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มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชาพฤติกรรมศาสตร์เชิงจิ ตวิทยา
(Behavioral Science in Psychological Perspectives)
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2556
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1.รหัสและชื่อรายวิชา
วป 521
พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิตวิทยา
RB 521
Behavioral Science in Psychological Perspectives
2.จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)
3.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
รายวิชาเอกบังคับ
4.อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ ดร. จารุวรรณ สกุลคู
อาจารย์ผสู ้ อน
1. ผศ. ประทีป จินงี่
prateep@swu.ac.th
2. อาจารย์ ดร. จารุวรรณ สกุลคู
jaruwans@swu.ac.th
5.ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปี ที่ 1
6.รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7.รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)
ไม่มี
8.สถานทีเ่ รียน
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ห้ องเรียน TBA
9.วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ 8 พฤษภาคม 2556
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ เข้ าใจความหมายของพฤติกรรมศาสตร์ในมุมมองของจิตวิทยา
1.2 เพื่อให้ สามารถอธิบายพฤติกรรมของบุคคลตามแนวคิด และทฤษฎีของนักจิตวิทยากลุ่มต่างๆ
1.3 เพื่อปลูกฝังให้ นิสติ มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อการเรียน
1.4 เพื่อให้ นิสติ มีความสามารถในการสื่อสารทั้งทางการพูดและเขียน ตลอดจนการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาพฤติกรรมศาสตร์ โดยใช้ แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยทางจิตวิทยามาอธิบายพฤติกรรม
ของบุคคล เช่น กลุ่มการรู้คิด กลุ่มพฤติกรรมนิยม กลุ่มจิตวิเคราะห์ กลุ่มมนุษยนิยม และกลุ่มแนวคิด
ใหม่ๆ รวมทั้งศึกษาถึง จิตวิทยาสรีระ อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้ อมที่มีผลต่อพฤติกรรมของ
บุคคล
2. จานวนชัว่ โมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
กรณีศึกษา การเรียนโดย การศึกษาด้วย
ใช้ปัญหาเป็ น ตนเอง (SDL)
ฐาน (PBL)
ตามความต้ องการของ
นิสติ เฉพาะรายบุคคล
หรือกลุ่ม

12

96
(6 ชั่วโมง x 16 สัปดาห์)

36

-

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรมจริยธรรม

2.ความรู ้

3.ทักษะทาง
ปั ญญา

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

รายวิชา

1
วป 521

2

3

4

5

1

2

3

2

3

4

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสาร
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3

2

3

1

         



      

4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ผเู ้ รียนเป็ นรายบุคคล
3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยอาจารย์ผ้ ูสอนอนุญาตให้ ผ้ ูเรียนเข้ าพบ เพื่อให้ คาปรึกษาทางวิชาการ โดยต้ อง
มีการติดต่อนัดหมายอาจารย์ผ้ ูสอนล่วงหน้ า
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรมจริยธรรม
ผลการเรียนรู ้
1. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง
2. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้ รับมอบหมาย
3. ผู้เรียนสามารถค้ นคว้ า และ
นาเสนอประเด็นที่ได้ รับ
มอบหมายได้ ถูกต้ องเหมาะสม
ตามจรรยบรรณของนักวิจัย
4. ผู้เรียนสามารถ สื่อสาร รับฟั ง
และแลกเปลี่ยนมุมมองของ
ตนเองโดยคานึงถึงความรู้สกึ ของ
ผู้อ่นื
5. ผู้เรียนตระหนักถึงปัญหาที่
เกี่ยวข้ องกับจรรยาบรรณใน
การศึกษา และวิจัยทางจิตวิทยา
ตลอดจนถึงแนวทางการป้ องกัน
ปัญหาเหล่านั้น

1.

2.
3.
4.

กลยุทธ์การสอน
มอบหมายงานให้ ศึกษาค้ นคว้ า
ก่ อ นเข้ าชั้ นเรี ย นโดยให้ ไป
ศึก ษาค้ นคว้ าเอกสาร หนัง สือ
บทความวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ
แนวคิ ด ทฤษฎี ท างจิ ต วิ ท ยา
เ พื่ อ น า ม า อ ภิ ป ร า ย แ ล ะ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในชั้น
เรียน
บ ร ร ย า ย เ นื้ อ ห า แ ล ะ นิ สิ ต
นาเสนอ
รายงานกลุ่มตามหั วข้ อที่ได้ รับ
มอบหมาย
จัดการเรียนการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็ นฐาน ฝึ กให้ ผ้ ูเรียน
จัดการกับปัญหาหรือข้ อโต้ แย้ ง
ทางด้ านคุณธรรมจริยธรรมที่มี
ผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่นื

1.
2.
3.

