รายละเอียดของรายวิชา มคอ 3
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะครุศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อวิชา
1105101

จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น
Adolescence Guidance Psychology

2. จานวนหน่วยกิตหรือจานวนชั่วโมง
2 (1-2-3)

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาชีพครู
วิชาการศึกษา
วิชาเลือก

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์กอเดช อ้าสะกะละ
อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เรืองแป้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา กุลฑล
อาจารย์จัลจลี ลิขิตถนอม

อาจารย์กอเดช อ้าสะกะละ
อาจารย์ฟารีดา สามะอาลี

5. ภาคการศึกษา /ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

6. รายวิชาที่เรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
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8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายวิชาครั้งล่าสุด
6 สิงหาคม พ.ศ.2556

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัยรุ่นและทฤษฏีพัฒนาการของวัยรุ่น
พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของวัยรุ่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการ ปัญหาวัยรุ่น บทบาทของครูกับการ
แนะแนววัยรุ่น แนวทางการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของวัยรุ่นโดยใช้กระบวนการแนะแนว
การจัดบริการแนะแนวเพื่อพัฒนาการป้องกันแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการวัยรุ่นด้าน
การศึกษา อาชีพ สังคม และส่วนตัว

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนาความรู้
ความเข้าใจในด้านจิตวิทยาและการแนะแนวเป็นพื้นฐานในการช่วยเหลือเด็กวัยรุ่นและเพื่อความรู้
ความเข้าใจในการเรี ย นวิชาอื่น ที่เกี่ย วข้อง และการฝึ กประสบการณ์วิช าชีพ ทั้งนี้ ควรมีการฝึ ก
ปฏิบัติการแนะแนวที่สามารถวัดทักษะของครู และมีการยกตัวอย่าง Case study เกี่ยวกับจิตวิทยา
การแนะแนวเด็กวัยรุ่นที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในสังคมปัจจุบันเพื่อฝึกปฏิบัติการ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
วัยรุ่นและทฤษฏีพัฒนาการของวัยรุ่น พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของวัยรุ่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาการ ปัญหาวัยรุ่น บทบาทของครูกับการแนะแนววัยรุ่น แนวทางการพัฒนาความสามารถ
และศักยภาพของวัยรุ่นโดยใช้กระบวนการแนะแนว การจัดบริการแนะแนวเพื่อพัฒนาการป้องกัน
แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการวัยรุ่นด้านการศึกษา อาชีพ สังคม และส่วนตัว

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
อภิปราย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติงาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
อภิ ป ราย 15 ชั่ ว โมง สอนเสริ ม ตามความ ฝึ ก ปฏิ บั ติ 30 ชั่ ว โมง ศึ ก ษาด้ ว ยตนเอง 45
ต่อภาคการศึกษา
ต้องการของนักศึกษา ต่อภาคการศึกษา
ชั่ ว โ ม ง ต่ อ ภ า ค
การศึกษา

3. จ านวนชั่ ว โมงต่ อ สั ป ดาห์ ที่ อ าจารย์ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาและแนะน าทางวิ ช าการแก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคล
อาจารย์ประจาวิช าให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตาม
ความต้องการของนักศึกษา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่กาหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา
2. พัฒนาตนเองตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
3. ดารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมและร่วมสร้างสังคมปรองดองเพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข
4. มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี สาหรับครูการประถมศึกษา
1.2 วิธีสอน
1. กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนมีวัฒนธรรมองค์กรตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อเป็นการ
ปลูกฝังให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติได้ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2. อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู แนว
พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในการสอนทุกรายวิชา เน้นเรื่อง
ศรัทธาต่อวิชาชีพ ตั้งใจถ่ายทอดวิชาการ ส่งเสริมการเรียนรู้และทาตนเป็นแบบอย่างที่ดี
3. กาหนดวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต
ตรงต่อเวลา การแต่งกายที่ถูกกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย การดารงตนภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหา กษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.3 วิธีการประเมินผล
1. มีการประเมินระหว่างเรียนควบคู่ไปกับการประเมินในทุกรายวิชา โดยผู้เรียนประเมินตนเอง
ประเมินโดยกลุ่มเพื่อน อาจารย์ และใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ได้แก่ การสังเกต การ
สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม แบบประเมินตนเอง
2. ประเมินจากการร่วมกิจกรรมเสริมคุณธรรม จริยธรรมความเป็นครูและกิจกรรมสาขาวิชาการ
ประถมศึกษาและการศึกษาพิเศษ
3. ตรวจผลงานการเรียนรู้โดยใช้การปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ การใช้กรณีศึกษา
4. ประเมินการตรงต่อเวลาจากการเข้าชั้นเรียน กิจกรรมนอกชั้นเรียน และการแต่งกายของ
นักศึกษา การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน และการส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่กาหนดประเมิน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและการปฏิบัติ ในรายวิชาชีพครู
และวิชาเอกอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ได้แก่ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิดและ
หลักการทางการประถมศึกษา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมรรถนะและคุณธรรมสาหรับครูประถม
ศึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และทักษะชีวิตสาหรับครูประถมศึกษา นวัตกรรมการสอนระดับ
ประถมศึกษา การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม
2. การแสดงออกถึงความสามารถการบูรณาการภายในวิชาชีพครู วิชาชีพครูกับวิชาเอกตาม
มาตรฐานที่คุรุสภากาหนด
3. ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้ในวิชาเอกและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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4. การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้ การประยุกต์ความรู้ด้านการ
ประถมศึกษาที่ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ต่อไปนี้
4.1 หลักการและแนวคิดทางประถมศึกษา
4.2 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กระดับประถมศึกษา
4.3 ภาษาไทยสาหรับนักเรียนประถมศึกษา
4.4 คณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนประถมศึกษา
4.5 วิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนประถมศึกษา
4.6 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสาหรับนักเรียน
2.2 วิธีการสอน
1. ใช้การสอนหลายรูปแบบตามเนื้อหาสาระ ได้แก่ การเรียนรู้แบบร่วมมือ การใช้
กระบวนการกลุ่ม การแลก เปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน การอภิปราย การฝึกปฏิบัติ สถานการณ์จาลอง กรณีตัวอย่าง การสัมมนาโดยเน้นการปฏิบัติงาน
ในสถานการณ์จริง
2. การเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือจากสื่อมวลชนในรูปแบบ ต่าง ๆ การเรียนรู้
จากภูมิปัญญาในชุมชนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3. การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย เช่น การศึกษาค้นคว้าข้อมูล การทาโครงงาน การถาม
ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน
4. การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การฝึกงานในสถานศึกษา และเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกมา
เป็นวิทยากร และการเรียนรู้จากนักสหวิชาชีพ
2.3 วิธีการประเมินผล
1. การทดสอบย่อย
2. ทดสอบกลางภาคการศึกษาปลายภาคศึกษา
3. ประเมินจากการ รายงานการศึกษาค้นคว้า การอภิปราย การทบทวน การฝึกปฏิบัติการ
การสัมมนาการใช้กระบวนการกลุ่ม การแลก เปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ การ
บรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
4. ประเมินจากการนาเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับผลการเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือจากสื่อมวลชนในรูปแบบ ต่าง ๆ การเรียนรู้จากภูมิปัญญาในชุมชนและการเรียนรู้
ด้วยตนเอง
5. ประเมินจากการตรวจผลงานและ ประเมินตามสภาพจริง ทั้ง การใช้แฟ้มสะสมงาน การ
ประเมินการปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การประเมินโดยกลุ่มเพื่อน

