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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชาพฤติกรรมศาสตรเ์ชิงจิตวิทยา 

 (Behavioral Science in Psychological Perspectives)   
สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1  ประจ าปีการศึกษา 2556 

 
หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 
1.รหสัและชื่อรายวิชา 

วป 521  พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิตวิทยา 
 RB 521  Behavioral Science in Psychological Perspectives  
2.จ านวนหน่วยกิต 
 3(3-0-6) 
3.หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
      หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 
 รายวิชาเอกบังคับ 
4.อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชา  
อาจารย์ ดร. จารุวรรณ สกุลคู  
อาจารยผ์ูส้อน  
1. ผศ. ประทปี จินง่ี   prateep@swu.ac.th 
2. อาจารย์ ดร. จารุวรรณ สกุลคู  jaruwans@swu.ac.th 

5.ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  
    ภาคเรียนที่ 1 ช้ันปีที่ 1  
6.รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
 ไม่มี 

7.รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite)   
 ไม่มี 

8.สถานทีเ่รียน 
     สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ห้องเรียน TBA 
9.วนัทีจ่ดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
      วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์
1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1 เพ่ือให้เข้าใจความหมายของพฤติกรรมศาสตร์ในมุมมองของจิตวิทยา 
1.2 เพ่ือให้สามารถอธบิายพฤติกรรมของบุคคลตามแนวคิด และทฤษฎีของนักจิตวิทยากลุ่มต่างๆ 
1.3 เพ่ือปลูกฝังให้นิสติมีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อการเรียน 
1.4 เพ่ือให้นิสติมีความสามารถในการสื่อสารทั้งทางการพูดและเขียน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2.วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

- 
หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนนิการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาพฤติกรรมศาสตร์ โดยใช้ แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยทางจิตวิทยามาอธบิายพฤติกรรม

ของบุคคล เช่น กลุ่มการรู้คิด กลุ่มพฤติกรรมนิยม กลุ่มจิตวิเคราะห์   กลุ่มมนุษยนิยม และกลุ่มแนวคิด

ใหม่ๆ รวมทั้งศึกษาถึง จิตวิทยาสรีระ อิทธพิลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรมของ

บุคคล 
2. จ านวนชัว่โมงที่ใชต่้อภาคการศึกษา  

บรรยาย สอนเสริม กรณีศึกษา 
 

การเรียนโดย

ใชปั้ญหาเป็น

ฐาน (PBL)  

การศึกษาดว้ย

ตนเอง (SDL) 

12 
 

ตามความต้องการของ

นิสติเฉพาะรายบุคคล

หรือกลุ่ม 
- 36 

96 
(6 ช่ัวโมง x 16 สปัดาห์) 

3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผดิชอบรอง 

4. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

        3 ช่ัวโมงต่อสปัดาห์ โดยอาจารย์ผู้สอนอนุญาตให้ผู้เรียนเข้าพบ เพ่ือให้ค าปรึกษาทางวิชาการ โดยต้อง
มีการติดต่อนัดหมายอาจารย์ผู้สอนล่วงหน้า  

 

 

รายวิชา 

1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู ้ 3.ทกัษะทาง

ปัญญา 

4.ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

 

5.ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข 

การสื่อสาร

และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

วป 521                   
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนิสิต 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมิน 

1. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อ

ตนเอง  

2. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่

ได้รับมอบหมาย 

3. ผู้เรียนสามารถค้นคว้า และ

น าเสนอประเดน็ที่ได้รับ

มอบหมายได้ถูกต้องเหมาะสม

ตามจรรยบรรณของนักวิจัย 

4. ผู้เรียนสามารถ สื่อสาร รับฟัง 

และแลกเปล่ียนมุมมองของ

ตนเองโดยค านึงถึงความรู้สกึของ

ผู้อื่น  

5. ผู้เรียนตระหนักถึงปัญหาที่

เกี่ยวข้องกบัจรรยาบรรณใน

การศึกษา และวิจัยทางจิตวิทยา 

ตลอดจนถึงแนวทางการป้องกนั

ปัญหาเหล่าน้ัน 

          

