อมูลนักเรียน/
นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
และตัวอย่างการ
ทาการศึกษารายกรณี
(case study)
-บรรยาย

10

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
(ชม.)

12

2.กลุ่มปั ญญานิยม
2.1 ทฤษฎีการเรียนรูน้ กั จิตวิทยา
กลุ่มเกสตัลท์
2.2 ทฤษฎีการเรียนรูโ้ ดยการค้นพบ
ของบรูนเนอร์
2.3 ทฤษฎีการเรียนรูอ้ ย่างมี
ความหมายของออซูเบล
2.4 ทฤษฎีสารสนเทศของคลอสไม
เออร์

3 ชัวโมง
่

13

หลักการสอนและวิธสี อนตามแนว
ปั ญญานิยม

กิ จกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช้

- โยคะ
- นักศึกษาศึกษารูปแบบ
การสอนแบบต่าง ๆ เช่น
* การสอนแบบ
บูรณาการ
* การสอนแบบ
สตอรีไ่ ลน์
* การสอนแบบ
โครงการ/ทดลอง/
การปฏิบตั จิ ริง
* การสอนความคิด
รวบยอด
* การสอนกระบวน
การคิด
3 ชัวโมง
่
-โยคะ
-นักศึกษาร่วมกิจกรรม
การเรียนการสอน
กระบวนการคิด/
ความคิดสร้างสรรค์

ผูส้ อน

ผศ.อรอนงค์
แจ่มผล
รศ.ดร.ทวนทอง
เชาวกีรติพงศ์
ผศ.ดร.อังสุรยี ์
พันธ์แก้ว
อ.วชิระ
พิมพ์ทอง
อ.มนตรี หลินภู

ผศ.อรอนงค์
แจ่มผล
รศ.ดร.ทวนทอง
เชาวกีรติพงศ์
ผศ.ดร.อังสุรยี ์
พันธ์แก้ว
อ.วชิระ
พิมพ์ทอง
อ.มนตรี หลินภู

11

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

14

15

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
(ชม.)

กิ จกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช้

3.กลุ่มมนุษยนิยม
3 ชัวโมง
่
- โยคะ
3.1 ทฤษฎีของมาสโลว์
-นักศึกษาศึกษาการ
3.2 ทฤษฎีของโรเจอร์ส
จัดการเรียนรูแ้ บบ
3.3 ทฤษฎีของโคมส์
Home School
4. การนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
การเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
ใช้ในการเรียนรู้
การเรียนรูต้ ามอัธยาศัย
-นักศึกษาอภิปรายและ
นาแนวคิดไปประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนรู้
-กิจกรรมการเขียนโดย
เสรี
* กิจกรรมทางานร่วมกัน จัด
แสดงละครสะท้อนวิถชี วี ติ
ชุมชน
3 ชัวโมง
่
-โยคะ
ตอนที่ 3 องค์ประกอบที่มีผลต่อ
-บรรยาย
การเรียนรู้
-ทดสอบความจา
ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการเรียนรู้
-เทคนิคลับสมอง
การจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการ
-พัฒนาทักษะการจา
เรียนรูส้ ุขภาพจิต การปรับตัวและการ
อย่างรอบด้าน
แนะแนวในสถานศึกษา
-นักศึกษาเข้าไปศึกษา
สถานศึกษาทีไ่ ด้รบั
รางวัลการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนจาก
อินเทอร์เน็ตหรือ
* นักศึกษาศึกษาดูงาน
สถานศึกษาเรื่องการ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การจัดบริการ
แนะแนว

ผูส้ อน

ผศ.อรอนงค์
แจ่มผล
รศ.ดร.ทวนทอง
เชาวกีรติพงศ์
ผศ.ดร.อังสุรยี ์
พันธ์แก้ว
อ.วชิระ
พิมพ์ทอง
อ.มนตรี หลินภู

ผศ.อรอนงค์
แจ่มผล
รศ.ดร.ทวนทอง
เชาวกีรติพงศ์
ผศ.ดร.อังสุรยี ์
พันธ์แก้ว
อ.วชิระ
พิมพ์ทอง
อ.มนตรี หลินภู
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สัปดาห์ที่

16

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
(ชม.)

