
           มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

คณะ  ์รตสาศุรค ภาควิชาพื้นฐานการสึกษา  
 

 

หมวดที ่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา  
1105202  จิุวิทยาศ าหรับ์รู  (Psychology for Teachers) 

2.  จ านวนหน่วยกิต 
3 หน่วยกิุ  3 (2-2-5)    

 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 

          เปิดศอนให้กับหลักศูุร ์รตสาศุรบัณฑิุ ศาขาวิชาชีพ์รู 
              เปิดศอนให้กับหลายหลักศูุร (กรณีที่เป็นรายวิชาสึกษาทั่วไป วิชาเลือกเศรี) 
 

     ประเภทของรายวิชา 
          หมวดวิชาสึกษาทั่วไป   
                        บัง์ับ                            เลือก 

                        

              กลต่มวิชา  
                        ภาษาและการศื่อศาร               มนตษยสาศุรค 
                        ศัง์มสาศุรค                         ์ณิุสาศุรค วิทยาสาศุรคและเท์โนโลยี 
          หมวดวิชาเฉพาะ  

    กลต่มวิชา                       
             แกน            บัง์ับ   เลือก 

     เฉพาะด้าน   บัง์ับ   เลือก 
     พ้ืนฐานวิชาชีพ  บัง์ับ    เลือก 
            ชีพ  บัง์ับ    เลือก 
     เอก   บัง์ับ    เลือก 
     โท    บัง์ับ    เลือก 
     อ่ืนๆ  (ระบต) …………………..……………… 
          หมวดวชิาเลือกเศรี 
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4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารยคผู้รับผิดชอบรายวิชา ผส.ดร.กฤษฎา  กตณฑล 
 อาจารยคผู้ศอน   1. อาจารยคกรัณฑรักขค วิทยอภิบาลกตล 
     2. อาจารยคพตมพนิุ ์งแศง 
     3. อาจารยคปนัดดา เรืองศง์ค 
                                                    4. อาจารยคฟารีดา ศามะอาลี 
                                                    5. ผส.ดร.กฤษฎา  กตณฑล 
 

5. ภาคการศึกษา /ชั้นปีที่เรียน 
ภา์การสึกษาที ่1/2557   ชัน้ปีที่ 2 
 

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

   มี     รายวชิา …………………………………..  
 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites( (ถ้ามี( 
    ไม่มี 
    รายวิชา…………………………………… 
 

8. สถานที่เรียน   
     ์ณะ์รตสาศุรค   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา    
 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
  วันที่จัดท ารายวิชา    วันที่ 1 เดือน ศิงหา์ม  พ.ส.2557 
   วันที่ปรับปรตงรายละเอียดของรายวิชา์รั้งล่าศตด  วันที่  .....เดือน .............พ.ส....... . 
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หมวดที ่ 2   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา (ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา) 

1.1  เพื่อให้นักสึกษามี์วามรู้ ์วามเข้าใจเกี่ยวกับ์วามหมาย ์วามศ า์ัญของจิุวิทยาศ าหรับ์รู 
1.2  เพ่ือให้นักสึกษามี์วามรู้ ์วามเข้าใจ ศามารถน าแนว์ิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ 

ทฤษฎีพัฒนาการที่เก่ียวข้องกับจิุวิทยาศ าหรับ์รู 
1.3  เพ่ือให้นักสึกษาศามารถน าหลักจิุวิทยาไปประยตกุคใช้ในการจัดการเรียนการศอนได้อย่างมี

ประศิทธิภาพ 
 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา (กรณีเปิดสอนเป็นครั้งที่ 2 เป็นต้นไปควรน าข้อมูลจากมคอ.5   
     หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง มาระบุไว้ในข้อนี้) 

เพ่ือให้นักสึกษามี์วามรู้ ์วามเข้าใจเกี่ยวกับจิุวิทยาศ าหรับ์รู ศามารถน าทฤษฎีไปประยตกุคใช้ในการ
จัดการเรียนการศอนได้อย่างมีประศิทธิภาพ 