1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า

ก่อนเ ข้ า ช้ัน เ รียนโดยใ ห้ ไป

ศึกษาค้นคว้าเอกสาร หนังสือ 

บทความวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับ

แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยา 

เ พ่ื อ น า ม า อ ภิ ป ร า ย แ ล ะ

แลกเปล่ียนประสบการณ์ในช้ัน

เรียน   

2. บร รย าย เนื้ อ ห า  แล ะนิ สิ ต

น าเสนอ 

3. รายงานกลุ่มตามหัวข้อที่ได้รับ

มอบหมาย  

4. จัดการเรียนการสอนโดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน ฝึกให้ผู้เรียน

จัดการกบัปัญหาหรือข้อโต้แย้ง

ทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่มี

ผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น  

 

1. ความตรงต่อเวลาในการเข้า

ช้ันเรียน 

2. ความรับผิดชอบที่มีต่องานที่

ได้รับมอบหมาย 

3. ความตรงต่อเวลาในการส่ง

งานและประสทิธิผลของงานที่

ได้รับมอบหมาย 

4. ความถี่ของการมีส่วนร่วมใน

ก า รตั้ ง ค า ถ าม  ก า ร ตอบ

ค าถาม และการร่วมอภิปราย

ในช้ันเรียน 

5. การสั ง เ กตพฤติ ก รรม ใน

ร ะห ว่ า ง ก า ร แ ลก เป ล่ี ย น 

ซักถาม และอภิปรายในช้ัน

เรียน 

 

2. ความรู ้

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมิน 

1. ผู้เรียนมี มีความรู้  ความเข้าใจ

แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาใน

กลุ่มต่างๆ  

 

1. บรรยายเน้ือหา 

2. มอบหมายงานให้นิสติ

ท าการศึกษา ค้นคว้า และมีการ

น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 

3. ให้นิสติอภิปรายแลกเปล่ียนองค์

ความรู้ที่นิสติได้ไปค้นคว้า และ

การน ามาอธบิายพฤติกรรม

มนุษย์  

 

1. ประเมินจากการสอบกลาง

ภาค สอบปลายภาค  

2. ประเมินจากการน าเสนอ

ประเดน็ความรู้ในช้ันเรียน 

3. ประเมินจากรายงานการเขียน

สรุปองค์ความรู้  การรวิ

เคราะห์ สงัเคราะห์กรณศีึกษา 

วิธกีารเขียนรายงาน และการ

อ้างองิที่ถูกต้อง 
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3. ทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมิน 

1. ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ทาง

จิตวิทยาที่ได้มาอธบิายประเดน็ 

และกรณศีึกษาในช้ันเรียน  

2. ผู้เรียนสามารถคิดประมวลองค์

ความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าด้วย

ตัวเอง และการแลกเปล่ียนกบั

อาจารย์ และการอภิปรายในช้ัน

เรียนไปประยุกต์ใช้เช่ือมโยงใน

การอธบิายพฤติกรรมของบุคคล

ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

และน าไปใช้เป็นพ้ืนฐานใน

การศึกษาต่อไป 

1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้น

อภิปรายกรณศีึกษา และใช้

ปัญหาเป็นฐาน และเน้น

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

2. ให้ผู้เรียนได้ฝึกทกัษะการคิด

เชิงระบบหรือทกัษะทาง

ปัญญาในช้ันเรียนโดยตรง 

3. มอบหมายงานกลุ่ม และงาน

รายบุคคล ซึ่งในการท างาน

ดังกล่าวต้องมีการใช้ทกัษะ

การคิดแก้ปัญหาการตัดสนิใจ 

การประมวล และประยุกต์

องค์ความรู้ 

1. สงัเกตจากการร่วมอภิปราย

ในช้ันเรียน  

2. ประเมินจากรายงานการ

วิเคราะห์ สงัเคราะห์องค์

ความรู้ที่ได้จากการร่วม

อภิปรายในช้ันเรียน  

 4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมิน 

1. ผู้เรียนสามารถวางแผนจัด

การศึกษาในประเดน็ที่ได้รับ

มอบหมายล่วงหน้าได้ครบถ้วน 

2. ผู้เรียนสามารถแลกเปล่ียน

ประสบการณค์วามรู้ที่ผู้เรียน

ค้นคว้ามาก่อนเข้าเรียน น าเสนอ

ความคิดเหน็การรับฟังความ

คิดเหน็ของผู้อื่นอย่างสม ่าเสมอ 

และมีพัฒนาการ 

1. จัดการเรียนการสอนเน้นการ

อภิปรายและแสดงความคิดเหน็ 

โดยสอดแทรกประสบการณแ์ละ

เหตุการณใ์นชีวิตจริงร่วม

อภิปราย ในช้ันเรียน  

2. ให้นิสติน าอภิปราย ตั้งค าถาม

แลกเปล่ียนความรู้  และแสดง

ความคิดเหน็ตามที่ได้ค้นคว้ามา 

สงัเกตจากการมีส่วนร่วมในการ

สมัมนาและการอภิปรายในช้ัน

เรียน   

ประเมินจากการน าเสนอรายงาน

กลุ่ม และผลการศึกษาค้นคว้า

รายบุคคล 

ประเมินความถี่ของการน าเสนอ

ข้อมูลเพ่ือการอภิปราย จากแบบ

การประเมินที่ผู้เรียนท าการ

บันทกึด้วยตนเอง (self-record 

form) 

5. ทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยี 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมิน 

1. ผู้เรียนสามารถใช้สื่อเพ่ือการ

น าเสนอความรู้ ได้อย่างเหมาะสม

กบักลุ่มผู้เรียนที่มีพ้ืนฐานที่

หลากหลาย 

2. ผู้เรียนสามารถสื่อสารผ่านทางการ

อภิปราย และการเขียนเชิงวิชาการ 

 

1. มอบหมายให้นิสติท าการศึกษา 

ค้นคว้า และน าเสนอผล

การศึกษาในช้ันเรียน โดยฝึก

การเสนอประเดน็ของการ

อภิปรายกลุ่ม 

2. มอบหมายให้นิสติเขียนสรุป 

สะท้อนองค์ความรู้จากการเรียน 

และการอภิปราย 

1. ประเมินจากความถูกต้อง

ชัดเจนของผลงานที่น าเสนอ  

2. ประเมินคะแนนจากการท า

รายงานกลุ่ม 
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1. แผนการสอน 

สปัดาห ์

ท่ี 
หวัขอ้/รายละเอียด 

จ านวน 

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน 

สื่อท่ีใช ้
ผูส้อน 

1 

 

แนะน าวิชาเรียน ข้อตกลง

เบื้องต้น  

3 - ทดสอบภมูหิลังของ

ผู้เรียน 

- ชี้แจงกจิกรรมการเรียน

การสอน 

 

- แบบทดสอบย่อย

ก่อนการเรียน  

- powerpoint กจิกรรม

การเรียนการสอน 

- ใบงานประเดน็

ค้นคว้า 

 

ดร. จารุวรรณ 

 

2 

 

ความเข้าใจเกี่ยวกบั

พฤตกิรรมศาสตร์   

ความสมัพันธร์ะหว่าง

พฤตกิรรมศาสตร์กบั

จิตวิทยา 

ปรัชญาจิตวิทยา  ความ

เป็นมาของจิตวิทยา 

3 - การทดสอบก่อนเรียน 

- การแลกเปล่ียนเรียนรู้  

(อภิปราย/แสดงความ

คดิเหน็ในชั้นเรียน)  

- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน 

- การเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

- แบบทดสอบย่อย

ก่อนการเรียน 

- Powepoint หัวข้อ

เนื้อหาที่บรรยาย 

- ใบงานประเดน็

ค้นคว้าและเขยีนสรปุ 

- ATutor  

 

ดร. จารุวรรณ 

 

3 

 

อทิธพิลของพันธกุรรมและ

สิ่งแวดล้อมที่มผีลต่อ

พฤตกิรรม 

3 - การทดสอบก่อนเรียน 

- การแลกเปล่ียนเรียนรู้  

(อภิปราย/แสดงความ

คดิเหน็ในชั้นเรียน)  

- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน 

- การเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

- แบบทดสอบย่อย

ก่อนการเรียน 

- ใบงานประเดน็

ค้นคว้าและเขยีนสรปุ 

- ATutor    

ดร. จารุวรรณ 

 