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1. แสดงออกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ในการนาความรู้
ด้านวิชาชีพครูและวิชาเอกไปใช้ในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านการประถมศึกษา อย่าง
สร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์
3. สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริงทาความเข้าใจ ประเมินข้อมูลสารสนเทศ และแนวคิดจาก
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แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการวินิจฉัยและวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
4. ความสามารถในการวิจั ย ต่อยอดองค์ความรู้ด้านการประถมศึก ษาเพื่อ ตอบสนองความ
ต้องการและสภาพปัญหาของท้องถิ่นและสังคม
3.2 วิธีสอน
1. การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดประเมิน
ค่า และคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยจัดให้มีกิจกรรมในลักษณะต่าง ๆ เช่น การอภิปรายกลุ่ม การ
คิดวิเคราะห์ หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์จาลอง กิจกรรมการแก้ปัญหากิจกรรมการวิเคราะห์จาก
การมองต่างมุม
2. การเรียนรู้ผ่านกระบวน การวิจัย เช่น การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การ
ใช้สื่อเทคโนโลยี การทาโครงงานและการทาวิจัยในชั้นเรียน
3. การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เช่น กิจกรรมฝึกปฏิบัติ การฝึกทักษะการสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียน การสังเกตการสอน การสัมภาษณ์หรือพูดคุยกับผู้มีประสบการณ์การสอนในชั้น
เรียนและนักสหวิชาชีพ
4. การทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Research-based learning)
5. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์
3.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากผลงานการอภิปรายกลุ่ม การคิดวิเคราะห์ หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์
จาลอง กิจกรรมการแก้ปัญหากิจกรรมการวิเคราะห์จากการมอง ต่างมุม
2. ประเมินความสามารถทางปัญญาทั้งการคิดที่เป็นนามธรรมและการแสดงออกที่เป็นรูปธรรม
เช่น จากกระบวนการทางานของนักศึกษา กระบวนการคิด การสื่อ ความคิด ความเข้าใจ
ความคิดสร้างสรรค์ของผลงาน
3. วัดและประเมินจากผลการทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การนาเสนอผลงานการวิจัย
4. นักศึกษาประเมินกระบวน การพัฒนาความสามารถทางปัญญาของตนเองในแต่ละขั้นตอน
เช่น การสังเกต การตั้งคาถาม การสืบค้น การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสะท้อนและสื่อ
ความคิด
5.ประเมินจากการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1. แสดงออกถึงการมีความ สัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วม
กับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
2.เปิดโอกาสให้ผู้เรียนผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง ชุมชน และนัก สหวิชาชีพมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู้
3.มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียน การประถมศึกษา มีความรู้สึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์และสังคม เอาใจใส่ในการรับฟังและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อย่างมีความ
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รับผิดชอบ
4. มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านการประถมศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีสอน
1. กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอนและผู้เรียน
กับสังคม
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์และ
ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการลงปฏิบัติในพื้นที่ ในสถานศึกษา และหน่วยงานสห
วิชาชีพเพื่อการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง
4. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม
โดยการเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative learning through action)
5. การจัดโอกาสให้เป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วม (Shared leadership) ในการนาเสนองานวิชาการ
6. จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการคิด การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบ
สะท้อนกลับ (Reflective thinking)
7. กาหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูการประถมศึกษาตลอดหลักสูตร
4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรียน
2. สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานการณ์ต่างๆ
3. วัดและประเมินจากผลงาน
- การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอนและผู้เรียนกับสังคม
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้กระบวนการกลุ่มการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
การลงปฏิบัติในพื้นที่ ในสถานศึกษา และหน่วยงานสหวิชาชีพ
- การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม
โดยการเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
- ผลงานจากการเรียนแบบร่วมมือ
4. วัดและประเมินจากผลงานกลุ่มและการเป็นผู้นาในการอภิปรายซักถาม
5. สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกต่อบุคคลรอบข้าง ในการจัดกิจกรรมต่างๆ การทางานร่วมกับ
ผู้อื่น
6. ประเมินจากการทาชิ้นงานหรือ ภาระงาน
7. ประเมินจากการทากิจกรรมร่วมกับโรงเรียนหน่วยฝึกและหน่วยงานสหวิชาชีพ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1. แสดงออกซึ่งความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นตัวเลข ภาษาพูด ภาษา
เขียน เพื่อเข้าใจปัญหา การจัดการความรู้ และพัฒนาผู้เรียน
2.แสดงออกซึ่งความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้และงานที่
รับผิดชอบ
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3. มีความไวในการวิเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด ข้อมูลข่าวสารจากผู้เรียนด้านการ
ประถมศึกษา
4. สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศสาหรับผู้เรียนการ
ประถมศึกษาอย่างเหมาะสม
5.2 วิธีสอน
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ โดยให้ผู้เรียนมีการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
การติดต่อสื่อสารทั้งระดับบุคคล และกลุ่มคน โดยได้สืบค้น วิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลด้านการ
ประถมศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ ทั้งสถานการณ์จริง
สถานการณ์จาลองและนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหลายสถานการณ์
4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ ทางด้านการประถมศึกษาโดยจัด
กิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้การวิเคราะห์ การสื่อสาร การนาเสนอ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในสถานการณ์ต่างๆ ที่กาหนดขึ้น
5. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ สามารถ
นาไป ประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์
5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินผลตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสังเกต ประเมินทักษะการพูดการเขียน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ใช้การทดสอบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
3. วัดและประเมินจากผลงานการสืบค้นและการนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้านการ
ประถมศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การทดสอบ การตรวจ
ผลงาน การตรวจการปฏิบัติ ประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
6. ทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 ทักษะการจัดการเรียนรู้
1. แสดงออกซึ่งความสามารถในการบูรณาการความรู้ด้านวิชาชีพครูไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
ด้านการประถมศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
2. แสดงออกซึ่งความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย การวัดผล ประเมินผลและทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนด้านการ
ประถมศึกษาอย่างบูรณาการ
3. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้การประถมศึกษา มีความหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการ กึ่งทางการและไม่เป็นทางการได้อย่างสร้างสรรค์
4. มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านการสอนการประถมศึกษา
6.2 วิธีสอน
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นการปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน
2. การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เช่น การศึกษากรณีตัวอย่างจากห้องเรียน การ

