
           มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวชิา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

คณะ  ์รุสาศตรค ภาควิชาพื้นฐานการสึกษา  
 

 

หมวดท่ี  1   ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.  รหัสและช่ือรายวิชา  
1105202  จิตวิทยาศ าหรับ์รู  (Psychology for Teachers) 

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

 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 

          เปิดศอนให้กับหลักศูตร ์รุสาศตรบัณฑิต ศาขาวิชาชีพ์รู 
              เปิดศอนให้กับหลายหลักศูตร (กรณีท่ีเป็นรายวิชาสึกษาท่ัวไป วิชาเลือกเศรี) 
 

     ประเภทของรายวิชา 
          หมวดวิชาสึกษาท่ัวไป   
                        บัง์ับ                            เลือก 

                        

              กลุ่มวิชา  
                        ภาษาและการศ่ือศาร               มนุษยสาศตรค 
                        ศัง์มสาศตรค                         ์ณิตสาศตรค วิทยาสาศตรคและเท์โนโลยี 
          หมวดวิชาเฉพาะ  

    กลุ่มวิชา                       
             แกน            บัง์ับ   เลือก 

     เฉพาะด้าน   บัง์ับ   เลือก 
     พื้นฐานวิชาชีพ  บัง์ับ    เลือก 
            ชีพ  บัง์ับ    เลือก 
     เอก   บัง์ับ    เลือก 
     โท    บัง์ับ    เลือก 
     อื่นๆ  (ระบ)ุ …………………..……………… 
          หมวดวิชาเลือกเศรี 
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4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารยคผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารยคกรัณฑรักขค วิทยอภิบาลกุล 
 อาจารยคผู้ศอน   1. อาจารยคกรัณฑรักขค วิทยอภิบาลกุล 
                                                    2. อาจารยคฟารีดา ศามะอาลี 
                                                    3. อาจารยคจันจลี  ถนอมลิขิตวงสค 
 

5. ภาคการศึกษา /ชั้นปีที่เรียน 
ภา์การสึกษาท่ี 2/2557   ช้ันปีท่ี 1 
 

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

   มี     รายวิชา …………………………………..  
 

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

8. สถานที่เรียน   
     ์ณะ์รุสาศตรค   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา    
 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
  วันท่ีจัดท ารายวิชา    วันท่ี 9 เดือน มกรา์ม  พ.ส.2558 
   วันท่ีปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา์รั้งล่าศุด  วันท่ี  .....เดือน .............พ.ส....... . 
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หมวดท่ี  2   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา (ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา) 

1.1  เพื่อให้นักสึกษามี์วามรู้ ์วามเข้าใจเกี่ยวกับ์วามหมาย ์วามศ า์ัญของจิตวิทยาศ าหรับ์รู 
1.2  เพื่อให้นักสึกษามี์วามรู้ ์วามเข้าใจ ศามารถน าแนว์ิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ 

ทฤษฎีพัฒนาการท่ีเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาศ าหรับ์รู 
1.3  เพื่อให้นักสึกษาศามารถน าหลักจิตวิทยาไปประยุกตคใช้ในการ จัดการเรียนการศอนได้อย่างมี

ประศิทธิภาพ 
 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา (กรณีเปิดสอนเป็นครั้งท่ี 2 เป็นต้นไปควรน าข้อมูลจากมคอ.5   
     หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง มาระบุไว้ในข้อนี้) 

เพื่อให้นักสึกษามี์วามรู้ ์วามเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาศ าหรับ์รู ศามารถน าทฤษฎีไปประยุกตคใช้ในการ
จัดการเรียนการศอนได้อย่างมีประศิทธิภาพ 

 
 

หมวดท่ี  3   ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1.  ค าอธิบายรายวิชา  
 สึกษาจิตวิทยาพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษยค จิตวิทยาการสึกษา จิตวิทยาการ

แนะแนวและให้  ์าปรึกษาเพื่อประยุกตคใช้ในการจัดการเรียนการศอน การช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้
ตามสักยภาพ การศ่งเศริม์วามถนัดและ์วามศนใจของผู้เรียน เพื่อศ่งเศริมพัฒนา์ุณภาพชีวิต 