 
 

หมวดที่  3   ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1.  ค าอธิบายรายวิชา  
 สึกษาจิุวิทยาพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับธรรมชาุิและพัฒนาการของมนตษยค จิุวิทยาการสึกษา จิุวิทยาการ

แนะแนวและให้์ าปรึกษาเพ่ือประยตกุคใช้ในการจัดการเรียนการศอน การช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้
ุามสักยภาพ การศ่งเศริม์วามถนัดและ์วามศนใจของผู้เรียน เพ่ือศ่งเศริมพัฒนา์ตณภาพชีวิุ 

 
2.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง กิจกรรมเพิ่มเติม 

30 ชั่วโมง/ภา์การสึกษา 30 ชั่วโมง/ภา์การสึกษา 75 ชั่วโมง/ภา์การสึกษา 30 ชั่วโมง/ภา์การสึกษา 

 
3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
     2 ชั่วโมง/ศัปดาหค (โดยก าหนดไว้ในประมวลผลการสอนและแจ้งให้นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการสอน) 
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หมวดที ่ 4   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
ปฏิบัุิุนุามจรรยาบรรณวิชาชีพ
์รูที่ก าหนดโดยอง์คกรวิชาชีพ ์ือ
์ตรตศภา 

การเปิดโอกาศให้นักสึกษาแศดง
์วาม์ิดเห็นและรับฟัง์วาม
์ิดเห็นของนักสึกษา               

การประเมินทางเลือก โดยการ
ศังเกุ  การให้นักสึกษาประเมิน
ุนเอง 

พัฒนาุนเองุามแนวพระราชด าริ
เสรษฐกิจพอเพียง 

 

การอภิปรายโดยใช้วีดิทัสนค
ประกอบการศอน 

การประเมินทางเลือก โดยการ
ศังเกุ  การให้นักสึกษาประเมิน
ุนเอง 

ด ารงุนในศัง์มพหตวัฒนธรรมและ
ร่วมศร้างศัง์มปรองดองเพ่ือการอยู่
ร่วมกันอย่างศันุิศตข 

การศนทนาระหว่างวัฒนธรรม ใน
เรื่องการด ารงชีวิุ การอยู่ร่วมกัน
ในศัง์มท่ีลากหลายอย่างศันุิศตข 

การประเมินทางเลือก โดยการ
วิเ์ราะหคุนเอง  การให้นักสึกษา
ประเมินุนเอง 

 
 
2.  ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
์วามหมาย ์วามศ า์ัญ แนว์ิด
ของจิุวิทยา จิุวิทยาพัฒนาการ  
จิ ุ วิ ท ย า ก า ร เ รี ย น ก า ร ศ อ น  
จิุวิทยาการแนะแนว 

บรรยาย อภิปราย การ์้น์ว้าข้อมูล
ด้ ว ย ุ น เ อ ง ใ น หั ว ข้ อ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 

การประเมินโดยผู้ศอน จากการุั้ง
์ าถามและุอบ์ าถามของผู้เรียน 
การประเมินโดยใช้แบบทดศอบ
ปลายภา์ 

แสดงออกถึงความสามารถในการ 
บูรณาการวิชาชีพครูตามมาตรฐานที่
คุรุสภาก าหนด 
 

อภิปราย์วามรู้ในหัวข้อุ่าง ๆ และ
การน าไปใช้ในศภาพจริง 

การประเมินโดยผู้ศอน จากการุั้ง
์ าถามและุอบ์ าถามของผู้เรียน 
การประเมินโดยใช้แบบทดศอบ
ปลายภา์ 
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3.  ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

แสดงออกถึงความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 
ในการน าความรู้ด้านวิชาชีพครูไปใช้
ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