8

สังเกต การสอนแบบต่าง ๆ การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน การสัมภาษณ์หรือพูดคุยกับผู้มี
ประสบการณ์ การทาแผนการสอน การผลิตสื่อประกอบการสอนการประถมศึกษา การทดลองสอน
การทาวิจัยในชั้นเรียน การประเมินผู้เรียนและการจัดแหล่งประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
3. การเรียนรู้จากต้นแบบ เช่น ผู้สอน เพื่อน ครูประจาชั้น ครูผู้ช่วย พี่เลี้ยง หรือครูต้นแบบ
และนักสหวิชาชีพ
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง การได้
ปฏิบัติจริงในแหล่งการเรียนรู้ การเรียนรู้จากวิทยากรครูต้นแบบ/นักสหวิชาชีพ
5. จัดกิจกรรมให้มีการฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน
ขั้นตอนต่างๆตามลาดับ
6. จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน การสัมมนาทางการประถมศึกษา
6.3 วิธีการประเมินผล
1. ตรวจผลงานการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ศูนย์การ
เรียน สื่อการสอนด้านการประถมศึกษาสอดรับกับหลักสูตรและพัฒนาการตามวัยอย่างเป็นองค์รวม
และสามารถบูรณการไปสู่ศาสตร์อื่น ๆ ได้สอดรับกับพัฒนาการตามวัย
2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาการสอน จากการสะท้อนความคิดในห้องเรียน
และจากการสังเกต การสอนระหว่างทดลองสอน ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เปรียบเทียบ
แผนการสอน สื่อการเรียนที่ทาส่งกับการปฏิบัติจริงในห้องเรียน
3. ประมวลพฤติกรรมการสอนและทักษะการสอนของนักศึกษา จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น
จากนักเรียน ครูประจาชั้น ครูพี่เลี้ยง เพื่อน ผู้บริหารโรงเรียน และนักสหวิชาชีพ
4. ประเมินจากผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูทั้งระหว่างเรียนการสอนเต็มเวลา
5. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาชีพครูและสาขาวิชาการประถมศึกษา

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่
1

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง
1. ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ 3
จิตวิทยาเด็กวัยรุ่นและการแนะแนว
- ความหมายของจิตวิทยา
เด็กวัยรุ่นและการแนะแนว
- สาขาของจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาเด็กวัยรุ่น
- ความสาคัญในการศึกษาเด็ก
วัยรุ่น
- ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาเด็ก
วัยรุ่น
- หลักการทางจิตวิทยาในการศึกษา
เด็กวัยรุ่น
- วิธีการศึกษาเด็กวัยรุ่น

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/สื่อที่ใช้
- เอกสารคาสอน
- สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
- กิจกรรมใบงาน
- อภิปรายกลุ่ม
วิเคราะห์ สังเคราะห์
-นาเสนอรายงานหน้า
ชั้นเรียน

ผู้สอน
อ.นิตยา
อ.กอเดช
อ.กฤษฎา
อ.ฟารีดา
อ.ปนัดดา
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สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
จานวน
ที่
ชัว่ โมง
2
2. ทฤษฎีพัฒนาการ
3
- ความหมายพัฒนาการ
- ความแตกต่างของพัฒนาการ
กับการเจริญเติบโต
- หลักพัฒนาการ
- ทฤษฎีพัฒนาการของ Hall
- ทฤษฎีพัฒนาการของ Freud
- ทฤษฎีพัฒนาการของ Sullivan
- ทฤษฎีพัฒนาการของ Erikson
- ทฤษฎีพัฒนาการของ Piaget
- ทฤษฎีพัฒนาการของ
Kohlberg
- ทฤษฎีพัฒนาการของ
Havighurst
3
3. การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
3
ด้านร่างกายของเด็กวัยรุ่น
- ความหมายของพัฒนาการและ
การเจริญเติบโต
- การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
- การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายของ
เด็กวัยรุ่น
- การเปลี่ยนแปลงด้านส่วนสูงและ
น้าหนัก
- การเปลี่ยนแปลงด้านสัดส่วน
- การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเพศ
- การส่งเสริมการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการด้านร่างกายของเด็ก
วัยรุน่
4
4. พัฒนาการด้านอารมณ์ของเด็ก
3
วัยรุ่น
- ความหมายและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านอารมณ์
- สาเหตุของการเกิดอารมณ์ของเด็ก
วัยรุ่น