 
2.  จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง กิจกรรมเพิ่มเติม 

30 ช่ัวโมง/ภา์การสึกษา 30 ช่ัวโมง/ภา์การสึกษา 75 ช่ัวโมง/ภา์การสึกษา 30 ช่ัวโมง/ภา์การสึกษา 

 
3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
     2 ช่ัวโมง/ศัปดาหค (โดยก าหนดไว้ในประมวลผลการสอนและแจ้งให้นักศึกษาทราบในช่ัวโมงแรกของการสอน) 
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หมวดท่ี  4   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
์รูที่ก าหนดโดยอง ค์กรวิชาชีพ ์ือ
์ุรุศภา 

การเปิดโอกาศให้นักสึกษาแศดง
์วาม์ิดเห็นและรับฟัง์วาม
์ิดเห็นของนักสึกษา               

การประเมินทางเลือก โดยการ
ศังเกต  การให้นักสึกษาประเมิน
ตนเอง 

พัฒนาตนเองตามแนวพระราชด าริ
เสรษฐกิจพอเพียง 

 

การอภิปรายโดยใช้วีดิทัสนค
ประกอบการศอน 

การประเมินทางเลือก โดยการ
ศังเกต  การให้นักสึกษาประเมิน
ตนเอง 

ด ารงตนในศัง์มพหุวัฒนธรรมและ
ร่วมศร้างศัง์มปรองดองเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างศันติศุข 

การศนทนาระหว่างวัฒนธรรม ใน
เรื่องการด ารงชีวิต การอยู่ร่วมกัน
ในศัง์มท่ีลากหลายอย่างศันติศุข 

การประเมินทางเลือก โดยการ
วิเ์ราะหคตนเอง  การให้นักสึกษา
ประเมินตนเอง 

 
 
2.  ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
์วามหมาย ์วามศ า์ัญ แนว์ิด
ของจิตวิทยา จิตวิทยาพัฒนาการ  
จิ ต วิ ท ย า ก า ร เ รี ย น ก า ร ศ อ น  
จิตวิทยาการแนะแนว 

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

การประเมินโดยผู้ศอน จากการต้ัง
 ์าถามและตอบ  ์าถามของผู้เรียน 

การประเมินโดยใช้แบบทดศอบ
ปลายภา์ 

แสดงออกถึงความสามารถในการ 
บูรณาการวิชาชีพครูตามมาตรฐานท่ี
คุรุสภาก าหนด 
 

อภิปราย์วามรู้ในหัวข้อต่าง ๆ และ
การน าไปใช้ในศภาพจริง 

การประเมินโดยผู้ศอน จากการต้ัง
 ์าถามและตอบ  ์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 

อภิปรายรายบุ์์ล/รายกลุ่มใน
ประเด็นการประยุกตค์วามรู้ไปใช้ใน
การเรียนการศอน 
 

ประ เมิน โดยการ ต้ัง  ์ าถามเพื่ อ
ตรวจศอบ์วามเข้าใจ 

แสดงออกถึงความสามารถในการ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนา
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาผู้เรียน 

การศอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การประเมินปัญหา การประเมิน
ตนเอง การประเมินกลุ่มและการ
ประเมินผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ 

 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
แสดงออกถึงการมีความสัมพันธ์ท่ีดี
และมีความรับผิดชอบต่อผู้เรียน 
ผู้ร่วมงานและชุมชน 

ใ ช้ วิ ธี ก า ร ศ อ น แ บ บ ร่ ว ม มื อ 
มอบหมายงานกลุ่มและก าหนด
บทบาทหน้าท่ีของประธาน  เลขา
และศมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน  

ประเมินผลงานท่ีมอบหมาย 

เปิดโอกาสให้ผู้เรียน  ผู้ร่วมงาน 
ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนรู้ 

เชิญผู้ปก์รองของนักสึกษาหรือ
ตัวแทน ชุมชนมาบรรยายและ
แลกเปล่ียน์วาม์ิดเห็นร่วมกัน 

ประเมิน์วามพึงพอใจของผู้เรียน 
โดยการศอบถามในช้ันเรียน 

 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
แสดงออกซึ่งความสามารถในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารท่ีเป็น
ตัวเลข ภาษาพูด ภาษาเขียน เพื่อ
เข้าใจปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 

การน าเศนอข้อมูลจากการ์้น์ว้า
ทางอินเตอรคเน็ต เพื่อเป็นตัวอย่างให้
นักสึกษาเห็นประโยชนคจากการใช้
เท์โนโลยีศารศนเทสในการ
น าเศนอและศืบ์้นข้อมูล    