4 

 

การอธบิายพฤตกิรรมของ

บุคคลตามแนวคดิของกลุ่ม  

จิตวิเคราะห์  

Freud & Erikson 

3 - การทดสอบก่อนเรียน 

- ผู้เรียนกลุ่มที่ 1 

น าเสนอประเดน็ และ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

- การเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

- แบบทดสอบย่อย

ก่อนการเรียน 

- ใบงานประเดน็

ค้นคว้าและเขยีนสรปุ  

- ATutor   

ดร. จารุวรรณ 

 

5 การอธบิายพฤตกิรรมของ

บุคคลตามแนวคดิของกลุ่ม

พฤตกิรรมนิยม คร้ังที่ 1 

Pavlov 

3 - การทดสอบก่อนเรียน 

- ผู้เรียนกลุ่มที่ 2 

น าเสนอประเดน็ และ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

- การเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

- แบบทดสอบย่อย

ก่อนการเรียน 

- ใบงานประเดน็

ค้นคว้าและเขยีนสรปุ   

- ATutor  

ผศ. ประทปี 

 

6 การอธบิายพฤตกิรรมของ

บุคคลตามแนวคดิของกลุ่ม

พฤตกิรรมนิยม คร้ังที่ 2 

Skinner 

3 - การทดสอบก่อนเรียน 

- ผู้เรียนกลุ่มที่ 3 

น าเสนอประเดน็ และ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

- การเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

- แบบทดสอบย่อย

ก่อนการเรียน 

- ใบงานประเดน็

ค้นคว้าและเขยีนสรปุ 

- ATutor    

 

ผศ. ประทปี 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
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สปัดาห ์

ท่ี 
หวัขอ้/รายละเอียด 

จ านวน 

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน 

สื่อท่ีใช ้
ผูส้อน 

7 การอธบิายพฤตกิรรมของ

บุคคลตามแนวคดิของกลุ่ม

ปัญญาสงัคม  

Bandura 

3 - การทดสอบก่อนเรียน 

- ผู้เรียนกลุ่มที่ 4 

น าเสนอประเดน็ และ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

- การเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

- แบบทดสอบย่อย

ก่อนการเรียน 

- ใบงานประเดน็

ค้นคว้าและเขยีนสรปุ 

- ATutor    

ผศ. ประทปี 

 

8 สอบกลางภาค 

9 การอธบิายพฤตกิรรมของ

บุคคลตามแนวคดิของกลุ่ม

การรู้คดิ คร้ังที่ 1    

Gestalt Psychology   

Insight & Problem 

Solving   

3 - การทดสอบก่อนเรียน 

- ผู้เรียนกลุ่มที่ 5 

น าเสนอประเดน็ และ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

- การเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

- แบบทดสอบย่อย

ก่อนการเรียน 

- ใบงานประเดน็

ค้นคว้าและเขยีนสรปุ 

- ATutor    

ดร. จารุวรรณ 

 

10 การอธบิายพฤตกิรรมของ

บุคคลตามแนวคดิของกลุ่ม

การรู้คดิ คร้ังที่ 2  

Jean Piaget 

3 - การทดสอบก่อนเรียน 

- ผู้เรียนกลุ่มที่ 6 

น าเสนอประเดน็ และ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

- การเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

- แบบทดสอบย่อย

ก่อนการเรียน 

- ใบงานประเดน็

ค้นคว้าและเขยีนสรปุ 

- ATutor    

ดร. จารุวรรณ 

 

11 

 

การอธบิายพฤตกิรรมของ

บุคคลตามแนวคดิของกลุ่ม

การรู้คดิ คร้ังที่ 3 

Information Processing 

3 - การทดสอบก่อนเรียน 

- ผู้เรียนกลุ่มที่ 7 

น าเสนอประเดน็ และ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

- การเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

- แบบทดสอบย่อย

ก่อนการเรียน 

- ใบงานประเดน็

ค้นคว้าและเขยีนสรปุ 

- ATutor    

ดร. จารุวรรณ 

 

12 

 