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/สื่อที่ใช้
- เอกสารคาสอน
- สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
- กิจกรรมใบงาน
- การทางานกลุ่ม
- นาเสนอด้วยเอกสาร
และรายงานหน้าชั้น
เรียน
- ทดสอบย่อย

ผู้สอน
อ.นิตยา
อ.กอเดช
อ.กฤษฎา
อ.ฟารีดา
อ.ปนัดดา

- เอกสารคาสอน
- สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
- สื่อ VCD
- กิจกรรมใบงาน
- การทางานกลุ่ม
- อภิปรายกลุ่ม
กรณีศึกษา
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์

อ.นิตยา
อ.กอเดช
อ.กฤษฎา
อ.ฟารีดา
อ.ปนัดดา

- เอกสารคาสอน
- สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
- กิจกรรมใบงาน
- อ ภิ ป ร า ย ก ลุ่ ม
กรณีศึกษา

อ.นิตยา
อ.กอเดช
อ.กฤษฎา
อ.ฟารีดา
อ.ปนัดดา
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สัปดาห์
ที่

5

6

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียนการ
ชั่วโมง
สอน/สื่อที่ใช้
คิดวิเคราะห์
สังเคราะห์

ผู้สอน

- เอกสารคาสอน
- สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
- กิจกรรมใบงาน
- อ ภิ ป ร า ย ก ลุ่ ม
กรณีศึกษา
คิดวิเคราะห์
สังเคราะห์
-นาเสนอรายงานหน้า
ชั้นเรียน

อ.นิตยา
อ.กอเดช
อ.กฤษฎา
อ.ฟารีดา
อ.ปนัดดา

- เอกสารคาสอน
- สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
- กิจกรรมใบงาน
- อภิปรายกลุ่ม
วิเคราะห์
สังเคราะห์
- ปฏิบัติการ
คานวณระดับ
สติปัญญา

อ.นิตยา
อ.กอเดช
อ.กฤษฎา
อ.ฟารีดา
อ.ปนัดดา

- ประเภทอารมณ์ในเด็กวัยรุ่น
- ลักษณะทางอารมณ์ของเด็กวัยรุ่น
- การแสดงออกทางอารมณ์กับ
แรงจูงใจและความต้องการ
- แรงจูงใจทางจิตวิทยา
- แรงจูงใจทางด้านอารมณ์และ
สังคม
- ความต้องการของเด็กวัยรุ่น
- การส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน
อารมณ์ของเด็กวัยรุ่น
5. พัฒนาการด้านสังคมของเด็กวัยรุ่น 3
- ลักษณะทางสังคมของเด็กวัยรุ่น
- ความสัมพันธ์ของเด็กวัยรุ่นกับบุคคลใน
สังคม
- กลุ่มและพฤติกรรมทางสังคมของ
เด็กวัยรุ่น
- ประโยชน์ในการรวมกลุ่มทางสังคม
ของเด็กวัยรุ่น
- บทบาทของเด็กวัยรุ่นที่มีต่อสังคม
- การเกิดบทบาทของวัยรุ่นที่ไม่พึง
ประสงค์ต่อสังคม
- บทบาทของสังคมและชุมชนที่มีต่อ
เด็กวัยรุ่น
- การส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม
ของเด็กวัยรุ่น
6. พัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็ก 3
วัยรุ่น
- ความหมายของสติปัญญา
- คุณลักษณะพัฒนาการทางด้าน
สติปัญญาของเด็กวัยรุ่น
- พัฒนาการด้านสติปัญญากับพัฒนาการ
ทางภาษาของเด็กวัยรุ่น
- พัฒนาการด้านสติปัญญากับพัฒนาการ
ทางด้านจริยธรรมของเด็กวัยรุ่น
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สัปดาห์
ที่

7

8
9

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียนการ
ชั่วโมง
สอน/สื่อที่ใช้

- พัฒนาการด้านสติปัญญากับ
พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
วัยรุ่น
- พัฒนาการด้านสติปัญญากับ
พัฒนาการด้านอาชีพของ
เด็กวัยรุ่น
- การส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สติปัญญาของเด็กวัยรุ่น
7. บุคลิกภาพและการปรับตัวของเด็ก 3
- เอกสารคาสอน
วัยรุ่น
- สื่อ PowerPoint
- ความหมายและความสัมพันธ์ของ
ประกอบการบรรยาย
บุคลิกภาพและการปรับตัว
- กิจกรรมใบงาน
- ความสาคัญของการปรับตัวในเด็กวัยรุ่น
- อภิปรายกลุ่ม
- ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัว
วิเคราะห์ สังเคราะห์
ของเด็กวัยรุ่น
-นาเสนอรายงานหน้า
- การปรับตัวและกลไกการป้องกันตัวของ
ชั้นเรียน
เด็กวัยรุ่น
- สุขภาพจิตกับการปรับตัวของเด็ก
วัยรุ่น
- การพัฒนาด้านบุคลิกภาพกับการ
ปรับตัวของเด็กวัยรุ่น
- การสารวจและสร้างเสริมบุคลิกภาพ
ของตนเองในเด็กวัยรุ่น
สอบกลางภาค
8. การจัดบริการแนะแนวใน
3
- เอกสารคาสอน
โรงเรียนแก่เด็กวัยรุ่น
- สื่อ PowerPoint
- ความหมายของการแนะแนว
ประกอบการบรรยาย
- ความสาคัญและประโยชน์การ
- กิจกรรมใบงาน
จัดบริการแนะแนวแก่เด็กวัยรุ่น
- อภิปรายกลุ่ม
- ลักษณะการจัดบริการแนะแนวแก่
วิเคราะห์
เด็กวัยรุ่น
สังเคราะห์
- หลักการจัดบริการแนะแนวสาหรับ
-นาเสนอรายงานหน้า
เด็กวัยรุ่น
ชั้นเรียน
- ประเภทของการแนะแนว
- การจัดบริการแนะแนว 5 บริการ

ผู้สอน

อ.นิตยา
อ.กอเดช
อ.กฤษฎา
อ.ฟารีดา
อ.ปนัดดา

อ.นิตยา
อ.กอเดช
อ.กฤษฎา
อ.ฟารีดา
อ.ปนัดดา
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สัปดาห์
ที่

10.

