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โครงการสอน (Course Syllabus)
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
EDUC 104 (คศ.กศ.104)
จิตวิทยาสําหรับครู
(Psychology for Teachers)
หนวยกิต
3(2-2-5)
ชื่อผูสอน
ผูชวยศาสตราจารยสลักจิต
ตรีรณโอภาส
สถานที่ติดตอ สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

คําอธิบายรายวิชา
ธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย ทฤษฏีเกี่ยวกับการพัฒนาการดานตางๆ ของมนุษย การเรียนรู
ทฤษฏีการเรียนรูและการนําไปประยุกตใช การจัดสภาพแวดลอมที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรู บทบาทของครู
กับการดูแลชวยเหลือผูเรียนเพื่อปองกัน และแกปญหาแนวทางการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของนักเรียน
โดยใชกระบวนการแนะแนว
จุดประสงครายวิชา
เพื่อใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะดังนี้
1. อธิบายความหมาย ความเปนมาและหลักการสําคัญของจิตวิทยาได
2. อธิบายพัฒนาการของผูเรียนดานตางๆ สังเคราะหหลักพัฒนาการของมนุษยได
3. วิเคราะหรปู แบบการเรียนรู ทฤษฏีการเรียนรูและสามารถประยุกตใชได
4. จัดสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูของผูเรียนได
5. อธิบายแนวคิดและกระบวนการของระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียนได
6. บอกบทบาทของครูและเทคนิคในการชวยเหลือผูเรียนได
7. จัดกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถของผูเรียนโดยใชกระบวนการแนะแนวได
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เนื้อหาสาระ
1. ความหมาย ความเปนมาและหลักการสําคัญของจิตวิทยา
2. ธรรมชาติ และพัฒนาการของมนุษย
3. รูปแบบการเรียนรู ทฤษฏีการเรียนรูและการประยุกตใช
4. การจัดสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูข องผูเรียน
5. ระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน
6. บทบาทของครูและเทคนิคในการชวยเหลือผูเรียน
7. การจัดกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถของผูเรียนโดยใชกระบวนการแนะแนว
กิจกรรม
สัป
ดาห

1

หัวขอ/รายวิชาเนื้อหา

ปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงแนวการสอน 1. ชมมิวสิคเพลง และสนทนา
เนื้อหาวิชาและการเรียนรูในรูปแบบ “ฉันจะเปนแสงสวางใหกับเธอ”
3. ปฐมนิเทศ/ทําความเขาใจ
“จิตตปญญาศึกษา”
เกี่ยวกับการเรียนการสอนแนว
- ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด
ปรัชญาพื้นฐานและรูปแบบการสอน
แนวจิตตปญญา

2

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อ

การวัด
ประเมินผล

-VCDเพลง
- สื่อ
Power
point

-สังเกต
-ซักถาม
-แบบทด
สอบ

-วิดีทัศน
- สื่อ
Power
point

-สังเกต
-ซักถาม

“จิตตปญญาศึกษา”

- รูปแบบการสอนที่แตกตาง
- กิจกรรมการสอนที่ปรับปรุง
- การประเมินผลที่เปลี่ยนแปลง
1. ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับวิชาจิตวิทยา 1. นักศึกษา ศึกษา วีดีทัศนเรื่อง
และการใชประโยชนจากจิตวิทยาใน
“เด็กชายบุญชัย”
วิชาชีพครู
2. นักศึกษาจัดกลุมๆละ 5-6 คน
-ทดสอบกอนเรียน
วิเคราะหปญหา สาเหตุ และตัวแทน
- ประวัตแิ ละความหมายของจิตวิทยา กลุมนําเสนอหนาหองเรียน
- ความสําคัญของจิตวิทยา
3. ทุกกลุมรวมกันวิเคราะหถงึ ความ
- จิตวิทยากับวิชาชีพครู
จําเปนและประโยชนในการศึกษา
เกี่ยวกับจิตวิทยา ครูที่มีจิตวิทยาใน
หัวใจ ตัวแทนกลุมนําเสนอหนาชั้น
เรียน
4. บรรยายสรุป
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3-4

หัวขอ/รายวิชาเนื้อหา
2. ธรรมชาติ และพัฒนาการของ
มนุษย
- ความหมายของพัฒนาการ
- หลักของพัฒนาการ
- ทฤษฎีพัฒนาการ

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. สนทนากับนักศึกษาเกีย่ วกับ
วีรกรรมและความซุกซนในวัยเด็ก
ของแตละคน
2. ใหศึกษา วีดีทัศนเรื่อง
เกี่ยวกับ“พัฒนาการของมนุษย
ตั้งแตปฏิสนธิจนกระทั่งจบชีวิต”
3. นักศึกษาแตละคนทํากิจกรรม

สื่อ
-วิดีทัศน
- สื่อ
Power
point

การวัด
ประเมินผล

-สังเกต
-ซักถาม
-แบบทด
สอบ
-ตรวจ
ผลงาน

“เหลียวหลัง.....แลอดีต”