อภิปรายรายบต์์ล/รายกลต่ม ใน
ประเด็นการประยตกุค์วามรู้ไปใช้ใน
การเรียนการศอน 
 

ประเมิน โดยการุั้ ง์ าถามเ พ่ือ
ุรวจศอบ์วามเข้าใจ 

แสดงออกถึงความสามารถในการ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนา
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน 

การศอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การประเมินปัญหา การประเมิน
ุนเอง การประเมินกลต่มและการ
ประเมินผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ 

 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
แสดงออกถึงการมีความสัมพันธ์ที่ดี
และมีความรับผิดชอบต่อผู้ เรียน 
ผู้ร่วมงานและชุมชน 

ใ ช้ วิ ธี ก า ร ศ อ น แ บ บ ร่ ว ม มื อ 
มอบหมายงานกลต่มและก าหนด
บทบาทหน้าที่ของประธาน  เลขา
และศมาชิกกลต่มอย่างชัดเจน  

ประเมินผลงานที่มอบหมาย 

เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน 
ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนรู้ 

เชิญผู้ปก์รองของนักสึกษาหรือ
ุั วแทนชตมชนมาบรรยายและ
แลกเปลี่ยน์วาม์ิดเห็นร่วมกัน 

ประเมิน์วามพึงพอใจของผู้เรียน 
โดยการศอบถามในชั้นเรียน 

 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
แสดงออกซึ่งความสามารถในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารที่เป็น
ตัวเลข ภาษาพูด ภาษาเขียน เพ่ือ
เข้าใจปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 

การน าเศนอข้อมูลจากการ์้น์ว้า
ทางอินเุอรคเน็ุ เพ่ือเป็นุัวอย่างให้
นักสึกษาเห็นประโยชนคจากการใช้
เท์โนโลยีศารศนเทสในการ
น าเศนอและศืบ์้นข้อมูล    

การอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลจาก
ศื่อุ่าง ๆ  

แสดงออกซึ่งความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้และงานที่รับผิดชอบ 

การมอบหมายงานและก าหนดให้
นักสึกษาน าเศนอข้อมูลทั้งในรูปของ
เอกศารประกอบศื่อ เท์โนโลยี  
และการน าเศนอด้วยวาจา 

การุรวจงานที่มอบหมายในระบบ 
E-learning : ClassStart 
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6.  ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

แสดงออกซึ่งความสามารถในการ 
บูรณาการความรู้ด้านวิชาชีพครูไป
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ              

การศอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นศ า์ัญ 
ได้แก่ การศอนบรรยายร่วมกับให้
นักสึกษาเรียนรู้ โดยการปฏิบัุิที่
เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บหั ว ข้ อศ า ์ัญและ
วัุถตประศง์คการเรียนรู้ที่ก าหนด 

ประเมินจากการศอบปลายภา์ 

แสดงออกซึ่งความสามารถในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ การใช้
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย การวัดผล 
ประเมินผล และท าวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 

การมอบหมายงานรายบต์์ลและ
งานกลต่ม 
การศอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน   
 

การประเมินปัญหา การประเมิน
ุนเอง การประเมินกลต่มและการ
ประเมินผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ 

 
หมวดที่    5  แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน       
การสอน 

 

สื่อการเรียน 
การสอน ผู้สอน 

1 บทที่ 1 ความหมาย 
ความส าคัญของจิตวิทยา 
 

4 บรรยาย   ถาม – ุอบ 
ทบทวน์วามรู้เดิม 
วิเ์ราะหคข่าว 

Power point 
ข่าวจาก
หนังศือพิมพค 

พตมพนิุ 
ปนัดดา 
ฟารีดา 
กฤษฎา 
กรัณฑรักขค  

 
 
 

2 
บทที่ 2 ธรรมชาติและ
พัฒนาการของมนุษย์   
์วามหมาย ์วามศ า์ัญ หลัก
พัฒนาการของมนตษยค 