11.

12

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียนการ
ชั่วโมง
สอน/สื่อที่ใช้

- การแนะแนวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา
- การจัดและการบริหารงานแนะแนว
ในโรงเรียน
9. การศึกษาสารวจเด็กวัยรุ่นเป็น
3
รายบุคคล
- ความสาคัญและความหมาย
- ลักษณะของข้อมูลที่ควรรวบรวม
- หลักในการรวบรวมข้อมูล
- กลวิธีและเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูล
10. บริการสนเทศแก่เด็กวัยรุ่น
3
- ความหมายบริการสนเทศ
- ประเภทของบริการสนเทศ
- ความสาคัญของบริการสนเทศ
- ประโยชน์ของบริการสนเทศ
- วัตถุประสงค์ของการจัดบริการ
สนเทศแก่เด็กวัยรุ่น
- หลักการจัดบริการสนเทศ
- ประเภทและแหล่งข้อสนเทศ
- กลวิธีในการให้ข้อสนเทศ
- รูปแบบวิธีการให้ข้อสนเทศ
11. บริการให้คาปรึกษาแก่เด็ก
3
วัยรุ่น
- ความหมายของการให้คาปรึกษา
- วัตถุประสงค์ของการให้คาปรึกษา
- ปรัชญาการให้คาปรึกษา
- หลักการให้คาปรึกษา
- รูปแบบในการให้คาปรึกษา
- กระบวนการของการให้คาปรึกษา
- ทักษะการให้คาปรึกษา
- คุณสมบัติและจรรยาบรรณของ
การให้คาปรึกษา

ผู้สอน

- เอกสารคาสอน
- สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
- กิจกรรมใบงาน
- ฝึกปฏิบัติ

อ.นิตยา
อ.กอเดช
อ.กฤษฎา
อ.ฟารีดา
อ.ปนัดดา

- เอกสารคาสอน
- สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
- กิจกรรมใบงาน

อ.นิตยา
อ.กอเดช
อ.กฤษฎา
อ.ฟารีดา
อ.ปนัดดา

- เอกสารคาสอน
- สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
- กิจกรรมใบงาน
- ฝึกปฏิบัติ

อ.นิตยา
อ.กอเดช
อ.กฤษฎา
อ.ฟารีดา
อ.ปนัดดา
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สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
จานวน
ที่
ชั่วโมง
13 12. บริการจัดวางตัวบุคคลแก่เด็ก 3
วัยรุ่น
- ความสาคัญของบริการจัดวางตัว
บุคคล
- วัตถุประสงค์ในการจัดวางตัว
บุคคล
- ประเภทของการจัดวางตัวบุคคล
- การดาเนินงานการจัดบริการจัด
วางตัวบุคคล
- หน่วยงานและสถาบันทางสังคมที
ให้ความช่วยเหลืองานจัดวางตัว
บุคคล
14 13. บริการติดตามผล
3
- ความหมายของบริการติดตามผล
- ความสาคัญและจุดมุ่งหมายของ
การติดตามผล
- หลักการในการติดตามผลและ
ประเมินผล
- รูปแบบและลักษณะการติดตามผล
ในงานแนะแนว
- เทคนิควิธีการติดตามผล
- การดาเนินงานติดตามผล
- ขอบข่าย แนวทางและหลักเกณฑ์
การประเมินผล
- บุคคลที่ทาหน้าที่ประเมินผล
บริการแนะแนว
- การรายงานผล
15 14. ปัญหาเด็กวัยรุ่นและแนวทางการ 3
ช่วยเหลือ
- ลักษณะปัญหาของเด็กวัยรุ่น
- สาเหตุของพฤติกรรมที่เป็นปัญหา
ของเด็กวัยรุ่น
-ปัญหาของเด็กวัยรุ่นในสังคมไทย
- เป้าหมายและบทบาทของผู้ใหญ่
ในการให้ความช่วยเหลือเด็กวัยรุ่น
- ตัวอย่างแนวทางการช่วยเหลือเด็ก

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/สื่อที่ใช้
- เอกสารคาสอน
- สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
- กิจกรรมใบงาน

ผู้สอน
อ.นิตยา
อ.กอเดช
อ.กฤษฎา
อ.ฟารีดา
อ.ปนัดดา

- เอกสารคาสอน
- สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
- กิจกรรมใบงาน

อ.นิตยา
อ.กอเดช
อ.กฤษฎา
อ.ฟารีดา
อ.ปนัดดา

- เอกสารคาสอน
- สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยาย
- กิจกรรมใบงาน
- อภิปรายกลุ่ม
วิเคราะห์
สังเคราะห์
-นาเสนอรายงานหน้า
ชั้นเรียน

อ.นิตยา
อ.กอเดช
อ.กฤษฎา
อ.ฟารีดา
อ.ปนัดดา
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียนการ
ชั่วโมง
สอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

วัยรุ่นตามลักษณะของปัญหา
-ตัวอย่างการคัดกรองเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสารเสพติดในเด็กวัยรุ่น

