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รายวชิาจิตวทิยาการแนะแนวเด็กวยัรุ่น 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา คณะครุศาสตร์/กลุ่มวชิาจิตวทิยาและการแนะแนว 

 

หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 

 รหสัวชิา1153503  

    (ช่ือวชิา ภาษาไทย) จิตวทิยาการแนะแนวเด็กวยัรุ่น 

    (ช่ือวชิาภาษาองักฤษ) Adolescence guidance psychology 

2. จํานวนหน่วยกติ 

 3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

 3.1  หลกัสูตร  

  หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต  

 3.2  ประเภทของรายวชิา  

  วชิาเลือกรายวชิาชีพครู 

4.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

  4.1  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา 

  ผศ.เจษฎา  บุญมาโฮม 

 4.2  อาจารยผ์ูส้อน  

  ผศ.เจษฎา  บุญมาโฮม  

5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 

 ภาคการศึกษาท่ี2  ชั้นปีท่ี  4 

6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   

 6.1  จิตวทิยาสาํหรับครู 

 6.2  จิตวทิยาการแนะแนวและการใหก้ารปรึกษา 

7.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite)   

 ไม่มี 
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8. สถานทีเ่รียน 

 มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

9.  วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

 วนัท่ี 4 เดือน มกราคม พ.ศ.  2559 

 

หมวดที ่2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

 1.1 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวยัรุ่นในมิติต่างๆ เช่น ความหมาย ลกัษณะ 

พฒันาการของวยัรุ่น และปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฒันาการ 

 1.2 เพื่อใหผู้เ้รียนวเิคราะห์พฤติกรรมและปัญหาของวยัรุ่นได ้

 1.3  เพื่อใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อวยัรุ่น 

 1.4  เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ  เจตคติ และทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นจิตวทิยาการแนะ

แนวและการใหก้ารปรึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือ 

 1.5 เพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะเบ้ืองตน้ในการส่งเสริม ป้องกนั และแกไ้ขวยัรุ่นโดยใช้

กระบวนการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือ 

2.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

 2.1  เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้และตระหนกัถึงความสาํคญัของการใชห้ลกัการแนะแนวและ

การใหก้ารปรึกษาเพื่อดูแลวยัรุ่น 

 2.2  เพื่อพฒันาหลกัสูตรท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบทต่างๆ  

 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการดําเนินการ 

 

1.  คําอธิบายรายวชิา 

 วยัรุ่นและทฤษฎีพฒันาการของวยัรุ่น พฒันาการดา้นต่างๆ ของวยัรุ่น ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

พฒันาการ  ปัญหาเฉพาะวยั  บทบาทของครูกบัการแนะแนวและการใหก้ารปรึกษาเด็กวยัรุ่นใน

สถานศึกษา  การจดับริการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อป้องกนั  แกไ้ขและพฒันาผูเ้รียน

วยัรุ่น แนวทางการพฒันาความสามารถและศกัยภาพของวยัรุ่นโดยใชก้ระบวนการแนะแนว  

 

2.  จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
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บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชัว่โมงต่อ

ภาคการศึกษา 

 

สอนเสริมตามความ

ตอ้งการของนกัศึกษา

เฉพาะราย   

ไมมี่การฝึกปฏิบติังาน

ภาคสนาม 

การศึกษาดว้ยตนเอง   

6  ชัว่โมงต่อสัปดาห์   

 

 

3.  จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็น 

     รายบุคคล 

     -  อาจารยจ์ดัเวลาใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์   

 

หมวดที ่4  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา   

  พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรับผดิชอบ มีวนิยั มีจรรยาบรรณวชิาชีพ เคารพในสิทธิของ

ขอ้มูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยขอ้มูล และไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญา มีความซ่ือสัตย ์โดยมี

คุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติัหลกัสูตร ดงัน้ี 

  1.1.1  ตระหนกัในคุณค่า  คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต ตามครรลอง