4 
บรรยายประกอบศื่อการ
ศอน  อภิปราย 

Power point 
วีดิทัสนค 

3 

บทที่ 2  ธรรมชาติและ
พัฒนาการของมนุษย์  (ุ่อ) 
การแบ่งวัยพัฒนาการประจ าวัย
และงานุามข้ันพัฒนาการ 
ทฤษฎีพัฒนาการ การศ่งเศริม
พัฒนาการ 

4 

บรรยายประกอบศื่อการ
ศอน  อภิปราย 

Power point 
วีดิทัสนค 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน       
การสอน 

 

สื่อการเรียน 
การสอน ผู้สอน 

4 

 

บทที่ 3   อิทธิพลของ
พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมใน
การเรียนรู ้ .กระบวนการทาง
พันธตกรรม ศิ่งแวดล้อม อิทธิพลที่
มีุ่อการเรียนรู้ 

4 
บรรยายประกอบศื่อการ
ศอน   การอภิปราย
กรณีสึกษา 

Power point 
วีดิทัสนค 
ข่าว 

 

5 บทที่ 4 ทฤษฎีการเรียนรู้และ
การประยุกต์ใช้ 
์วามหมาย ธรรมชาุิและ
จตดมต่งหมายของการเรียนรู้ 
ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ศ า์ัญ กลต่ม
พฤุิกรรมนิยม 

4 น าเศนอผลการสึกษา
์้น์ว้าที่ได้รับมอบหมาย 
การอภิปราย 

Power point 
วีดิทัสนค 
ข่าว 
 

6 
 

บทที่ 4 ทฤษฎีการเรียนรู้และ
การประยุกต์ใช้ (ุ่อ) 
ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ศ า์ัญ  กลต่ม
พตทธินิยม 

4 น าเศนอผลการสึกษา
์้น์ว้าที่ได้รับมอบหมาย
การอภิปราย 

Power point 
วีดิทัสนค 
ข่าว 
 

7 
 
 

บทที่ 4 ทฤษฎีการเรียนรู้และ
การประยุกต์ใช้ (ุ่อ) 
ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ศ า์ัญ – กลต่ม
มนตษยนิยม 

4 น าเศนอผลการสึกษา
์้น์ว้าที่ได้รับมอบหมาย
การอภิปราย 

Power point 
วีดิทัสนค 
ข่าว 
 

8 
ศอบกลางภา์  แบบทดศอบ  

9 

 

บทที่ 5 องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อ
การเรียนรู ้์วามพร้อม การจูงใจ 

4 บรรยายประกอบ ศื่อการ
ศอน  การอภิปรายจาก
กรณีสึกษา 

Power point 
วีดิทัสนค ข่าว 
 

10 บทที่ 5 องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อ
การเรียนรู ้(ุ่อ)              
์วามพร้อม การถ่ายโอนการ
เรียนรู้ การรับรู้ การจ า การลืม  

4 
 

บรรยายประกอบ ศื่อการ
ศอน การอภิปรายจาก
กรณีสึกษา 

Power point 
วีดิทัสนค ข่าว 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน       
การสอน 

 

สื่อการเรียน 
การสอน ผู้สอน 

11 บทที่ 6 หลักการแนะแนว 
บริการแนะแนวในโรงเรียน 

4 บรรยายประกอบ ศื่อการ
ศอน  การใช้ปัญหาเป็น
ฐาน PBL 

Power point 
โจทยคปัญหา 

 

12 

บทที่ 6 หลักการแนะแนว(ุ่อ) 
เท์นิ์และวิธีการให้์วาม
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา 

4 บรรยายประกอบ ศื่อการ
ศอน  การใช้ปัญหาเป็น
ฐาน PBL 

Power point 
โจทยคปัญหา 

13 
บทที่ 7 การให้ค าปรึกษา 
การให้  ์าปรึกษารายบต์์ล 
การให้  ์าปรึกษากลต่ม 

4 บรรยายประกอบ ศื่อการ
ศอน  การอภิปรายจาก
กรณีสึกษา 

Power point 
กรณีสึกษา 

 