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ที่
1

ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมจริยธรรม
1. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิ ช าชี พ ครู ที่ ก าหนดโดยองค์ ก ร
วิชาชีพ คือ คุรุสภา
2. พัฒนาตนเองตามแนว
พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
3. ดารงตนในสังคมพหุ
วัฒนธรรมและร่วมสร้างสังคม
ปรองดองเพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข
4. มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็น
แ บ บ อ ย่ า ง ที่ ดี ส า ห รั บ ค รู ก า ร
ประถมศึกษา

วิธีการประเมิน
1. มีการ
ประเมินระหว่าง
เรียนควบคู่ไปกับ
การประเมินในทุก
รายวิชา โดย
ผู้เรียนประเมิน
ตนเอง ประเมิน
โดยกลุ่มเพื่อน
อาจารย์ และใช้
วิธีการประเมินที่
หลากหลาย ได้แก่
การสังเกต การ
สัมภาษณ์ การ
สนทนากลุ่ม แบบ
ประเมินตนเอง
2. ประเมิน
จากการร่วม
กิจกรรมเสริม
คุณธรรม
จริยธรรมความ
เป็นครูและ
กิจกรรมสาขาวิชา
การประถมศึกษา
และการศึกษา
พิเศษ
3. ตรวจ
ผลงานการเรียนรู้

สัปดาห์
ประเมิน

สัดส่วน
ของการ
ประเมินผล
ตลอด
10%
ภ า ค
การศึกษา
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โดยใช้การ
ปฏิสัมพันธ์เชิง

กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์
ประเมิน

สัดส่วน
ของการ
ประเมินผล

2

5%

ปฏิบัติการ การใช้
กรณีศึกษา
4. ประเมิน
การตรงต่อเวลา
จากการเข้าชั้น
เรียน กิจกรรมนอก
ชั้นเรียน และการ
แต่งกายของ
นักศึกษา การมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียน
และการส่งงาน
ตามกาหนด
ระยะเวลาที่
กาหนดประเมิน
ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
2

2. ความรู้
1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี

1. การ
ทดสอบย่อย
2. ทดสอบ
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กิจกรรม
ที่

และการปฏิบัติ ในรายวิชาชีพครูและ
วิชาเอกอย่างกว้างขวางและเป็น
ระบบ ได้แก่ มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปรัชญา แนวคิดและ
หลักการทางการประถมศึกษา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมรรถนะ
และคุณธรรมสาหรับครูประถม
ศึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และทักษะชีวิตสาหรับครู
ประถมศึกษา นวัตกรรมการสอน
ระดับประถมศึกษา การเรียนรู้ด้วย
การบริการสังคม
2. การแสดงออกถึง

กลางภาค
การศึกษา
ปลายภาคศึกษา
3. ประเมิน
จากการ รายงาน
การศึกษาค้นคว้า
การอภิปราย การ
ทบทวน การฝึก
ปฏิบัติการ การ
สัมมนาการใช้
กระบวนการกลุ่ม
การแลก เปลี่ยน
เรียนรู้ การศึกษาดู

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

ความสามารถการบูรณาการภายใน
วิชาชีพครู วิชาชีพครูกับวิชาเอก
ตามมาตรฐานที่คุรุสภากาหนด
3. ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าของความรู้ในวิชาเอก
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4. การแสดงออกถึง
ความสามารถในการบูรณาการ
ความรู้ การประยุกต์ความรู้ด้านการ
ประถมศึกษาที่ครอบคลุมสาระการ
เรียนรู้ต่อไปนี้
4.1 หลักการและแนวคิดทาง
ประถมศึกษา
4.2 พัฒนาการและการเรียนรู้
ของเด็กระดับประถมศึกษา
4.3 ภาษาไทยสาหรับนักเรียน
ประถมศึกษา
4.4 คณิตศาสตร์สาหรับ
นักเรียนประถมศึกษา
4.5 วิทยาศาสตร์สาหรับ
นักเรียนประถมศึกษา

งานในแหล่งเรียนรู้
การบรรยายพิเศษ
โดยวิทยากร
ภายนอกที่มีความ
เชี่ยวชาญ
4. ประเมิน
จากการนาเสนอ
รายงานหน้าชั้น
เรียนเกี่ยวกับผล
การเรียนรู้จากสื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศหรือ
จากสื่อมวลชนใน
รูปแบบ ต่าง ๆ
การเรียนรู้จากภูมิ
ปัญญาในชุมชน
และการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
5. ประเมิน
จากการตรวจ
ผลงานและ

8
1, 2, 3,
4, 5, 6,
7, 9, 10,
11, 12,
13, 14,
15

สัปดาห์
ประเมิน

20%
40%
25%

สัดส่วน
ของการ
ประเมินผล
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4.6 สังคมศึกษา ศาสนา และ ประเมินตามสภาพ
วัฒนธรรมสาหรับนักเรียน
จริง ทั้ง การใช้
แฟ้มสะสมงาน
การประเมินการ
ปฏิบัติ การสังเกต
พฤติกรรม การ
ประเมินโดยกลุ่ม
เพื่อน
1.
ประเมินจาก
1. แสดงออกถึง
ผลงานการ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
อภิปรายกลุ่ม การ
สังเคราะห์ ประเมินค่า ในการนา
ความรู้ด้านวิชาชีพครูและวิชาเอกไป คิดวิเคราะห์ หรือ
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน สัปดาห์
ที่
ประเมิน

3. ทักษะทางปัญญา

ใช้ในการปฏิบัติงานและการจัดการ
เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีความเป็นผู้นาทางปัญญา
ในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ด้านการประถมศึกษา อย่าง
สร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์
3.
สามารถคิ ด ค้ น หา
ข้อเท็จ จริ งทาความเข้าใจ ประเมิน
ข้อมู ล สารสนเทศ และแนวคิด จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ใน
การวิ นิ จ ฉั ย และวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
ผู้เรียน
4. ความสามารถในการวิจัยต่อ
ยอดองค์ความรู้ด้านการ
ประถมศึกษาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการและสภาพปัญหาของท้องถิ่น
และสังคม