วถีิความพอเพียง 

  1.1.2  มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

  1.1.3  มีภาวะความเป็นผูน้าํและผูต้าม  สามารถทาํงานเป็นทีม  และสามารถแกไ้ขขอ้

ขดัแยง้ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

  1.1.4  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรี

ของความเป็นมนุษย ์

  1.1.5  เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม  

  1.1.6  มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพครู 

 1.2  วธีิการสอน  

  1.2.1  บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบั พฤติกรรมวยัร่น ประเด็นทาง

จริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช ้โดยมีวตัถุประสงคไ์ม่สุจริต หรือจากมิจฉาชีพ การป้องกนัตนเอง  
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  1.2.2  อภิปรายกลุ่ม 

  1.2.3  กาํหนดใหน้กัศึกษาหาตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง 

  1.2.4  บทบาทสมมติ 

 1.3  วธีิการประเมินผล 

  -  พฤติกรรมการเขา้เรียน และส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา  

  -  มีการอา้งอิงเอกสารท่ีไดน้าํมาทาํรายงาน อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

  -  ประเมินผลการวเิคราะห์กรณีศึกษา 

  -  ประเมินผลการนาํเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 

2.  ความรู้ 

 2.1  ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ  

  2.1.1  มีองคค์วามรู้ในสาขาวชิาชีพครูอยา่งกวา้งขวางและเป็นระบบ 

  2.1.2  ตระหนกัรู้หลกัการและทฤษฎีในองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพครู 

  2.1.3  มีความเขา้ใจเก่ียวกบัความกา้วหนา้ของวชิาชีพครู 

  2.1.4  มีความรู้และเห็นความสาํคญัของการใชง้านวจิยั เพื่อแกปั้ญหาและการต่อยอด

องคค์วามรู้ 

 2.2  วธีิการสอน 

  บรรยาย อภิปราย การทาํงานกลุ่ม การนาํเสนอรายงาน  การวเิคราะห์กรณีศึกษา และ

มอบหมายใหค้น้ควา้หาบทความ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยนาํมาสรุปและนาํเสนอ การศึกษาโดยใช้

ปัญหา และโครงงาน Problem base learning และ Student Center เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

 2.3  วธีิการประเมินผล 

  -  ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การวดัหลกัการและ

ทฤษฎี 

  -  นาํเสนอสรุปการอ่านจากการคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

  -  วเิคราะห์กรณีศึกษา 

3.  ทกัษะทางปัญญา 

 3.1  ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

  3.1.1  มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการคิดค่างๆ  

  3.1.2  สามารถสืบคน้ ตีความ และประเมินสารสนเทศเพือ่ใชใ้นการแกไ้ขปัญหาได้

อยา่งสร้างสรรค ์
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  3.1.3  สามารถวเิคราะห์และใชว้จิารณญาณในการตดัสินเก่ียวกบัการจดัการเรียนการ

สอน และการพฒันาผูเ้รียนและสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้หรือนวตักรรมไปใชใ้นการพฒันาตนเอง การ

จดัการเรียนการสอน และผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 3.2  วธีิการสอน 

  -  การมอบหมายใหน้กัศึกษาทาํโครงงานพิเศษ และนาํเสนอผลการศึกษา 

  -  อภิปรายกลุ่ม 

  -  วเิคราะห์กรณีศึกษา  

  -  การสะทอ้นแนวคิดจากการประพฤติ 

 3.3  วธีิการประเมินผล 

  สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบท่ีมีการวเิคราะห์สถานการณ์ หรือ

วเิคราะห์แนวคิดในการประยกุตใ์ชก้ารแกปั้ญหาพฤติกรรมวยัรุ่น 

 

4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

 4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา  

  4.1.1  พฒันาทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

  4.1.2  มีความเป็นผูน้าํและผูต้ามในการทาํงานเป็นทีมรวมทั้งมีส่วนช่วยและเอ้ือต่อการ

แกปั้ญหาในกลุ่มไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

  4.1.3   มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการวเิคราะห์ปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมบนพื้นฐาน