การอภิปรายแลกเปล่ียนข้อมูลจาก
ศ่ือต่าง ๆ  

แสดงออกซึ่งความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้และงานท่ีรับผิดชอบ 

การมอบหมายงานและก าหนดให้
นักสึกษาน าเศนอข้อมูลท้ังในรูปของ
เอกศารประกอบศ่ือเท์โนโลยี  
และการน าเศนอด้วยวาจา 

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

แสดงออกซึ่งความสามารถในการ 
บูรณาการความรู้ด้านวิชาชีพครูไป
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ              

การศอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศ า์ัญ 
ได้แก่ การศอนบรรยายร่วมกับให้
นักสึกษาเรียนรู้ โดยการปฏิบัติ ท่ี
เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บหั ว ข้ อ ศ า ์ัญและ
วัตถุประศง ค์การเรียนรู้ที่ก าหนด 

ประเมินจากการศอบปลายภา์ 

แสดงออกซึ่งความสามารถในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ การใช้
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย การวัดผล 
ประเมินผล และท าวิจัยในช้ันเรียน
เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 

การมอบหมายงานรายบุ์์ลและ
งานกลุ่ม 
การศอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน   
 

การประเมินปัญหา การประเมิน
ตนเอง การประเมินกลุ่มและการ
ประเมินผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ 

 
หมวดท่ี    5  แผนการสอนและการประเมนิผล 

 
1. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน       
การสอน 

 

สื่อการเรียน 
การสอน ผู้สอน 

1 บทที่ 1 ความหมาย 
ความส าคัญของจิตวิทยา 
 

4 บรรยาย   ถาม – ตอบ 
ทบทวน์วามรู้เดิม 
วิเ์ราะหคข่าว 

Power point 
ข่าวจาก
หนังศือพิมพค 

ฟารีดา  
กรัณฑรักขค  
จันจล ี

 
 
 2 

บทที่ 2 ธรรมชาติและ
พัฒนาการของมนุษย์   
์วามหมาย ์วามศ า์ัญ หลัก
พัฒนาการของมนุษยค 

4 
บรรยายประกอบศ่ือการ
ศอน  อภิปราย 

Power point 
วีดิทัสนค 

3 

บทที่ 2  ธรรมชาติและ
พัฒนาการของมนุษย์  (ต่อ) 
การแบ่งวัยพัฒนาการประจ าวัย
และงานตามข้ันพัฒนาการ 
ทฤษฎีพัฒนาการ การศ่งเศริม
พัฒนาการ 

4 

บรรยายประกอบศ่ือการ
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
การเรียนรู้  .กระบวนการทาง
พันธุกรรม ศ่ิงแวดล้อม อิทธิพลท่ี
มีต่อการเรียนรู้ 

4 
บรรยายประกอบศ่ือการ
ศอน   การอภิปราย
กรณีสึกษา 

Power point 
วีดิทัสนค 
ข่าว 

ฟารีดา  
กรัณฑรักขค  
จันจล ี

 

5 บทที่ 4 ทฤษฎีการเรียนรู้และ
การประยุกต์ใช้ 
์วามหมาย ธรรมชาติและ
จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ 
ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ศ า์ัญ กลุ่ม
พฤติกรรมนิยม 

4 น าเศนอผลการสึกษา
์้น์ว้าท่ีได้รับมอบหมาย 
การอภิปราย 

Power point 
วีดิทัสนค 
ข่าว 
 

6 
 

บทที่ 4 ทฤษฎีการเรียนรู้และ
การประยุกต์ใช้ (ต่อ) 
ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ศ า์ัญ  กลุ่ม
พุทธินิยม 

4 น าเศนอผลการสึกษา
์้น์ว้าท่ีได้รับมอบหมาย
การอภิปราย 

Power point 
วีดิทัสนค 
ข่าว 
 

7 
 
 

บทที่ 4 ทฤษฎีการเรียนรู้และ
การประยุกต์ใช้ (ต่อ) 
ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ศ า์ัญ – กลุ่ม
มนุษยนิยม 