แก้ปัญหาใน
สถานการณ์จาลอง
กิจกรรมการ
แก้ปัญหากิจกรรม
การวิเคราะห์จาก
การมอง ต่างมุม
2. ประเมิน
ความสามารถทาง
ปัญญาทั้งการคิดที่
เป็นนามธรรมและ
การแสดงออกที่
เป็นรูปธรรม เช่น
จากกระบวนการ
ทางานของ
นักศึกษา
กระบวนการคิด
การสื่อ ความคิด
ความเข้าใจ
ความคิด
สร้างสรรค์ของ
ผลงาน

สัดส่วน
ของการ
ประเมินผล
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กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู้

3. วัดและ
ประเมินจากผล
การทาวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้
ใหม่ การนาเสนอ
ผลงานการวิจัย
4. นักศึกษา
ประเมินกระบวน
การพัฒนา
ความสามารถทาง
ปัญญาของตนเอง
ในแต่ละขั้นตอน
เช่น การสังเกต
การตั้งคาถาม
การการสืบค้น การ
วิธีการประเมิน สัปดาห์
ประเมิน
คิดวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ การ
สะท้อนและสื่อ
ความคิด
5 . ป ร ะ เ มิ น
จ า ก ก า ร ร่ ว ม
กิ จ ก ร ร ม ใ น ชั้ น
เรี ยน การเข้ าร่ ว ม
กิจกรรมเสริมความ
เป็ น ครู เป็ น รายปี
ตลอดหลักสูตร

4. ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
บุค คลและความรั บผิ ด ชอบที่ ต้ อ ง
พัฒนา
1. แสดงออกถึงการมีความ
สัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วม
กับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรม มี

1. ประเมิน
จากพฤติกรรมและ
การแสดงออกของ
นักศึกษาในการ
นาเสนอรายงาน

สัดส่วน
ของการ
ประเมินผล
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กิจกรรม
ที่

ความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผู้ร่วมงาน
ชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
2.เปิดโอกาสให้ผู้เรียนผู้ร่วมงาน
ผู้ปกครอง ชุมชน และนัก สห
วิชาชีพมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู้
3.มีความไวในการรับรู้ความรู้สึก
ของผู้เรียน การประถมศึกษา มี
ความรู้สึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์และสังคม เอาใจใส่ในการรับ
ฟังและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง

กลุ่มในชั้นเรียน
2. สังเกตจาก
พฤติกรรมที่
แสดงออกในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง
ๆ ในสถานการณ์
ต่างๆ
3. วัดและ
ประเมินจาก
ผลงาน
- การมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้เรียน
ผู้เรียนกับผู้สอน

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

บุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
4. มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านการ
ประถมศึกษาอย่างต่อเนื่อง

และผู้เรียนกับ
สังคม
- การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
ที่ใช้กระบวนการ
กลุ่มการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นการ
ลงปฏิบัติในพื้นที่
ในสถานศึกษา
และหน่วยงานสห
วิชาชีพ
- การจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบและมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีใน
สังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยการ
เรียนแบบมีส่วน

สัปดาห์
ประเมิน

สัดส่วน
ของการ
ประเมินผล
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ร่วมปฏิบัติการ
- ผลงานจาก
การเรียนแบบ
ร่วมมือ
4. วัดและ
ประเมินจาก
ผลงานกลุ่มและ
การเป็นผู้นาในการ
อภิปรายซักถาม
5. สังเกต
พฤติกรรมการ
แสดงออกต่อ
บุคคลรอบข้าง ใน
การจัดกิจกรรม
กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน
ต่างๆ การทางาน
ร่วมกับผู้อื่น
6. ประเมินจาก
การทาชิ้นงานหรือ
ภาระงาน
7. ประเมิ น จาก
กา รท ากิ จก รร ม
ร่ ว มกั บ โรงเรี ย น
ห น่ ว ย ฝึ ก แ ล ะ
ห น่ ว ย ง า น ส ห
วิชาชีพ

5. ทั ก ษะการวิเ คราะห์เ ชิง ตั วเลข
การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1. แสดงออกซึ่ง
ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นตัวเลข ภาษาพูด
ภาษาเขียน เพื่อเข้าใจปัญหา การ
จัดการความรู้ และพัฒนาผู้เรียน

1. ประเมินผลตาม
กิจกรรมการเรียน
การสอนโดยการ
สังเกต ประเมิน
ทักษะการพูดการ
เขียน การใช้
เทคโนโลยี

สัปดาห์
ประเมิน

สัดส่วน
ของการ
ประเมินผล
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กิจกรรม
ที่

2.แสดงออกซึ่งความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนรู้และงานที่
รับผิดชอบ
3. มีความไวในการวิเคราะห์
สรุปความคิดรวบยอด ข้อมูลข่าวสาร
จากผู้เรียนด้านการประถมศึกษา
4. สามารถสื่ อสาร มีดุลยพินิจ
ในการเลื อ กใช้ และน าเสนอข้ อมู ล
สาร สน เทศ ส า หรั บ ผู้ เ รี ย น กา ร
ประถมศึกษาอย่างเหมาะสม

สารสนเทศ
2. ใช้การ
ทดสอบที่
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การ
เรียนรู้
3. วัดและ
ประเมินจาก
ผลงานการสืบค้น
และการนาเสนอ
รายงานประเด็น
สาคัญด้านการ
ประถมศึกษาโดย
ใช้เทคโนโลยี

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน
สารสนเทศ
4. ประเมินด้วย
วิ ธี ก า ร ที่
หลากหลาย เช่ น
การสั ง เกต การ
สั ม ภ า ษณ์ กา ร
ทดสอบ การตรวจ
ผลงาน การตรวจ
ก า ร ป ฏิ บั ติ
ป ร ะ เ มิ น โ ด ย ใ ช้
แ ฟ้ ม ส ะ ส ม ง า น
จากการเข้ า ร่ ว ม
กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม
หลักสูตร

6. ทักษะการจัดการเรียนรู้
1. แสดงออกซึ่ง
ความสามารถในการบูรณาการ
ความรู้ด้านวิชาชีพครูไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ด้านการประถมศึกษา