ของตนเองและของกลุ่ม 

  4.1.4  รับผดิชอบในการเรียนอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งพฒันาตนเองและวชิาชีพครู 

 4.2  วธีิการสอน 

  -  จดักิจกรรมกลุ่มในการวเิคราะห์กรณีศึกษา 

  -  มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล  การนาํตวัอยา่งการใชห้รือ อ่านบทความท่ี

เก่ียวขอ้งกบัรายวชิา 

  -  การนาํเสนอรายงาน 

 4.3  วธีิการประเมินผล 

  -  ประเมินตนเองและเพื่อน ดว้ยแบบฟอร์มท่ีกาํหนด 

  -  รายงานท่ีนาํเสนอ  พฤติกรรมการทาํงานเป็นทีม 

  -  รายงานการศึกษาดว้ยตนเอง 

5.  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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 5.1  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้ง

พฒันา       

  -  ทกัษะการคิดคาํนวณ เชิงตวัเลข 

  -  พฒันาทกัษะในการส่ือสารทั้งการพดู การฟัง การแปล  การเขียน โดยการทาํรายงาน 

และนาํเสนอในชั้นเรียน 

  -  พฒันาทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูลจากกรณีศึกษา 

  -  พฒันาทกัษะในการสืบคน้ ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต  

  -  ทกัษะในการนาํเสนอรายงานโดยใชรู้ปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

 5.2  วธีิการสอน       

  -  มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก website ส่ือการสอน e-learning และ

ทาํรายงาน โดยเนน้การนาํตวัเลข หรือมีสถิติอา้งอิง จากแหล่งท่ีมาขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 

  -  นาํเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  

 5.3  วธีิการประเมินผล 

  -  การจดัทาํรายงาน และนาํเสนอดว้ยส่ือเทคโนโลยี 

  -  การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิการอภิปราย 

6.  ทกัษะการจัดการเรียนรู้ 

 6.1  ทกัษะการจดัการเรียนรู้ท่ีตอ้งการพฒันา 

  6.1.1  มีความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิด หลกัการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

จดัการเรียนการสอน  การวดัประเมินผล การจดัการชั้นเรียน  การบนัทึกและรายงานผล  การจดัการ

เรียนการสอน  และการวจิยัในชั้นเรียน  

  6.1.2  สามารถวางแผน  ออกแบบ ปฏิบติัการสอน  จดัการชั้นเรียน  วดัและประเมินผล

การเรียนรู้ บนัทึกและรายงานผลการจดัการเรียนการสอน และทาํวจิยัในชั้นเรียน  เพื่อพฒันา

ศกัยภาพของผูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสมตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

  6.1.3  สามารถสร้างสรรคส์ภาพแวดลอ้มทางกายและบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีอบอุ่น  

มัน่คง ปลอดภยั 

  6.1.4  ตระหนกัถึงคุณค่าของการนาํแนวคิด หลกัการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

สอน การประเมินผล การจดัการชั้นเรียน การบนัทึกและรายงานผลการจดัการเรียนการสอน และ

การวจิยัในชั้นเรียนมาใชใ้นการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสมตามแตกต่างระหวา่ง

บุคคล  

 6.2  วธีิการสอน 
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  6.2.1  การบรรยายประกอบการซกัถามเก่ียวกบัองคค์วามรู้ 

  6.2.2  การวเิคราะห์สถานการณ์  กรณีศึกษา  

  6.2.3  ศึกษาจากปัญหาโครงงาน Problem base learning 

 6.3  วธีิการประเมินผล 

  6.3.1  การทดสอบความรู้ 

  6.3.2  การนาํเสนอผลงาน 

 

หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1.  แผนการสอน 

 

สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จํานวน

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การ

สอน  ส่ือทีใ่ช้ (ถ้าม)ี 

ช้ินงาน/วธีิการประเมิน 

ผู้สอน 

1 บทนาํ 

ความหมาย ความสาํคญั 

ประโยชน์ของจิตวทิยาการ

แนะแนวเด็กวยัรุ่น 

3 - แนะนาํรายวชิา 

กิจกรรมรายวชิา และ

วธีิการวดัและ

ประเมินผล 

-  การบรรยาย

ประกอบการซกัถาม 

อ.เจษฎา 

2 ลกัษณะพฒันาการของวยัรุ่น 3 -  การบรรยาย

ประกอบการซกัถาม 

- ฝึกการวเิคราะห์  

ลกัษณะพฒันาการของ

วยัรุ่นจากภาพยนตร์ 

อ.เจษฎา 

3 ทฤษฎีพฒันาการของวยัรุ่น 3 - บรรยายประกอบการ

ซกัถาม   

- ศึกษากรณีศึกษา   

- อภิปราย 

 

อ.เจษฎา 
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สัปดาห์

ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด จํานวน

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การ

สอน  ส่ือทีใ่ช้ (ถ้าม)ี 

ช้ินงาน/วธีิการประเมิน 

ผู้สอน 

4 ทฤษฎีพฒันาการของวยัรุ่น 3 -  บรรยาย  อภิปราย 

-  ศึกษากรณี  

-   ศึกษาตวัอยา่ง  

-  ศึกษาจากปัญหา

โครงงาน Problem 

base learning 

อ.เจษฎา 

5 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม

และปัญหาวยัรุ่น 

3 -  การบรรยาย

ประกอบการซกัถาม 

-  การมอบหมายงาน

ฝึกวเิคราะห์ 

อ.เจษฎา 

6 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม

และปัญหาวยัรุ่น 

3 การนาํเสนอผลการ

ปฏิบติังาน 

อ.เจษฎา 

7 ปัญหาวยัรุ่น 3 - บรรยาย   

- ศึกษาจากปัญหา

โครงงาน Problem 

base learning 

อ.เจษฎา 

8 วยัรุ่นกบัการแนะแนว 3 -  การบรรยาย

ประกอบการซกัถาม 

-  การทดสอบยอ่ย 

อ.เจษฎา 

8 สอบกลางภาค 3   

9 การใชก้ระบวนการแนะแนว

เพื่อการรู้จกัและเขา้ใจวยัรุ่น 

3 -  บรรยายประกอบการ

ซกัถาม 

-  แบ่งกลุ่มคน้ควา้

นาํเสนอรายงาน 

อ.เจษฎา 

 

10 การใชก้ระบวนการใหก้าร

ปรึกษาสาํหรับวยัรุ่น 

3 -  การอธิบาย 

-  การสาธิตการใช้

ทกัษะการปรึกษา 

อ.เจษฎา 
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สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จํานวน

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การ

สอน  ส่ือทีใ่ช้ (ถ้าม)ี 

ช้ินงาน/วธีิการประเมิน 

ผู้สอน 

11 การใชก้ระบวนการใหก้าร

ปรึกษาสาํหรับวยัรุ่น 

3 -  การเขา้ฟังการ

บรรยายจากวทิยากร 

อ.เจษฎา 

 
12 การใชก้ระบวนการใหก้าร

ปรึกษาสาํหรับวยัรุ่น 

3 - การบรรยาย

ประกอบการซกัถาม 

-  การฝึกปฏิบติัการให้

การปรึกษา 

อ.เจษฎา 
 

13 การใชก้ระบวนการแนะแนว

เพื่อการส่งเสริม ป้องกนัและ

แกไ้ขวยัรุ่น 

3 -  บรรยาย 

-  ศึกษากรณี  

-  การฝึก วเิคราะห์

ระบบจากสถานการณ์

จริงจากปัญหา

โครงงาน  

อ.เจษฎา 

 

14 ระบบดูแลช่วยเหลือกบัการ

พฒันาผูเ้รียน 

3 - การศึกษานอก

สถานท่ี 

-  การฟังบรรยายจาก

วทิยากร 

อ.เจษฎา 

 