การอธบิายพฤตกิรรมของ

บุคคลตามแนวคดิของกลุ่ม

การรู้คดิ คร้ังที่ 4  

Fishbein & Ajzen 

3 - การทดสอบก่อนเรียน 

- ผู้เรียนกลุ่มที่ 8

น าเสนอประเดน็ และ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

- การเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

- แบบทดสอบย่อย

ก่อนการเรียน 

- ใบงานประเดน็

ค้นคว้าและเขยีนสรปุ 

- ATutor    

ผศ. ประทปี 

13 

 

การอธบิายพฤตกิรรมของ

บุคคลตามแนวคดิของกลุ่ม

มนุษยนิยม  

Abraham Maslow 

 

3 - การทดสอบก่อนเรียน 

- ผู้เรียนกลุ่มที่ 9

น าเสนอประเดน็ และ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

- การเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

- แบบทดสอบย่อย

ก่อนการเรียน 

- ใบงานประเดน็

ค้นคว้าและเขยีนสรปุ 

- ATutor    

ดร. จารุวรรณ 

 

14 การอธบิายพฤตกิรรมของ

บุคคลตามแนวคดิของกลุ่ม 

จิตวิทยาเชงิบวก (Positive 

Psychology) 

3 - การทดสอบก่อนเรียน 

- การบรรยายเนื้อหา 

- การแลกเปล่ียนเรียนรู้   

- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน 

- การเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

- แบบทดสอบย่อย

ก่อนการเรียน 

- Powepoint หัวข้อ

เนื้อหาที่บรรยาย 

- ใบงานประเดน็

ค้นคว้าและเขยีนสรปุ 

- ATutor 

   

ดร. จารุวรรณ 
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สปัดาห ์

ท่ี 
หวัขอ้/รายละเอียด 

จ านวน 

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน 

สื่อท่ีใช ้
ผูส้อน 

15 การอธบิายพฤตกิรรมของ

บุคคลตามแนวคดิการรู้คดิ 

พุทธศาสนา 

3 - การทดสอบก่อนเรียน 

- การบรรยายเนื้อหา 

- การแลกเปล่ียนเรียนรู้   

- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน 

- การเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

- แบบทดสอบย่อย

ก่อนการเรียน 

- Powepoint หัวข้อ

เนื้อหาที่บรรยาย 

- ใบงานประเดน็

ค้นคว้าและเขยีนสรปุ 

- ATutor   

ผศ. ประทปี 

16 การอธบิายพฤตกิรรมของ

บุคคลตามแนวคดิ 

Neuropsychology 

3 - การทดสอบก่อนเรียน 

- การบรรยายเนื้อหา 

- การแลกเปล่ียนเรียนรู้   

- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน 

- การเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

- แบบทดสอบย่อย

ก่อนการเรียน 

- Powepoint หัวข้อ

เนื้อหาที่บรรยาย 

- ใบงานประเดน็

ค้นคว้าและเขยีนสรปุ 

- ATutor   

ดร. จารุวรรณ 

 

17 สรปุภาพรวมของแนวคดิ 

ทฤษฎจีิตวิทยาที่ใช้ในการ

อธบิายพฤตกิรรม 

3 - การแลกเปล่ียนเรียนรู้   

- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน 

การเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

- Powepoint หัวข้อ

เนื้อหาที่บรรยาย 

- ATutor 

 

ดร. จารุวรรณ 

 

18                                                        สอบปลายภาค 

2.แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมิน แหล่ง 

ขอ้มูล 
สดัส่วน

ของการ

ประเมิน

ผล 
ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 
 

1. การซักถาม การอภิปรายใน
ชั้นเรียน 

2. ความรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

1. แบบสงัเกตพฤตกิรรม 
2. แบบประเมินการเข้าเรียน และ

การมี ส่ วน ร่วมในชั้ น เ รียนที่

ผู้เรียนเป็นผู้ประเมนิตนเอง 

ผู้เรียน 
 

10% 

ด้านความรู้   1. การตอบค าถาม และการ

อภิปรายในชั้นเรียน 
2. ผลการศึกษางานวจิัย/’