กิ จกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช้

ผูส้ อน

Final Examination

หมายเหตุ * จัดกิ จกรรมนอกตารางเรียน
ผลการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์การเรียนรู้/สาระการเรียนรู้/การจัดการเรียนรู้
ผลลัพธ์การเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้
2. รูแ้ ละเข้าใจพัฒนาการของ
• พัฒนาการด้านร่างกายภาษา • ตัง้ ประเด็นคาถามและศึกษาวิเคราะห์
ผูเ้ รียนวัยต่าง ๆ และผูเ้ รียนทีม่ ี
จริยธรรม ปั ญญา และสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างวัยกับ
ความต้องการพิเศษ
ของเด็กและ วัยรุ่น รวมทัง้ ผู้ พัฒนาการทุกด้านของมนุษย์
มีความบกพร่องทุกประเภท • วิเคราะห์จากกรณีศกึ ษาโดยใช้ทฤษฎี
เป็ นหลักในการอธิบาย
2. สังเคราะห์จติ วิทยาและทฤษฎี • เหตุปัจจัยทางสังคมจิตวิทยา • ศึกษาค้นคว้าและสังเคราะห์จติ วิทยา
การเรียนรูไ้ ด้
และทฤษฎีการเรียนรูท้ ม่ี ผี ล
และทฤษฎีการเรียนรู้
ต่อการเรียนรู้
3. วิเคราะห์รูปแบบการเรียนรูแ้ ละ • รูปแบบและวิธกี ารเรียนรู้
• ศึกษาค้นคว้าธรรมชาติของ ผูเ้ รียน
ความแตกต่างของผูเ้ รียนได้
(Learning Styles)
รูปแบบการเรียนรู้ และความแตกต่าง
หลากหลายตามความ
ของผูเ้ รียน ทุกประเภท
แตกต่างของผูเ้ รียน
• ศึกษารูปแบบการสอนตามแนวคิด
ของนักจิตวิทยากลุม่ ต่าง ๆ
• จัดกิจกรรมการเรียนรู้ Storyline
Method กิจกรรมการแสดงละคร (การ
สะท้อนชีวติ ชุมชน)
• ศึกษาและสรุปวิธกี ารนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการเรียนรู้
4. จัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริม • การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อ
• วางแผนการจัดกิจกรรม บทเรียน
กระบวนการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนได้ ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละการ
และจัดสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับ
พัฒนาลักษณะนิสยั
ธรรมชาติ และความแตกต่างของ
ผูเ้ รียน โดยทางานเป็ นกลุม่ ย่อยและ
นาเสนอต่อกลุ่มใหญ่
5. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้
• การสังเกตพฤติกรรมของ
• ศึกษาและฝึกปฏิบตั ิ สังเกตพฤติกรรม
13
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
และคุณลักษณะของผูเ้ รียนได้

สาระการเรียนรู้
ผูเ้ รียนและการจัด
ทาการศึกษารายกรณี

6. เข้าใจตนเอง เรียนรูภ้ ายในตน • การทางานเป็ นทีม
เคารพศักดิศรี
์ และคุณค่าของ
ผูอ้ ่นื สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ่นื
เป็ นอย่างดีพฒ
ั นาความเป็ นผูน้ า
และผูต้ ามในการทางานเป็ นทีม
พัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาใน
กลุ่มอย่างสร้างสรรค์ พัฒนา
ตนเองรวมทัง้ วิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง เป็ นครูทจ่ี ดั การเรียน
การสอนให้ผเู้ รียนได้มคี วามเป็ น
มนุษย์ทส่ี มบูรณ์

การจัดการเรียนรู้
ผูเ้ รียนในสถานการณ์จริง
• จัดทากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนใน
สถานศึกษา (กิจกรรมจิตอาสา)
• นักศึกษาทาแบบประเมินตนเอง
• จัดทากรณีศกึ ษาและนาเสนอ
เพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ่วมกัน
• ฝึกสังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รียนและ
จัดทาการศึกษารายกรณี (Case
Study)
• วางแผนจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนา
คุณลักษณะผูเ้ รียนทัง้ เป็ นกลุ่มและ
รายบุคคล
• กิจกรรมจิตตปั ญญาศึกษา เช่น
* จัดทาแฟ้ มงาน (Portfolio) หรือ
* การเขียนอัตชีวประวัตหิ รือการเขียน
อนุทนิ
* กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
* กิจกรรมการเขียนโดยเสรี
* กิจกรรมจัดแสดงละครสะท้อนชีวติ
ชุมชน
* ฯลฯ
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2 แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
กิ จกรรม ผลลัพธ์
ที่
การเรียนรู้*

กิ จกรรมการประเมิ น (เช่น การเขียนรายงาน
โครงงาน การสอบย่อย การสอบกลางภาค การ
สอบปลายภาค)

1.

ข้อ 1, 2, 3, สอบกลางภาค
4
สอบปลายภาค
ทดสอบย่อย Pretest – Posttest แต่ละบท

2.

ข้อ 1, 2,
3,4,5

3.