1. ตรวจ
ผลงานการ
ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้และ

สัปดาห์
ประเมิน

สัดส่วน
ของการ
ประเมินผล
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กิจกรรม
ที่

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
2. แสดงออกซึ่งความสามารถ
ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
การใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย การ
วัดผล ประเมินผลและทาวิจัยในชั้น
เรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
ด้านการประถมศึกษาอย่างบูรณา
การ
3. มีความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนรู้การประถมศึกษา มี
ความหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการ กึ่งทางการและไม่เป็น
ทางการได้อย่างสร้างสรรค์

การจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้ ศูนย์
การเรียน สื่อการ
สอนด้านการ
ประถมศึกษาสอด
รับกับหลักสูตร
และพัฒนาการ
ตามวัยอย่างเป็น
องค์รวมและ
สามารถบูรณการ
ไปสู่ศาสตร์อื่น ๆ
ได้สอดรับกับ
พัฒนาการตามวัย

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

4.
มีความเชี่ยวชาญในการ 2. สังเกต
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านการ พฤติกรรมการ
สอนการประถมศึกษา
เรียนรูแ้ ละการ
พัฒนาการสอน
จากการสะท้อน
ความคิดใน
ห้องเรียน และจาก
การสังเกต การ
สอนระหว่าง
ทดลองสอน
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา
เปรียบเทียบ
แผนการสอน สื่อ
การเรียนที่ทาส่ง
กับการปฏิบัติจริง
ในห้องเรียน
3. ประมวล
พฤติกรรมการสอน
และทักษะการสอน

สัปดาห์
ประเมิน

สัดส่วน
ของการ
ประเมินผล
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ของนักศึกษา จาก
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
เช่น จากนักเรียน
ครูประจาชั้น ครูพี่
เลี้ยง เพื่อน
ผู้บริหารโรงเรียน
และนักสหวิชาชีพ
4. ประเมิน
จากผลการฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพครู
ทั้งระหว่างเรียน
การสอนเต็มเวลา
5. ประเมิ น
จากการเข้าร่วม
กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์
ประเมิน

สัดส่วน
ของการ
ประเมินผล

กิจกรรมวิชาชีพครู
และสาขาวิ ช าการ
ประถมศึกษา

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารตาราหลัก
นิตยา เรืองแป้น.2547.จิตวิทยาและการแนะแนวเด็กวัยรุ่น ยะลา: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา.

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ไม่มี

3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
- เอกสารภายใต้หัวข้อเนื้อหาและหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาเด็กวัยรุ่น จิตวิทยาการ
แนะแนว จิตวิทยาพัฒนาการ เป็นต้น
1. นิตยา เรืองแป้น.2550.การจัดบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในสถานศึกษา. ยะลา:
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.
2.---------------.2547.จิตวิทยาเด็กวัยรุ่นและการแนะแนว.ยะลา:มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.
3. จาเนียร ช่วงโชติ. 2544ก. การบริการปรึกษาและแนะแนวเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 8 ).
กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
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4. ______ . 2544ข. เทคนิคการแนะแนว. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
5. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.2546. หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา.
6. วัชรี ทรัพย์มี. 2533.การแนะแนวในโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร. ไทยวัฒนาพานิช 2533.
7. วัฒนา พัชราวนิช. 2531.หลักการแนะแนว. กรมการฝึกหัดครู. 2531.
8. อุษณีย์ เย็นสบาย. 2533.จิตวิทยาแนะแนว. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์. 2533.
9. กุญชรี ค้าขาย. 2542. จิตวิทยาแนะแนวเด็กวัยรุ่น. กรุงเทพมหานคร: คณะครุศาสตร์
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา.
10. จาเนียร ช่วงโชติ. 2544ก. การบริการปรึกษาและแนะแนวเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 8 ).
กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
11. ______ . 2544ข. เทคนิคการแนะแนว. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
12. นุชลี อุปภัย. 2543. การแนะแนวเบื้องต้น. นครปฐม: สานักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์.
13. สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต. (2539). ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม (พิมพ์ครั้งที่ 2)
กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
14. Haugaard, J. J. 2001. Problematic behaviors during adolescence. Boston:
McGraw – Hill Companies.
15. Meece. J. L. 2002. Child & Adolescent development for educators. (2nd ed.).
Boston: McGraw - Hill Companies.
- Website ภายใต้หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ จิตวิทยาเด็กวัยรุ่น จิตวิทยาการแนะแนว พัฒนาการ
ธรรมชาติของผู้เรียน สุขภาพจิตและการปรับตัว เป็นต้น

หมวดที่ 7 การประเมินผลและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็นจาก
นักศึกษาได้ดังนี้
- การสอบถามระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
- การประเมินผู้สอนผ่านระบบ Online ระบบการบริการการศึกษา

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การสอบถามระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
- การประเมินผู้สอนผ่านระบบOnline ระบบการบริการการศึกษา
- ผลการเรียนของนักศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมใน
การระดมสมองและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
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ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวัง
ในการเรียนรู้รายวิชาได้จากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบย่อยและหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
โดยรวมในรายวิชาได้ดังนี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่นที่
ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา
โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤติกรรม
- ให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
- มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน
- มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสั มฤทธิ์ประสิทธิผ ลรายวิช า ได้มีการวางแผนการ
ปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
1. การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1 ช่วงก่อนการสอนมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับสาขาวิชา
และ/หรือการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน
1.2 ช่วงหลังการสอนมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการ
วิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา ด้านกระบวนการนาผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถ
ดาเนินการโดยรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง และเสนอต่อประธานหลักสูตรและทีม
ผู้สอนนาไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป
2. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถดาเนินการได้ ดังนี้
2.1 ประเมินโดยนักศึกษา
2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน
3. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
3.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินของนักศึกษา
3.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น
3.3 ดาเนินการปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