รายงานงานกลุ่ม 

3. การทดสอบวัดความรู้ 

1. แบบประเมินผลการน าเสนอ /
รายงานกลุ่ ม / งานที่ ไ ด้ รัย

มอบหมาย 

2. แบบทดสอบย่อยก่อนการเรียนรู้  
3. แบบสอบวัดความรู้   

ผู้เรียน 
 

40% 

ด้านทักษะทาง

ปัญญา  
1. ผลการน า เ สนอและการ

อภิปราย 
2. การเขียนเพ่ือสรุปความรู้ ที่

ได้ตอนท้ายชั่วโมง 

1. แบบประเมินผลการน าเสนอ
งานวิจัย/รายงานกลุ่ม 

2. แบบสงัเกตพฤตกิรรม 

ผู้เรียน 
 
 
 
 
 

30% 
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ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมิน แหล่ง 
ขอ้มูล 

สดัส่วน

ของการ

ประเมิน

ผล 
ด้านทกัษะ

ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ  

1. การแลกเปล่ียนเรียนรู้  และ
การมสี่วนร่วมในชั้นเรียน 

2. การน าเสนอผลงาน 
 

 

1. แบบสงัเกตพฤตกิรรม 
2. แบบประเมินการมีส่วนร่วมใน

ชั้นเรียนที่ผู้เรียนเป็นผู้ประเมิน

ตนเอง 

ผู้เรียน 
 

10% 

ด้านทกัษะการ

วิเคราะห์เชงิ

ตวัเลขการสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. การน าเสนอผลงาน และการ
น าอภิปราย 

2. การเขียนสรุปความรู้ ท้าย
ชั่วโมง 

 

1. แบบประเมนิผลการน าเสนอ  
2. แบบประเมินผลการเขียนารุป

ความรู้ 

ผู้เรียน 
 

10% 

 
หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
    ภาษาไทย  

ธรีะ อาชวเมธ ี. (2521). ปรัชญาจิตวิทยา. กรุงเทพฯ: ศึกษาสยาม. 
ธรีะพร อุวรรณโณ. (2535).  เจตคต ิ: การศึกษาตามแนวทฤษฎีหลัก. กรุงเทพฯ: ภาควิชาจิตวิทยา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ถ่ายเอกสาร. 
ศรีเรือน แก้วกงัวาล. (2545). จิตวิทยาพัฒนาการทุกช่วงวัย. พิมพ์คร้ังที่ 8. กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  

 ภาษาองักฤษ 
Ajzen , I . & Fishbein, M. (1980). Understanding  Attitude  and  Predicting Social  Behavior.   

Englewood  Cliffs,  New Jersey : Prentice – Hall, Inc. 

Al-Chalabi, A., Turner, M.R., & Delamont, R.S. (2006). The Brain: A Beginner’s guide. 

Oxford: Oneworld. 

Berntson, G. G., Cacioppo, J. T., & Sarter, M. (2002). Psychophysiology. In D’haenen, H., 

den Boer, J. A., & Willner, P. (Eds.) Textbook of Biological Psychiatry. (pp 123-138). 

New York: John Wiley & Sons. 

Cacioppo, J. T., Tassinary, L. G., & Berntson, G. G. (2007). Handbook of 

psychophysiology, 3rd edition. New York: Cambridge University Press. 

Driscoll, Marcy. Perkins (1994).  Psychology  of  Learning  for  Instruction.  Boston :Allyn 

and  Bacon. 



9 

 

บณัฑิตวิทยาลยั    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 9 

 

Gredler, M.E.(1997). Learning  and  Instruction  Theory  into Practice , 3 rd  edition. Upper 

Saddle River , New Jersey :   Merrill,  an  imprint  of  Prentice  Hall. 

Hamilton,  Richard  &  Ghatala, Elizabeth . (1994) .  Learning  and  Instruction. New York :  

McGraw – Hill, Inc. 

Hetherington &Parke. (1999).  Child Psychology: A Contemporary Viewpoint, 5th edition. 

New York: McGraw-Hill. 

Hergenhahn, B.R. &  Olson, M. H. (1997). An  Introduction  to Theories  of  Learning, 5 th  

edition. Prentice  Hall  International, Inc. 

Lefrancois,  Guy. R. (2000).  Theories  of  Human  Learning  What  the  Old  Man Said, 4 

th  edition.   Australia : Wadsworth  Thomson  Learning. 