5
6-7

โดยวาดภาพและบันทึกเกีย่ วกับ
ความทรงจําในวัยเด็กและนําเสนอ
ภาพและเรื่องราวหนาชัน้ เรียน
4. นักศึกษารวมวิเคราะหตนเองใน
วัยเด็ก วัยเรียน และปจจุบนั ถึง
ความคิด ความรูสึกที่เติบโตและ
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแบบ
ไมมีที่สิ้นสุด
5. ผูสอนบรรยายสรุป
ความเขาใจที่ลึกซึ้งของ.......นักศึกษาครู หัวใจจิตตปญญา (สอบระหวางภาค)
-วิดีทัศน
3. รูปแบบการเรียนรู ทฤษฏีการเรียนรู 1. ใหนกั ศึกษา ศึกษาวีดิทัศน
- สื่อ
และการประยุกตใช วิธีการสงเสริม เกี่ยวกับ”รูปแบบการจัดกิจกรรม
Power
พัฒนาการและการเรียนรูในแตละวัย เพื่อการเรียนรู”
- เด็กระดับปฐมวัย ประถมศึกษา point
- ลักษณะของเด็กปฐมวัย
มัธยมศึกษา
- ลักษณะของเด็กประถมศึกษา
2. นักศึกษาทํากิจกรรม
- ลักษณะของเด็กมัธยมศึกษา

“ครูคนไหน....ในใจฉัน”
นักศึกษาแตละมองอดีตของตนเอง
ในวัยเรียน วาประทับใจครูทานใด
โดยบันทึกความรูสึกนั้นและบอก
เหตุผลวาเพราะอะไร

-สังเกต
-ซักถาม
-ตรวจ
ผลงาน
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หัวขอ/รายวิชาเนื้อหา

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อ

การวัด
ประเมินผล

3. นักศึกษาอภิปรายรวมกันถึงความ
ประทับใจ ทั้งดานความจริง ความดี
ความงาม และวิธีการสอนของครู
ที่แตละคนประทับใจนั้น
4. มอบหมายนักศึกษา ศึกษาทฤษฎี
การเรียนรู จัดทํารายงาน
เพื่อนําเสนอหนาชั้นครั้งตอไป
รายละเอียดตามใบงานกําหนด
5. นักศึกษานําเสนอทฤษฎีการ
เรียนรู เชน ธอรฺนไดท พาฟลอฟ
สกินเนอร โคเลอร ฯลฯ
6. บรรยายสรุป และทบทวนความรู
ดวยวิดีทศั นการทดลอง
กระบวนการเรียนรูของแตละทฤษฎี
8

4. การจัดสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริม
1. ดูมิวสิควิดีโอเพลง
กระบวนการเรียนรูของผูเรียน
- ความสําคัญ
“โรงเรียนของหนู”
-หลักการ
(ศิลปน พงษสทิ ธิ์ คัมภีร)
-ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรู
สนทนารวมกันและอภิปรายกี่ยวกับ
ความหมายของเนื้อเพลง
2. นักศึกษาจัดกลุม ๆ ละ 5-6 คน
ทํากิจกรรม

“พรมแดนแหงการเรียนรู”
โดยใหวาดภาพระบายสีบรรยากาศ
โรงเรียนที่เรียนรูอยางมีความสุข
ในกระดาษปรูฟ ตั้งชื่อภาพนัน้
พรอมนําเสนอภาพของกลามตนเอง
หนาชั้นเรียน
3. บรรยายสรุปสภาพแวดลอมเพื่อ
สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน

- VCD
มิวสิคเพลง
- สื่อ
Power
point

-สังเกต
-ซักถาม
-ตรวจ
ผลงาน
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9

ศึกษานอกสถานที่
จัดกิจกรรมคายคุณธรรมสําหรับครู
“วิเคราะหจิต ยกระดับใจ
ครูพันธุใหม บมเพาะใจ
ดวยคุณธรรม”

10-11 5. ระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อ

จัดกิจกรรมคายคุณธรรมสําหรับครู ศึกษานอก
“ครูพันธุใหมหัวใจจิตตปญญา” สถานที่
ณ วัดวังหิน จ.พิษณุโลก
เขาคายคุณธรรม 3 วัน
- ใหทํากิจกรรมบันทึกธรรม

การวัด
ประเมินผล

-สังเกต
-ซักถาม
-ตรวจ
ผลงาน

“จิตตปญญา..บนศาลาธรรม”
บันทึกสิ่งที่พบเห็น ความคิด และ
ความรูสึกที่เกิดขึ้นระหวางอยูคาย
นําเสนอผลการบันทึกกับสมาชิก
1. นักศึกษาศึกษาวิดีทัศนเรื่อง

“ครอบครัวของตอม”
สนทนา และอภิปรายรวมกัน
เกี่ยวกับตอม และบุคคลที่
เกี่ยวของกับตอมในการชวยเหลือ
2. นักศึกษาจัดกลุม ๆ ละ 5-6 คน
ทํากิจกรรมใบงาน