ข้อ 5, 6

- การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
- โครงการปรับพฤติกรรม
- การศึกษารายกรณี
- กิจกรรมพัฒนาทักษะความจาและกระบวน
การคิด
- การค้นคว้า นาเสนอรายงาน
กิจกรรมจิตตปั ญญาศึกษา
- โยคะ
- กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนในสถานศึกษา
(กิจกรรมจิตอาสา)
- กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ
สตอรีไ่ ลน์ (การจัดแสดงละครสะท้อนชีวติ
ชุมชน)
- แฟ้ มงานหรือการเขียนอัตชีวประวัตหิ รือ
การเขียนอนุทนิ

กาหนดการ
ประเมิน
(สัปดาห์ที่)

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

7
16
ตลอดภาค
การศึกษา
ตลอดภาค
การศึกษา

20%
30%
10%
30%

10%

15

มคอ. 3
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1 ตาราและเอกสารหลักที่กาหนด (ระบุตาราและเอกสารหลักทีใ่ ช้ในการเรียนการสอน)
อรอนงค์ แจ่มผล.(2550). จิตวิทยาสาหรับครู. กาแพงเพชร : โครงการตาราเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
อังสุรยี ์ พันธุ์แก้ว. (2550). จิตวิทยาสาหรับครู. กาแพงเพชร : โครงการตาราเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ปิ ยโสภณ. (2549). พุทธวิ ธีคลายเครียด. กรุงเทพฯ : พลัสเพรส.
วานิษา เรช. (2550). อัจฉริ ยะสร้างได้. กรุงเทพฯ : อัจฉริยสร้างได้
วิทยา นาควัชระ. (2543). จิ ตวิ ทยาประยุกต์ : อยูอ่ ย่างสง่า. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ : สถาบัน
พัฒนาตนเองและนักบริหาร
วีระ ไชยศรีสุข. (2533). สุขภาพจิ ต. กรุงเทพฯ ต้นอ้อ แกรมมี.่
ลีลาภรณ์ บัวสาย. (2549). เศรษฐกิ จพอเพียง : ร่วมเรียนรูส้ ารข่าวขยายผล. กรุงเทพฯ:
อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนต์พบั ลิชซิง่ .
ศิรกิ ุล ตัณฑุลารักษ์. (2542). ทฤษฎี บุคลิ กภาพ. กาญจนบุร.ี สถาบันราชภัฏกาญจนบุร.ี
สมพร เทพสิทธา. (2548). เศรษฐกิ จพอเพียง. ตามแนวพระราชดาริ. กรุงเทพน : ธรรมสาร
สมโภชน์ เอีย่ มสุภาษิต. (2526). การปรับพฤติ กรรม. กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย.
________ . (2526). ทฤษฎีและการปรับพฤติ กรรม. กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย.
สมศักดิ ์ ภู่วภิ าดวรรณธน์. (2544). เทคนิ คการส่งเสริ มความคิ ดสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ. ไทยวัฒนา
พานิช.
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั . (2549). เศรษฐกิ จพอเพียง. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริน้ ติง้ แอนด์
พับลิชซิง่ .
สานักนโยบายและแผนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2543).
หัวใจของการปฏิ รปู การศึกษาตามแนว พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542. กรุงเทพฯ :
การศาสนา.
สุวทิ ย์ มูลคาและอรทัย มูลคา. (2544). เรียนรู้ส่คู รูมืออาชีพ. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์.
3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
E-Learning วิชาจิตวิทยาสาหรับครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
http://202.29.15.17/index_e.html
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หมวดที่ 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
1 กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิภาพในรายวิชานี้ ทีจ่ ดั ทาโดยนักศึกษา ได้จดั กิจกรรมในการนาแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดงั นี้
- การสนทนากลุม่ ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รียน
- แบบประเมินผูส้ อนและแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ทีค่ ณะครุศาสตร์ได้จดั ทาเป็ นช่องทางการสือ่ สารกับนักศึกษา
2 กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
- การประเมินโดยอิงพัฒนาการของผูเ้ รียน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้ โดยคณะกรรมการฝ่ ายวิชาการ คณะครุศาสตร์
3 การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมองและหาข้อมูลเพิม่ เติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
- การวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน
4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทบทวนผลสัมฤทธิ ์ในรายหัวข้อ ตามทีค่ าดหลังจากการ
เรียนรูใ้ นวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบย่อยและหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทบทวนผลสัมฤทธิโดยรวมในวิ
ชาดังนี้
์
- การทบทวนการให้คะแนนจากการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่นื หรือผูท้ รงคุณวุฒทิ ่ี
ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีการตัง้ คณะกรรมการในคณะครุศาสตร์ ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูข้ องนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธกี ารให้คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤติกรรม
5 การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา (อธิบายกระบวนการในการนา
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ)
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิประสิ
์ ทธิผลรายวิชา ได้มกี ารวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึน้ ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์ตามข้อ 4
- เปลีย่ นหรือสลับอาจารย์ผสู้ อน เพื่อให้นกั ศึกษามีมมุ มองในเรื่องการประยุกต์ความรูน้ ้กี บั ปัญหาที่ มา
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จากงานวิจยั ของอาจารย์หรือการบริการวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา
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