Course syllabus166211

แผนการสอน (Course Syllabus)
(ฉบับปรับปรุง 4 มิ.ย. 2550)

1. คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน

ภาควิชา การศึกษา

2. รหัสวิชา 166211
จํานวน 2 หนวยกิต

ชื่อวิชา (ไทย)
จิตวิทยาการศึกษา
(อังกฤษ) Educational Psychology

3. เนือ้ หารายวิชา (course description)
ความหมายและประโยชนของจิตวิทยาการศึกษาทีม่ ตี อ การเรียนการสอน
องคประกอบของ
โครงสรางทางรางกายที่มีผลตอสติปญญาของมนุษย
ความสัมพันธระหวางสติปญญาของมนุษยกับ
สิ่งแวดลอม วิธีสรางและเพิ่มแรงจูงใจทางการศึกษา วิธกี ารเรียนรูแ ละการแสวงหาความรูแ บบตางๆ การ
เรียนรูทางดานความรูทักษะและเจตคติ การสรางบุคลิกภาพและการปรับตัวในวัยเรียน
4. จุดประสงคของวิชา
4.1 เพื่อใหสามารถบอกความเกี่ยวของของจิตวิทยากับการจัดการศึกษา
4.2 เพื่อใหสามารถบอกหลักสําคัญของทฤษฎีตางๆ ทางจิตวิทยาที่มีผลตอการศึกษา เชน
ทฤษฎีพัฒนาการ ทฤษฎีการเรียนรู ทฤษฎีแรงจูงใจ
4.3 เพื่อใหสามารถอธิบายพฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกไดตามทฤษฎีจิตวิทยา
4.4 เพื่อใหสามารถนําความรูไปเปนแนวคิดในการใหการศึกษาแกนักเรียน เชน การสราง
แรงจูงใจในการเรียน การจัดกิจกรรมการสอนที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก
5. หัวขอวิชา (course outline)
5.1 จิตวิทยาการศึกษากับการจัดการศึกษา
5.1.1 ความเปนมาและความหมายของจิตวิทยาการศึกษา
5.1.2 ประโยชนของจิตวิทยาการศึกษา
5.1.3 จิตวิทยาการศึกษากับการจัดการเรียนการสอน
5.2 ระบบประสาทกับพฤติกรรมและการเรียนรู
5.3 พัฒนาการตามวัยของเด็กวัยเรียน
5.3.1 ความหมายของพัฒนาการ
5.3.2 หลักของพัฒนาการ
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5.3.3 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา ทางภาษา ทางจิตสังคม ทางจริยธรรม
5.3.4 พัฒนาการตามวัยกับการจัดการเรียนการสอน
5.4 กระบวนการเรียนรูแ ละการแสวงหาความรู
5.4.1 ทฤษฎีการเรียนรูตามแนวคิดของกลุมพฤติกรรมนิยม
กลุมปญญานิยม/กลุมการ
เรียนรูทางสังคมและกลุมมนุษยนิยม
5.4.2 การนําแนวคิดทางทฤษฎีการเรียนรูม าใชในการจัดการเรียนการสอน
5.4.3 การแสวงหาความรู
5.5 ความแตกตางระหวางบุคคล
5.5.1 ขอบเขตของความแตกตางระหวางบุคคล
5.5.2 องคประกอบที่สงผลใหเกิดความแตกตางระหวางบุคคล
5.5.3 การจัดการเรียนการสอนเพื่อสนองตอบความแตกตางระหวางบุคคล
5.6 การถายโยงการเรียนรูแ ละการรักษาความรู
5.7 การจูงใจกับการเรียนการสอน
5.7.1 การจูงใจและผลของการจูงใจ
5.7.2 ทฤษฎีแรงจูงใจตามทัศนะของนักจิตวิทยากลุมตางๆ
5.7.3 การจูงใจภายในและการจูงใจภายนอก
5.7.4 การสรางแรงจูงใจในการเรียนการสอน
5.7.5 ความวิตกกังวลกับการเรียนรู
5.8 การสอนความรู เจตคติ และทักษะ
5.9 การสรางบุคลิกภาพและการปรับตัวในวัยเรียน
6. วิธีการสอน
6.1 การบรรยายและจัดเวลาสวนหนึ่งเพื่อการซักถาม อภิปราย
6.2 การสังเกตและวิเคราะหพฤติกรรมของนักเรียนแตละวัย
6.3 การแบงกลุมทํางานตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย
6.4 นําเสนอผลงานจากการศึกษาคนควาทั้งงานกลุมและรายบุคคล
7. อุปกรณสอ่ื การสอน
เครื่องฉายภาพขามศีรษะ เอกสารประกอบการสอน ไวทบอรด VDO เครื่องฉายสไลด VCD
LCD คอมพิวเตอร
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8. การวัดผลสัมฤทธิก์ ารเรียน
8.1 การศึกษาคนควา/รายงานหนาชั้น
จํานวนเปอรเซ็นต
งานกลุม
-การอภิปรายกลุมและนําเสนอผลงานหนาชั้น
20%
งานรายบุคคล
-งานตามหัวขอทีก่ าํ หนด
20%
8.2 การสอบ
-การสอบกลางภาค
20%
-การสอบปลายภาค
30%
8.3 ความสนใจเขาเรียนอยางสม่ําเสมอและการมีสวนรวมในกิจกรรม 10%
9. การประเมินผลการเรียน
ใชวิธีการตัดเกรดแบบอิงเกณฑจากการวัดผลในขอ 8
10. การใหโอกาสนอกเวลาเรียนแกนสิ ติ เขาพบและใหคาํ แนะนําในดานการเรียน
วันจันทร-ศุกร เวลาที่ไมมีงานสอนตามตาราง
E-mail:feduprp@ku.ac.th Tel. 034-351898 ตอ 137 Fax. 034-355606
11. เอกสารอานประกอบ
1. สุรางค โควตระกูล. (2548). จิตวิทยาการศึกษา. พิมพครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
2. พรรณี ชูทยั เจนจิต. (2545).จิตวิทยาการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ: เมธีทิปส.
3. ประสาท อิศรปรีดา. (2547). สารัตถะจิตวิทยาการศึกษา. มหาสารคาม: โครงการตําราคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
4. ประทีป สยามชัย. (2528). จิตวิทยาการศึกษา (การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน).
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
5. ศันสนีย ฉัตรคุปต. (2542). สิ่งแวดลอมกับการเรียนรูสรางสมองเด็กใหฉลาดไดอยางไร.
กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี.
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12. ตารางกิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียน
การสอน
5,12 มิ.ย. 50 -แนะนําลักษณะวิชา กิจกรรมการ
-บรรยาย ซักถาม
เรียนการสอนและการประเมินผล
-ใหนิสิตเขียนแสดง
-จิตวิทยาการศึกษากับการจัดการ
ความคิดความรูเ ดิมเกีย่ ว กับ
ศึกษา
จิตวิทยาการศึกษา
19,26 มิ.ย. 50 -ระบบประสาทกับพฤติกรรมและการ -บรรยาย slide หรือใหดู V.D.O
เรียนรู
-แบงกลุมอภิปรายและหา
คําตอบตอคําถามทีเ่ ตรียมให
3,10 ก.ค.50 -พัฒนาการตามวัยของเด็กวัยเรียน
-บรรยาย VDO
-วิเคราะหพฤติกรรมกรณี
ตัวอยาง
-ใหงานรายบุคคล
-สังเกต บันทึก และวิเคราะห
พฤติกรรมเด็กวัยตางๆ
17 ก.ค.50 -ความแตกตางระหวางบุคคล
-บรรยาย
-งานรายบุคคล ใหนิสิวิเคราะห
ความแตกตางของตนเองและ
เพือ่ นทัง้ ในดานการเรียนและ
อืน่ ๆ โดยใหวเิ คราะหสาเหตุ
ดวยและบันทึก เพื่อสงในชั้น
เรียน
24 ก.ค.50
สอบกลางภาค
อาจจะเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม
7 ส.ค.50 -กระบวนการเรียนรูแ ละการแสวงหา -บรรยาย
ความรู
-งานรายบุคคล ยกตัวอยางการ
เรียนรูข องนิสติ เพือ่ แสดงวา
การเรียนรูน น้ั เกิดขึน้ ตาม
แนวคิดของกลุมใด