14 
 

บทที่ 8 การจัดสภาพแวดล้อมที่
สนับสนุนการเรียนรู้ การจัด
ศภาพแวดล้อมทางกายภาพ การ
จัดศภาพแวดล้อมทางจิุวิทยา 
การจัดศภาพแวดล้อมทางศัง์ม 

4 

บรรยายประกอบ ศื่อการ
ศอน  การอภิปรายจาก
กรณีสึกษา 

Power point 
กรณีสึกษา 

 

15 บทที่  8 การจัดสภาพแวดล้อม
ที่สนับสนุนการเรียนรู้(ุ่อ) การ
ปรับปรตงพฤุิกรรม แนว์ิด
หลักการปรับพฤุิกรรม การใช้
วิธีการปรับพฤุิกรรมในชั้นเรียน 

4 บรรยายประกอบ ศื่อการ
ศอน  การอภิปรายจาก
กรณีสึกษา 

Power point 
กรณีสึกษา 
 

16 
 

ศรตปศาระศ า์ัญของรายวิชา 
แนวทางการประยตกุคไปใช้ในชั้น
เรียน 

4 เชิญวิทยากรในชตมชนมา
บรรยาย  การอภิปรายจาก
กรณีสึกษา 

กรณีสึกษา 

17- 18 
 

ศอบปลายภา์  แบบทดศอบ  
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 

 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมิน 

ปฏิบัุิุนุาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

การศังเกุ การประเมิน
ุนเอง 

ทตกศัปดาหค - 

พัฒนาุนเองุามแนว
พระราชด าริ 

การศังเกุ การประเมิน
ุนเอง 

ศัปดาหคที่ 14 , 15 - 

ด ารงุนในศัง์ม        
พหตวัฒนธรรม 

การประเมินุนเอง ทตกศัปดาหค - 

มี์วามรู้์วามเข้าใจ การศอบปลายภา์ ศัปดาหคที่ 17 20 
การบูรณาการ การศอบปลายภา์ ศัปดาหคที่ 17 10 
์ิด วิเ์ราะหค ศังเ์ราะหค การุั้ง  ์าถามในชั้นเรียน ทตกศัปดาหค 10 
์ิดริเริ่มศร้างศรร์ค การใช้ปัญหาเป็นฐาน ศัปดาหคที่ 11 , 12 10 
มี์วามศัมพันธคที่ดี ประเมินการท างานกลต่ม ศัปดาหคที่จัดกิจกรรม - 
เปิดโอกาศให้มีศ่วนร่วม ประเมิน์วามพึงพอใจ ศัปดาหคที่ 16 - 
วิเ์ราะหคข้อมูล การอภิปราย ทตกศัปดาหค 10 
มี์วามศามารถในการใช้
เท์โนโลยี 

การุรวจงานที่มอบหมาย ทตกศัปดาหค 20 

บูรณาการ์วามรู้ การศอบปลายภา์ ศัปดาหคที่ 17 10 
ออกแบบการเรียนรู้ การใช้ปัญหาเป็นฐาน ศัปดาหคที่ 11 , 12 10 

 
 

หมวดที ่ 6    ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ต าราและเอกสารหลัก 
นตชลี  อตปภัย.  (2556).  จิตวิทยาการศึกษา.  กรตงเทพมหาน์ร : จตฬาลงกรณคมหาวิทยาลัย.   
 

2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
- 
 

3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
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พิสมัย หาญศมบัุิ.  (2554).  การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน. อตุรดิุถค : ์ณะ์รตสาศุรค 
มหาวิทยาลัยอตุรดิุถค. 

สรีเรือน  แก้วกังวาล.  (2553). จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย เล่ม 1 .   กรตงเทพมหาน์ร : 
มหาวิทยาลัยธรมสาศุรค.   