Ormrod,  J. E. (1995) .   Human  Learning. Englewood  Cliffs.  New Jersey : Merrill  an  

imprint  of   Prentice  Hall.   

Pinel , J.P.J. (1997). Biopsychology . ( 3 rd ed). Boston : Allyn  and  Bacon. 

Robinson-Riegler, G., & Ronbinson-Riegler, R. (2004). Cognitive Psychology: Applying the 

science of mind. Ney York: Pearson. 

Santrock, J. W. (2006). Life-span development. 10th edition. NY: McGrawHill. 

Snyder, C. R., & Lopez, S. J. (2002). Handbook of Positive Psychology. New York: Oxford 

University  

PressWeiten, W. (1998).  Psychology : Themes  and  Variation . (4 th ed). Pacific  Grove  :  

Brooks/Cole Publishing  Company. 

2. เอกสารและขอ้มูลส าคญั 
จรรจา สุวรรณทตั. (2537 , สิงหาคม) .แนวคิดหลักทางพฤติกรรมศาสตร์:ทฤษฎี การวิจัย และการ

ประยุกต์ใช้.  วารสารพฤติกรรมศาสตร.์ 1(1):17 – 21. 

ทพิวัลย์ สริุยา. (2541). เอกสารประกอบการสอนวิชาสรีรจิตวิทยา. กรุงเทพฯ:   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

พระธรรมปิฎก (ประยุทธ ์ปยุตโฺต). 2539. ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ : สหธรรมิก. 

วิลาสลักษณ์  ชัววัลลี. (2537).  พฤติกรรมศาสตร์ในแง่มุมของจิตวิทยา. วารสารพฤติกรรม  

ศาสตร.์ 1(1): 53-    60. 

Ellis, H. C. & Hunt, R. R. (1993). Fundamental of Cognitive Psychology. Boston: 

McGrawhill. 

Green, M. & Piel, J. A. (2002). Theories of Human Development: A comparative approach. 

MA: Allyn & Bacon. 

Siever, J.L. and Frucht, W. (1997). The new view of self: How genes and Neurotransmitters 

shape your mind, your personality, and your mental health. New York: MacMillian. 

 

3. เอกสารและขอ้มูลเว็ปไซตแ์นะน า 



10 

 

บณัฑิตวิทยาลยั    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 10 

 

กติิกร มีทรัพย์. (2542). ซิกมันด์ ฟอรยด์ เขียน พื้ นฐานทฤษฎีจิตวิเคราะห.์ พิมพ์คร้ังที่ 4.

กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์สมิต 

ฉันทนา  ภาคบงกชและคณะ. (2539). “แนวคิดทางจิตวิทยา” ในการส ารวจคุณลกัษณะทางวินยั

ทีพ่งึประสงคใ์นสงัคมไทย. รายงานการวิจัยฉบับที่ 56 กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ . 

ดุษฎี   โยเหลาและ ประทปี  จินง่ี  (2539).   ปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤติกรรมอนุรกัษแ์หล่งน ้ าของ

ครูประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร. รายงานการวิจัยฉบับที่ 59  กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ . 

ประทปี   จินง่ี.  (2539). ผลของการเตือนตนเองต่อการรบัรูค้วามสามารถของตนทีส่่งผลต่อการ

เพิม่ประสิทธิภาพในการท างานตามที่มอบหมายของนกัศึกษาระดบัประกาศนยีบตัรวิชาชีพ. 

รายงานการวิจัยฉบับที่ 61  กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ. 

ลัดดาวัลย์  เกษมเนตร   ประทปี   จินง่ี และคณะ (2539). ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการมีวินยั. รายงาน

การวิจัยฉบับที่ 60  กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ . 

ลัดดาวัลย์  เกษมเนตร   ประทปี   จินง่ี และคณะ (2546). วิถชีีวิตและพฤติกรรมอนุรกัษแ์หล่งน ้ า

ของแม่บา้นและเยาวชนริมคลองแสนแสบ. รายงานการวิจัยฉบับที่ 90  กรุงเทพฯ :

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ . 