4.

5.

วิธีการวัดและประเมิน
ความตรงต่อเวลาในการเข้ า
ชั้นเรียน
ความรั บผิดชอบที่มีต่องานที่
ได้ รับมอบหมาย
ความตรงต่ อ เวลาในการส่ ง
งานและประสิทธิผลของงานที่
ได้ รับมอบหมาย
ความถี่ ของการมีส่วนร่ ว มใน
ก า ร ตั้ ง ค า ถ า ม ก า ร ต อ บ
คาถาม และการร่ วมอภิปราย
ในชั้นเรียน
กา ร สั ง เ ก ต พฤ ติ ก รร ม ใ น
ร ะ ห ว่ า ง ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ซั ก ถาม และอภิ ป รายในชั้ น
เรียน

2. ความรู ้
ผลการเรียนรู ้
1. ผู้เรียนมี มีความรู้ ความเข้ าใจ
แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาใน
กลุ่มต่างๆ

กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมิน
1. บรรยายเนื้อหา
1. ประเมินจากการสอบกลาง
2. มอบหมายงานให้ นิสติ
ภาค สอบปลายภาค
ทาการศึกษา ค้ นคว้ า และมีการ 2. ประเมินจากการนาเสนอ
นาเสนอผลการศึกษาค้ นคว้ า
ประเด็นความรู้ในชั้นเรียน
3. ให้ นิสติ อภิปรายแลกเปลี่ยนองค์ 3. ประเมินจากรายงานการเขียน
ความรู้ท่นี ิสติ ได้ ไปค้ นคว้ า และ
สรุปองค์ความรู้ การรวิ
การนามาอธิบายพฤติกรรม
เคราะห์ สังเคราะห์กรณีศึกษา
มนุษย์
วิธกี ารเขียนรายงาน และการ
อ้ างอิงที่ถูกต้ อง
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3. ทักษะทางปั ญญา
ผลการเรียนรู ้
1. ผู้เรียนสามารถนาองค์ความรู้ทาง
จิตวิทยาที่ได้ มาอธิบายประเด็น
และกรณีศึกษาในชั้นเรียน
2. ผู้เรียนสามารถคิดประมวลองค์
ความรู้ท่ไี ด้ จากการค้ นคว้ าด้ วย
ตัวเอง และการแลกเปลี่ยนกับ
อาจารย์ และการอภิปรายในชั้น
เรียนไปประยุกต์ใช้ เชื่อมโยงใน
การอธิบายพฤติกรรมของบุคคล
ได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
และนาไปใช้ เป็ นพื้นฐานใน
การศึกษาต่อไป

กลยุทธ์การสอน
1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้ น
อภิปรายกรณีศึกษา และใช้
ปัญหาเป็ นฐาน และเน้ น
ผู้เรียนเป็ นศูนย์กลาง
2. ให้ ผ้ ูเรียนได้ ฝึกทักษะการคิด
เชิงระบบหรือทักษะทาง
ปัญญาในชั้นเรียนโดยตรง
3. มอบหมายงานกลุ่ม และงาน
รายบุคคล ซึ่งในการทางาน
ดังกล่าวต้ องมีการใช้ ทกั ษะ
การคิดแก้ ปัญหาการตัดสินใจ
การประมวล และประยุกต์
องค์ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู ้
กลยุทธ์การสอน
1. ผู้เรียนสามารถวางแผนจัด
1. จัดการเรียนการสอนเน้ นการ
การศึกษาในประเด็นที่ได้ รับ
อภิปรายและแสดงความคิดเห็น
มอบหมายล่วงหน้ าได้ ครบถ้ วน
โดยสอดแทรกประสบการณ์และ
2. ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยน
เหตุการณ์ในชีวิตจริงร่วม
ประสบการณ์ความรู้ท่ผี ้ ูเรียน
อภิปราย ในชั้นเรียน
ค้ นคว้ ามาก่อนเข้ าเรียน นาเสนอ 2. ให้ นิสติ นาอภิปราย ตั้งคาถาม
ความคิดเห็นการรับฟั งความ
แลกเปลี่ยนความรู้ และแสดง
คิดเห็นของผู้อ่นื อย่างสม่าเสมอ
ความคิดเห็นตามที่ได้ ค้นคว้ ามา
และมีพัฒนาการ