สัปดาหท่ี วัน/เดือน/ป
1-2

3-4

5-6

7

8
9

เนือ้ หา
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เนือ้ หา

10

14 ส.ค.50

-การถายโยงการเรียนรูแ ละการรักษา
ความรู

11

21 ส.ค. 50

-การจูงใจกับการเรียนการสอน

12

28 ส.ค.50

-การสอนความรู เจตคติ และทักษะ

13,14

4,11 ก.ย.50

15

18 ก.ย. 50

การสรางบุคลิกภาพและการปรับตัว
ในวัยเรียน
สอบปลายภาค

กิจกรรมการเรียน
การสอน
-บรรยายและอภิปรายกลุม
ยอยในประเด็นปญหาทีไ่ ดรบั
มอบหมายแลวนําเสนอ
-บรรยาย
-ปฏิบัติกิจกรรมหรือเกมและ
การวิเคราะหกิจกรรม
-บรรยาย
-งานกลุม วิเคราะหปญ
 หาการ
สอนเนื้อหาลักษณะ
ตางๆ
จากสถานการณ ปจจุบนั
-บรรยาย ซักถาม อภิปราย
-วิเคราะหกรณีศึกษา
อาจเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม

13. การทบทวนเพือ่ ปรับปรุงวิธกี ารสอนและระบบการสอน
 ไมแกไขปรับปรุง
 แกไขปรับปรุง
14. การปรับปรุงการสอนจากผลการประเมินผลการสอน
 ไมมีการประเมินผลการสอน เพราะ เริม่ เปดสอนเปนครัง้ แรก
 มีการประเมินผลการสอน
 ไมมีการปรับปรุง
 มีการปรับปรุง
15. ผูสอน ผูชวยศาสตราจารยปาริชาติ จันทรเพ็ญ

ลงนาม…………………………………………(ผูรายงาน)
(ผศ.ปาริชาติ จันทรเพ็ญ)
4 / มิ.ย. / 50