“ชวยดวยจิต...โอบอุมดวยใจ”
โดยวิเคราะหบทบาทหนาที่ของ
บุคลากรในโรงเรียนที่เกีย่ วของ
กับระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนจรรยาบรรณของครู
และวิธีการในการใหความ
ชวยเหลือเมือ่ เด็กมีปญหา
ตัวแทนนําเสนอหนาชั้นเรียน
3. บรรยายสรุปกระบวนการของ
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียน และปดทายการสอนดวย
วิดีทัศนการบรรยายธรรมะใน
โรงเรียน โดย “พระมหาสมปอง”

-วิดีทัศน
- สื่อ
Power
point

-สังเกต
-ซักถาม
-ตรวจ
ผลงาน
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12-13 6. บทบาทของครูและเทคนิคในการ

ชวยเหลือผูเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ชมวิดีทัศนนิทานธรรมะ จาก
โครงการสื่อธรรมะโดยพระราช
ภาวนาวิสุทธิ์(หลวงพอธัมมชโย)
เรื่อง “ลูกกวางหัวดื้อ”
2. อภิปรายเกีย่ วกับอุปนิสยั ของตัว
ละครในนิทานแตละตัวรวมกัน
ในประเด็นของครูผูสอน และ
นักเรียน(ลูกกวาง)ที่ดื้อ ไมเชื่อฟง
3. บรรยายสรุปเกี่ยวกับครูและ
เทคนิคการชวยเหลือนักเรียนในชั้น
เรียน

14

ศึกษาดูงานโรงเรียนที่จดั ระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนดีเดน
1 ครั้ง
“พบปะสุนทรียสนทนากับครู
ที่ปฏิบัตงิ านดานจิตวิทยาและการ
แนะแนว”

1. ศึกษาดูงานโครงการ.......

“จากใจครู...ที่รูจริง”
โดยศึกษาดูงานการจัดระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนดีเดน
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
อําเภอเมืองพิษณุโลก
และฟงประสบการณการทํางาน
แนะแนวของอาจารยหวั หนางาน
แนะแนวในโรงเรียน
“อาจารยนิตยา พูลทอง”
2. กําหนดใหนักศึกษาทํากิจกรรม
ระหวางศึกษาดูงาน
“บันทึก...บนเสนทางจิตตปญญา”
3. นักศึกษานําเสนอผลการบันทึก
“บันทึก...บนเสนทางจิตตปญญา”
4. บรรยาย อภิปราย และสรุปผล
การศึกษาดูงาน

สื่อ

การวัด
ประเมินผล

-วิดีทัศน
- สื่อ
Power
point

-สังเกต
-ซักถาม
-ตรวจ
ผลงาน

ศึกษาดูงาน
นอก
หองเรียน
-ใบงาน

-สังเกต
-ซักถาม
-ตรวจ
ผลงาน
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หัวขอ/รายวิชาเนื้อหา
7. การจัดกิจกรรมที่พัฒนา
ความสามารถของผูเรียนโดยใช
กระบวนการแนะแนว
- ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญา
แนวคิด และหลักการของการ
แนะแนว
- บริการแนะแนวทั้ง 5 บริการ
- แนวทางการพัฒนางานแนะแนว

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ทบทวนการไปศึกษาดูงานใน
โครงการ “จากใจครู...ที่รูจริง”
อภิปรายรวมกันเกี่ยวกับความรู
ความคิด และความรูสึกที่เกิดขึ้น
2. ดูวิดีทัศนนทิ านสอนคุณธรรม
โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์
(หลวงพอธัมมชโย)

สื่อ
-วิดีทัศน
- สื่อ
Power
Point
-ใบงาน

เรื่อง “ปญจาวุธกุมาร”
ที่สอนใหมีแนวคิดเกีย่ วกับการเปน
ผูมีความมุงมั่นทําดี ชวยเหลือผูอื่น
3. บรรยายสรุป
- ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญา
แนวคิด และหลักการของการ
แนะแนว
- บริการแนะแนวทั้ง 5 บริการ
- แนวทางการพัฒนางานแนะแนว
4. ชมมิวสิคเพลง และรองเพลง
รวมกัน
“ครูกระดาษทราย”
(ศิลปน ทราย เจริญปุระ)
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ความเขาใจที่ลึกซึ้งของ.......นักศึกษาครู หัวใจจิตตปญญา (สอบปลายภาค)

เกณฑการประเมินผล
คุณลักษณะ
รายงานเดีย่ ว
งานกลุม
สอบระหวางภาค
สอบปลายภาค

20
25
15
10
30

การวัด
ประเมินผล

-สังเกต
-ซักถาม
-ตรวจ
ผลงาน

81

การตัดสินผลการเรียน
80 – 100 ไดระดับ A
75 – 79 ไดระดับ B+
70 – 74 ไดระดับ B
60 – 69 ไดระดับ C+
50 – 59 ไดระดับ C
45 – 49 ไดระดับ D+
40 – 44 ไดระดับ D
0 – 39 ไดระดับ F
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