วิธีการวัดและประเมิน
1. สังเกตจากการร่วมอภิปราย
ในชั้นเรียน
2. ประเมินจากรายงานการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์
ความรู้ท่ไี ด้ จากการร่วม
อภิปรายในชั้นเรียน

วิธีการวัดและประเมิน
สังเกตจากการมีส่วนร่วมในการ
สัมมนาและการอภิปรายในชั้น
เรียน
ประเมินจากการนาเสนอรายงาน
กลุ่ม และผลการศึกษาค้ นคว้ า
รายบุคคล
ประเมินความถี่ของการนาเสนอ
ข้ อมูลเพื่อการอภิปราย จากแบบ
การประเมินที่ผ้ ูเรียนทาการ
บันทึกด้ วยตนเอง (self-record
form)

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
ผลการเรียนรู ้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมิน
1. ผู้เรียนสามารถใช้ ส่อื เพื่อการ
1. มอบหมายให้ นิสติ ทาการศึกษา 1. ประเมินจากความถูกต้ อง
นาเสนอความรู้ได้ อย่างเหมาะสม
ค้ นคว้ า และนาเสนอผล
ชัดเจนของผลงานที่นาเสนอ
กับกลุ่มผู้เรียนที่มีพ้ ืนฐานที่
การศึกษาในชั้นเรียน โดยฝึ ก
2. ประเมินคะแนนจากการทา
หลากหลาย
การเสนอประเด็นของการ
รายงานกลุ่ม
2. ผู้เรียนสามารถสื่อสารผ่านทางการ
อภิปรายกลุ่ม
อภิปราย และการเขียนเชิงวิชาการ 2. มอบหมายให้ นิสติ เขียนสรุป
สะท้ อนองค์ความรู้จากการเรียน
และการอภิปราย
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
แนะนาวิชาเรียน ข้ อตกลง
เบื้องต้ น

จานวน
กิจกรรมการเรียน
ชัวโมง
่
การสอน
3
- ทดสอบภูมหิ ลังของ
ผู้เรียน
- ชี้แจงกิจกรรมการเรียน
การสอน

สื่อที่ใช้

ผูส้ อน

ดร. จารุวรรณ
- แบบทดสอบย่อย
ก่อนการเรียน
- powerpoint กิจกรรม
การเรียนการสอน
- ใบงานประเด็น
ค้ นคว้ า

2

ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมศาสตร์กบั
จิตวิทยา
ปรัชญาจิตวิทยา ความ
เป็ นมาของจิตวิทยา

3

- การทดสอบก่อนเรียน
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(อภิปราย/แสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน)
- การเรียนรู้โดยใช้ ปัญหา
เป็ นฐาน
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ดร. จารุวรรณ
- แบบทดสอบย่อย
ก่อนการเรียน
- Powepoint หัวข้ อ
เนื้อหาที่บรรยาย
- ใบงานประเด็น
ค้ นคว้ าและเขียนสรุป
- ATutor

3

อิทธิพลของพันธุกรรมและ 3
สิ่งแวดล้ อมที่มผี ลต่อ
พฤติกรรม

ดร. จารุวรรณ
- แบบทดสอบย่อย
ก่อนการเรียน
- ใบงานประเด็น
ค้ นคว้ าและเขียนสรุป
- ATutor

4

การอธิบายพฤติกรรมของ 3
บุคคลตามแนวคิดของกลุ่ม
จิตวิเคราะห์
Freud & Erikson

- การทดสอบก่อนเรียน
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(อภิปราย/แสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน)
- การเรียนรู้โดยใช้ ปัญหา
เป็ นฐาน
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง
- การทดสอบก่อนเรียน
- ผู้เรียนกลุ่มที่ 1
นาเสนอประเด็น และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง
- การทดสอบก่อนเรียน
- ผู้เรียนกลุ่มที่ 2
นาเสนอประเด็น และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง
- การทดสอบก่อนเรียน
- ผู้เรียนกลุ่มที่ 3
นาเสนอประเด็น และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง

5

การอธิบายพฤติกรรมของ
บุคคลตามแนวคิดของกลุ่ม
พฤติกรรมนิยม ครั้งที่ 1
Pavlov

3

6

การอธิบายพฤติกรรมของ
บุคคลตามแนวคิดของกลุ่ม
พฤติกรรมนิยม ครั้งที่ 2
Skinner

3
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ดร. จารุวรรณ
- แบบทดสอบย่อย
ก่อนการเรียน
- ใบงานประเด็น
ค้ นคว้ าและเขียนสรุป
- ATutor
- แบบทดสอบย่อย
ผศ. ประทีป
ก่อนการเรียน
- ใบงานประเด็น
ค้ นคว้ าและเขียนสรุป
- ATutor
- แบบทดสอบย่อย
ผศ. ประทีป
ก่อนการเรียน
- ใบงานประเด็น
ค้ นคว้ าและเขียนสรุป
- ATutor
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สัปดาห์
จานวน
กิจกรรมการเรียน
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
ชัวโมง
่
การสอน
7
การอธิบายพฤติกรรมของ
3
- การทดสอบก่อนเรียน
บุคคลตามแนวคิดของกลุ่ม
- ผู้เรียนกลุ่มที่ 4
ปัญญาสังคม
นาเสนอประเด็น และ
Bandura
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง
8
สอบกลางภาค
9
การอธิบายพฤติกรรมของ
3
- การทดสอบก่อนเรียน
บุคคลตามแนวคิดของกลุ่ม
- ผู้เรียนกลุ่มที่ 5
การรู้คดิ ครั้งที่ 1
นาเสนอประเด็น และ
Gestalt Psychology
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
Insight & Problem
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง
Solving
10 การอธิบายพฤติกรรมของ
3
- การทดสอบก่อนเรียน
บุคคลตามแนวคิดของกลุ่ม
- ผู้เรียนกลุ่มที่ 6
การรู้คดิ ครั้งที่ 2
นาเสนอประเด็น และ
Jean Piaget
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง
11 การอธิบายพฤติกรรมของ
3
- การทดสอบก่อนเรียน
บุคคลตามแนวคิดของกลุ่ม
- ผู้เรียนกลุ่มที่ 7
การรู้คดิ ครั้งที่ 3
นาเสนอประเด็น และ
Information Processing
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง
12 การอธิบายพฤติกรรมของ
3
- การทดสอบก่อนเรียน
บุคคลตามแนวคิดของกลุ่ม
- ผู้เรียนกลุ่มที่ 8
การรู้คดิ ครั้งที่ 4
นาเสนอประเด็น และ
Fishbein & Ajzen
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง
13 การอธิบายพฤติกรรมของ
3
- การทดสอบก่อนเรียน
บุคคลตามแนวคิดของกลุ่ม
- ผู้เรียนกลุ่มที่ 9
มนุษยนิยม
นาเสนอประเด็น และ
Abraham Maslow
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง
14 การอธิบายพฤติกรรมของ
3 - การทดสอบก่อนเรียน
บุคคลตามแนวคิดของกลุ่ม
- การบรรยายเนื้อหา
จิตวิทยาเชิงบวก (Positive
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Psychology)
- การเรียนรู้โดยใช้ ปัญหา
เป็ นฐาน
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง
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สื่อที่ใช้

ผูส้ อน

- แบบทดสอบย่อย
ผศ. ประทีป
ก่อนการเรียน
- ใบงานประเด็น
ค้ นคว้ าและเขียนสรุป
- ATutor
ดร. จารุวรรณ
- แบบทดสอบย่อย
ก่อนการเรียน
- ใบงานประเด็น
ค้ นคว้ าและเขียนสรุป
- ATutor

- แบบทดสอบย่อย
ก่อนการเรียน
- ใบงานประเด็น
ค้ นคว้ าและเขียนสรุป
- ATutor
- แบบทดสอบย่อย
ก่อนการเรียน
- ใบงานประเด็น
ค้ นคว้ าและเขียนสรุป
- ATutor
- แบบทดสอบย่อย
ก่อนการเรียน
- ใบงานประเด็น
ค้ นคว้ าและเขียนสรุป
- ATutor
- แบบทดสอบย่อย
ก่อนการเรียน
- ใบงานประเด็น
ค้ นคว้ าและเขียนสรุป
- ATutor
- แบบทดสอบย่อย
ก่อนการเรียน
- Powepoint หัวข้ อ
เนื้อหาที่บรรยาย
- ใบงานประเด็น
ค้ นคว้ าและเขียนสรุป
- ATutor