15 การฝึกใชก้ระบวนการแนะ

แนวและระบบดูแลช่วยเหลือ

เพื่อการส่งเสริม ป้องกนัและ

แกไ้ขวยัรุ่น 

3 -  บรรยายประกอบการ

ซกัถาม   

-  การมอบหมายงาน  

 

อ.เจษฎา 

16 การฝึกใชก้ระบวนการแนะ

แนวและระบบดูแลช่วยเหลือ

เพื่อการส่งเสริม ป้องกนัและ

แกไ้ขวยัรุ่น 

3 -  การนาํเสนอการ

ผลงาน 

อ.เจษฎา 

17 สอบปลายภาค    

 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
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การ

ประเมิน 

งานทีจ่ะใช้ประเมินผลผู้เรียน สัปดาห์ 

ทีก่าํหนด 

สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

(1) สอบ   

     -  สอบกลางภาค 8 20 

  -  สอบปลายภาค 17 30 

(2) การเขา้ชั้นเรียน ตลอดภาคเรียน 5 

(3) การมีส่วนร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็นใน

ชั้นเรียน 

ตลอดภาคเรียน 10 

(4) วเิคราะห์กรณีศึกษาและการนาํเสนอ 6-8 15 

(5) การทาํงานกลุ่มและผลงาน 15-16 10 

(6) การฝึกปฏิบติัการใหก้ารปรึกษา 12 10 

 

 

หมวดที ่6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1.  เอกสารและตําราหลกั 

เจษฎา  บุญมาโฮม. (2553). หลกัการและแนวกบัการพฒันาผู้เรียน. นครปฐม: มหาวทิยาลยัราชภฏั

นครปฐม.   

2.  เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

จิตตินนัท ์ บุญสถิรกุล. (2548).  จิตวทิยาวยัรุ่นในโรงเรียน. กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์.   

บุญสืบ  โชติสังกาศ. (2545). จิตวทิยาวยัรุ่น. กรุงเทพฯ: สถาบนัราชภฏันครปฐม.  

ประณต  ฉิมเคา้. (2548). จิตวทิยาวยัรุ่น. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 

มาลิณี  จุโทปะมา. (2549).  จิตวทิยาการแนะแนวเด็กวยัรุ่น. บุรีรัมย:์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย.์ 

วทิยากร  เชียงกลู. (2552). จิตวทิยาวยัรุ่น: ก้าวข้ามปัญหาและพฒันาศักยภาพด้านบวก.กรุงเทพฯ: 

สายธาร. 

วรุิฬห์  ทองอาํภา.  (2548).  จิตวทิยาการแนะแนวเด็กวยัรุ่น.  สุราษฎร์ธานี:  มหาวทิยาลยัราชภฏั    

สุราษฎร์ธานี.  
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3.  เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

หนงัสือเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ในช่วงวยัรุ่น  

หนงัสือเก่ียวกบัปัญหาวยัรุ่น 

เวบ็ไซดเ์ก่ียวกบัวยัรุ่น 

ระบบดูแลช่วยเหลือ 

 

หมวดที ่7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

 การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี ท่ีจดัทาํโดยนกัศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการนาํแนวคิด

และความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 

 -  การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 

 -  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 

 -  แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 

 -  การสังเกตการสอนของผูส้อน 

 -  ผลการสอบ 

 -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3.  การปรับปรุงการสอน  

 หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมใน

การระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี 

 -  สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 

 -  การวจิยัในและนอกชั้นเรียน  

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

 ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ ตามท่ี

คาดหวงัจากการเรียนรู้ในวชิา ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา 

รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการเรียนรายวชิา มีการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 
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 -  การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอ่ื์น หรือ

ผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  

 -  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 

5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  

 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา ไดมี้การวางแผนการ

ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 

 -  ปรับปรุงรายวชิาทุก 3 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน 

ผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4 

 -  เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื่อใหน้กัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยกุตค์วามรู้น้ีกบั

ปัญหาท่ีมาจากงานวจิยัของอาจารยห์รืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 
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