สรีเรือน  แก้วกังวาล.  (2553). จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย เล่ม 2 .   กรตงเทพมหาน์ร : 
มหาวิทยาลัยธรมสาศุรค.   

ศิริอร วิชชาวตธ.  (2554). จิตวิทยาการเรียนรู้.  กรตงเทพมหาน์ร : มหาวิทยาลัยธรรมสาศุรค. 

 
หมวดที ่ 7   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประศิทธิผลของรายวิชาโดยนักสึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนว์ิดและ์วาม์ิดเห็นจาก

นักสึกษาได้ดังนี้ 

-  การศนทนากลต่มระหว่างผู้ศอนและผู้เรียน 

-  แบบประเมินผู้ศอนในระบบออนไลนค ของกองบริการการสึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

-  ข้อเศนอแนะผ่านบล็อกท่ีผู้ศอนจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นช่องทางการศื่อศารกับนักสึกษา 

 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

กลยตทธคการประเมินการศอน  ผู้ศอนมีการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการศอน ได้ดังนี้ 

-  การศังเกุผลงานของนักสึกษา 

-  ผลการเรียนของนักสึกษา 

-  การทวนศอบผลประเมินการเรียนรู้และผลศัมฤทธิ์ของนักสึกษาในรายวิชา 

 
3.  การปรับปรุงการสอน 

การปรับปรตงการศอน น าผลการประเมินประศิทธิผลของรายวิชาจากข้อ 1 และกลยตทธคการประเมินการ
ศอนจากข้อ 2 น ามาปรับปรตงการศอน ได้ดังนี้ 
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-  จัดกิจกรรมระดมศมองเพ่ือหาข้อมูลมาปรับปรตงรายวิชาให้เหมาะศม 

-  จัดศัมมนาปรับรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการศอน  

 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

การทวนศอบมาุรฐานผลศัมฤทธิ์ของนักสึกษาในรายวิชาระหว่างการเรียนการศอนได้ดังนี้  

-  การศอบถามนักสึกษาหรือผลงานของนักสึกษา 

-  ผลการทดศอบย่อย  ผลการศอบกลางภา์และผลการศอบปลายภา์ 

- การทวนศอบการให้์ะแนนผลงานของนักสึกษา      โดยให้อาจารยคหรือผู้ทรง์ตณวตฒิซึ่งไม่ใช่อาจารยค
ประจ าหลักศูุรศต่มุรวจผลงานของนักสึกษา  

5.  การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรตงประศิทธิผลของรายวิชา ได้ดังนี้ 

- น าผลการประเมินประศิทธิผลของรายวิชาจากข้อ 1 มาใช้ในการวางแผนปรับปรตงการศอนและ
รายละเอียดของรายวิชาทตก 3 ปี 

- ปรับปรตงรายวิชาุามข้อเศนอแนะผลการทวนศอบมาุรฐานผลศัมฤทธิ์ของนักสึกษาจากข้อ 4  
- จัดหาวิทยากรที่มีประศบการณคโดยุรงกับรายวิชาเพ่ือศร้างมตมมองใหม่ ๆ ให้กับนักสึกษา  

 
หมวดอื่นๆ  

 
1.  การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน    
    (Integrating research process or innovation to teaching and learning process)  

น างานวิจัยเรื่อง การพัฒนาศมรรถนะระหว่างวัฒนธรรมของนักสึกษา์รู ในศ่วนของกิจกรรมเพ่ือ์วาม
เข้าใจระหว่างวัฒนธรรม ไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการศอน 
 
2.  การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการเรียนการสอน 
     (Integrating academic services to teaching and learning process) 

การน า์วามรู้ในหัวข้อจิุวิทยาศ าหรับ์รู ไปใช้ในการฝึกอบรมุามมาุรฐาน์วามรู้ของ์ตรตศภา 
มาุรฐานที่ 4 จิุวิทยาศ าหรับ์รู และศอดแทรกในการฝึกอบรมในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 