วิลาสลักษณ์  ชัววัลลี. (2544). ผลของรางวลัภายนอก และ การรบัรูค้วามสามารถของตนทีม่ีต่อ

แรงจูงใจภายในของนกัเรียน  รายงานการวิจัยฉบับที่ 81 กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ . 

อรพินทร์  ชูชม และ อจัฉรา  สขุารมณ์  (2543). การตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิงโครงสรา้งของ

แรงจูงใจภายใน :ปัจจยัทีส่มัพนัธก์บัแรงจูงใจภายใน.รายงานการวิจัยฉบับที่  76 กรุงเทพฯ : 

สถาบัน วิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ . 

อรพินทร์  ชูชม  วิลาสลักษณ์   ชัววัลลี และ อจัฉรา  สขุารมณ์  (2546). รูปแบบการพฒันาตนเพือ่

เพิม่พลงัจูงใจในการท างาน : กรณีขา้ราชการครูประถมศึกษา. รายงานการวิจัยฉบับที่ 92 

กรุงเทพฯ :  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ . 

อรพินทร์  ชูชม   อจัฉรา  สุขารมณ์ และ อุษา  ศรีจินดารัตน์ (2549). การวิเคราะหปั์จจยัทางจิต

สงัคมทีส่มัพนัธก์บัจิตส านึกทางปัญญาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย.  รายงานการวิจัย

ฉบับที่  104     กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ . 

Axline, V.M. (1964). Dibs in search of self. New York: Ballantine. 

http://www.apa.org 
http://www.ingentaconnect.com/content/psych/pecp 
http://www.ac-psych.org/index.php?id=1 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/ 
http://www.84000.org/ (พระไตรปิฎก) 

 

http://www.ingentaconnect.com/content/psych/pecp
http://www.ac-psych.org/index.php?id=1
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/


11 

 

บณัฑิตวิทยาลยั    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 11 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1.กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนสิิต 
       อาจารย์ผู้สอนประเมินประสทิธผิลของรายวิชาจากการเปรียบเทยีบศักยภาพของผู้เรียนก่อนเรียน  
ระหว่างเรียน และหลังเรียนด้วยแบบประเมินศักยภาพของผู้เรียนจากงานที่มอบหมายในรายวิชา 
2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน  
       อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงความคิดเหน็ต่อการจัดการเรียนการสอน เพ่ือการพัฒนารายวิชาผ่าน

ระบบการประเมิน Online ของมหาวิทยาลัย (แบบ มศว ปค.003) และใช้การสมัภาษณ์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
เกี่ยวกบัความพึงพอใจ และความต้องการของรายวิชา 
3. การปรบัปรุงการสอน 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดให้มีการประชุมเพ่ือน าเสนอปัญหา อุปสรรค ในการจัดการเรียน
การสอนของทุกภาคการศึกษาที่เปิดสอนวิชาน้ีอย่างน้อย 2 คร้ัง คือ ช่วงกลางภาคเรียนและช่วง
หลังการสอบปลายภาคเรียน เพ่ือหาทางแก้ไข และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาผู้เรียนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสทิธภิาพ และให้มีการท าวิจัยในช้ันเรียน ในกรณีมีความ

จ าเป็นต้องการข้อมูลที่ชัดเจนเป็นระบบเพ่ือวางนโยบายหรือการปรับปรุงที่มีนัยส าคัญ 
2. อาจารย์ผู้สอนส ารวจความต้องการในเน้ือหา กิจกรรม และรูปแบบการเรียนรู้ และท าการปรับปรุง

ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้เรียน  
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียนในรายวิชา 

1. กรรมการภาควิชาตรวจสอบโครงสร้างการให้คะแนนและการตัดเกรดว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนด
ไว้หรือไม่ 

2. อาจารย์ผู้สอนพิจารณาจากการประเมินผลการเรียนรู้ในการท างานที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือดู
พัฒนาการในการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และกลุ่มในระยะเวลาที่แตกต่างกนั  

5. การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     พิจารณาจากผลการเรียนของผู้เรียน การประเมินการสอน และข้อคิดเหน็จากคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรในแต่ละภาคการศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับใช้ในการวางแผนปรับปรุงประสทิธผิลของรายวิชา  
 