4 น าเศนอผลการสึกษา
์้น์ว้าท่ีได้รับมอบหมาย
การอภิปราย 

Power point 
วีดิทัสนค 
ข่าว 
 

8 
ศอบกลางภา์  แบบทดศอบ  

9 

 

บทที่ 5 องค์ประกอบที่ส่งผลต่อ
การเรียนรู้ ์วามพร้อม การจูงใจ 

4 บรรยายประกอบ ศ่ือการ
ศอน  การอภิปรายจาก
กรณีสึกษา 

Power point 
วีดิทัสนค ข่าว 
 

10 บทที่ 5 องค์ประกอบที่ส่งผลต่อ
การเรียนรู้ (ต่อ)              
์วามพร้อม การถ่ายโอนการ
เรียนรู้ การรับรู้ การจ า การลืม  

4 
 

บรรยายประกอบ ศ่ือการ
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 ศ่ือการ
ศอน  การใช้ปัญหาเป็น
ฐาน PBL 

Power point 
โจทยคปัญหา 

ฟารีดา  
กรัณฑรักขค  
จันจล ี

 

12 

บทที่ 6 หลักการแนะแนว(ต่อ) 
เท์นิ์และวิธีการให้์วาม
ช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหา 

4 บรรยายประกอบ ศ่ือการ
ศอน  การใช้ปัญหาเป็น
ฐาน PBL 

Power point 
โจทยคปัญหา 

13 
บทที่ 7 การให้ค าปรึกษา 
การให้  ์าปรึกษารายบุ์์ล 
การให้  ์าปรึกษากลุ่ม 

4 บรรยายประกอบ ศ่ือการ
ศอน  การอภิปรายจาก
กรณีสึกษา 

Power point 
กรณีสึกษา 

 

14 
 

บทที่ 8 การจัดสภาพแวดล้อมที่
สนับสนนุการเรียนรู้ การจัด
ศภาพแวดล้อมทางกายภาพ การ
จัดศภาพแวดล้อมทางจิตวิทยา 
การจัดศภาพแวดล้อมทางศัง์ม 

4 

บรรยายประกอบ ศ่ือการ
ศอน  การอภิปรายจาก
กรณีสึกษา 

Power point 
กรณีสึกษา 

 

15 บทที่  8 การจัดสภาพแวดล้อม
ที่สนับสนนุการเรียนรู้(ต่อ) การ
ปรับปรุงพฤติกรรม แนว์ิด
หลักการปรับพฤติกรรม การใช้
วิธีการปรับพฤติกรรมในช้ันเรียน 

4 บรรยายประกอบ ศ่ือการ
ศอน  การอภิปรายจาก
กรณีสึกษา 

Power point 
กรณีสึกษา 
 

16 
 

ศรุปศาระศ า์ัญของรายวิชา 
แนวทางการประยุกตคไปใช้ในช้ัน
เรียน 

4 เชิญวิทยากรในชุมชนมา
บรรยาย  การอภิปรายจาก
กรณีสึกษา 

กรณีสึกษา 

17- 18 
 

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

 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมิน 

ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

การศังเกต การประเมิน
ตนเอง 

ทุกศัปดาหค - 

พัฒนาตนเองตามแนว
พระราชด าริ 

การศังเกต การประเมิน
ตนเอง 

ศัปดาหคท่ี 14 , 15 - 

ด ารงตนในศัง์ม        
พหุวัฒนธรรม 

การประเมินตนเอง ทุกศัปดาหค - 

มี์วามรู้์วามเข้าใจ การศอบปลายภา์ ศัปดาหคท่ี 17 20 
การบูรณาการ การศอบปลายภา์ ศัปดาหคท่ี 17 10 
์ิด วิเ์ราะหค ศังเ์ราะหค การตั้ง  ์าถามในช้ันเรียน ทุกศัปดาหค 10 
์ิดริเริ่มศร้างศรร ค์ การใช้ปัญหาเป็นฐาน ศัปดาหคท่ี 11 , 12 10 
มี์วามศัมพันธคที่ดี ประเมินการท างานกลุ่ม ศัปดาหคท่ีจัดกิจกรรม - 
เปิดโอกาศให้มีศ่วนร่วม ประเมิน์วามพึงพอใจ ศัปดาหคท่ี 16 - 
วิเ์ราะหคข้อมูล การอภิปราย ทุกศัปดาหค 10 
มี์วามศามารถในการใช้
เท์โนโลยี 

การตรวจงานท่ีมอบหมาย ทุกศัปดาหค 20 

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

 
 

หมวดท่ี  6    ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ต าราและเอกสารหลัก 
นุชลี  อุปภัย.  (2556).  จิตวิทยาการศึกษา.  กรุงเทพมหาน์ร : จุฬาลงกรณคมหาวิทยาลัย.   
 

2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
- 
 

3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
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พิสมัย หาญศมบัติ.  (2554).  การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน. อุตรดิตถค : ์ณะ์รุสาศตรค 
มหาวิทยาลัยอุตรดิตถค. 

สรีเรือน  แก้วกังวาล.  (2553). จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย เล่ม 1 .   กรุงเทพมหาน์ร : 
มหาวิทยาลัยธรมสาศตรค.   

สรีเรือน  แก้วกังวาล.  (2553). จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย เล่ม 2 .   กรุงเทพมหาน์ร : 
มหาวิทยาลัยธรมสาศตรค.   

ศิริอร วิชชาวุธ.  (2554). จิตวิทยาการเรียนรู้.  กรุงเทพมหาน์ร : มหาวิทยาลัยธรรมสาศตรค. 

 
หมวดท่ี  7   การประเมินและปรับปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประศิทธิผลของรายวิชาโดยนักสึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนว์ิดและ์วาม์ิดเห็นจาก

นักสึกษาได้ดังนี ้
-  การศนทนากลุ่มระหว่างผู้ศอนและผู้เรียน 
-  แบบประเมินผู้ศอนในระบบออนไลนค ของกองบริการการสึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
-  ข้อเศนอแนะผ่านบล็อกท่ีผู้ศอนจัดท าขึ้นเพื่อเป็นช่องทางการศ่ือศารกับนักสึกษา 

 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

กลยุทธคการประเมินการศอน  ผู้ศอนมีการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการศอน ได้ดังนี้ 
-  การศังเกตผลงานของนักสึกษา 
-  ผลการเรียนของนักสึกษา 
-  การทวนศอบผลประเมินการเรียนรู้และผลศัมฤทธิ์ของนักสึกษาในรายวิชา 

 
3.  การปรับปรุงการสอน 

การปรับปรุงการศอน น าผลการประเมินประศิทธิผลของรายวิชาจากข้อ 1 และกลยุทธคการประเมินการ
ศอนจากข้อ 2 น ามาปรับปรุงการศอน ได้ดังนี้ 

-  จัดกิจกรรมระดมศมองเพื่อหาข้อมูลมาปรับปรุงรายวิชาให้เหมาะศม 
-  จัดศัมมนาปรับรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการศอน  

 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

การทวนศอบมาตรฐานผลศัมฤทธิ์ของนักสึกษาในรายวิชาระหว่างการเรียนการศอนได้ดังนี้  
-  การศอบถามนักสึกษาหรือผลงานของนักสึกษา 
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-  ผลการทดศอบย่อย  ผลการศอบกลางภา์และผลการศอบปลายภา์ 
- การทวนศอบการให้์ะแนนผลงานของนักสึกษา      โดยให้อาจารยคหรือผู้ทรง์ุณวุฒิซึ่งไม่ใช่อาจารยค

ประจ าหลักศูตรศุ่มตรวจผลงานของนักสึกษา  
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประศิทธิผลของรายวิชา ได้ดังนี้ 
- น าผลการประเมินประศิทธิผลของรายวิชาจากข้อ 1 มาใช้ในการวางแผนปรับปรุงการศอนและ

รายละเอียดของรายวิชาทุก 3 ปี 
- ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเศนอแนะผลการทวนศอบมาตรฐานผลศัมฤทธิ์ของนักสึกษาจากข้อ 4  
- จัดหาวิทยากรท่ีมีประศบการณคโดยตรงกับรายวิชาเพื่อศร้างมุมมองใหม่ ๆ ให้กับนักสึกษา  

 
หมวดอ่ืนๆ  

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

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

การน า์วามรู้ในหัวข้อจิตวิทยาศ าหรับ์รู ไปใช้ในการฝึกอบรมตามมาตรฐาน์วามรู้ของ์ุรุศภา 
มาตรฐานท่ี 4 จิตวิทยาศ าหรับ์รู และศอดแทรกในการฝึกอบรมในเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้อง 