ดร. จารุวรรณ

ดร. จารุวรรณ

ผศ. ประทีป

ดร. จารุวรรณ

ดร. จารุวรรณ
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สัปดาห์
จานวน
กิจกรรมการเรียน
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
ชัวโมง
่
การสอน
15 การอธิบายพฤติกรรมของ
3 - การทดสอบก่อนเรียน
บุคคลตามแนวคิดการรู้คดิ
- การบรรยายเนื้อหา
พุทธศาสนา
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- การเรียนรู้โดยใช้ ปัญหา
เป็ นฐาน
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง
16

การอธิบายพฤติกรรมของ
บุคคลตามแนวคิด
Neuropsychology

3

- การทดสอบก่อนเรียน
- การบรรยายเนื้อหา
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- การเรียนรู้โดยใช้ ปัญหา
เป็ นฐาน
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง

17

สรุปภาพรวมของแนวคิด
ทฤษฎีจิตวิทยาที่ใช้ ในการ
อธิบายพฤติกรรม

3

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- การเรียนรู้โดยใช้ ปัญหา
เป็ นฐาน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
สอบปลายภาค

18

สื่อที่ใช้

ผูส้ อน

- แบบทดสอบย่อย
ผศ. ประทีป
ก่อนการเรียน
- Powepoint หัวข้ อ
เนื้อหาที่บรรยาย
- ใบงานประเด็น
ค้ นคว้ าและเขียนสรุป
- ATutor
ดร. จารุวรรณ
- แบบทดสอบย่อย
ก่อนการเรียน
- Powepoint หัวข้ อ
เนื้อหาที่บรรยาย
- ใบงานประเด็น
ค้ นคว้ าและเขียนสรุป
- ATutor
ดร. จารุวรรณ
- Powepoint หัวข้ อ
เนื้อหาที่บรรยาย
- ATutor

2.แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้

ด้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม

ด้ านความรู้

ด้ านทักษะทาง
ปัญญา

วิธีการประเมิน

1. การซักถาม การอภิปรายใน
ชั้นเรียน
2. ความรับผิดชอบงานที่ได้ รับ
มอบหมาย
1. การตอบคาถาม และการ
อภิปรายในชั้นเรียน
2. ผลการศึกษางานวิจัย/’
รายงานงานกลุ่ม
3. การทดสอบวัดความรู้
1. ผลการน าเสนอ และการ
อภิปราย
2. การเขีย นเพื่ อ สรุ ป ความรู้ ท่ี
ได้ ตอนท้ ายชั่วโมง
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เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

แหล่ง
ข้อมูล

ผู้เรียน
1. แบบสังเกตพฤติกรรม
2. แบบประเมินการเข้ าเรียน และ
การมี ส่ ว นร่ วมในชั้ นเรี ย นที่
ผู้เรียนเป็ นผู้ประเมินตนเอง
1. แบบประเมิ น ผลการน าเสนอ/ ผู้เรียน
รายงานกลุ่ ม / งานที่ ไ ด้ รั ย
มอบหมาย
2. แบบทดสอบย่อยก่อนการเรียนรู้
3. แบบสอบวัดความรู้
1. แบบประเมิ น ผลการน าเสนอ ผู้เรียน
งานวิจัย/รายงานกลุ่ม
2. แบบสังเกตพฤติกรรม

สัดส่วน
ของการ
ประเมิน
ผล
10%

40%

30%
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ผลการเรียนรู ้

ด้ านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

แหล่ง
ข้อมูล

ผู้เรียน
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 1. แบบสังเกตพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2. แบบประเมิน การมีส่ ว นร่ ว มใน
2. การนาเสนอผลงาน
ชั้นเรียนที่ผ้ ูเรียนเป็ นผู้ประเมิน
ตนเอง

ด้ านทักษะการ
1. การนาเสนอผลงาน และการ
1.
วิเคราะห์เชิง
นาอภิปราย
2.
ตัวเลขการสื่อสาร 2. การเขี ย นสรุ ป ความรู้ ท้ าย
และการใช้
ชั่วโมง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผู้เรียน
แบบประเมินผลการนาเสนอ
แบบประเมิ น ผลการเขี ย นารุ ป
ความรู้

สัดส่วน
ของการ
ประเมิน
ผล
10%

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
ภาษาไทย
ธีระ อาชวเมธี . (2521). ปรัชญาจิตวิทยา. กรุงเทพฯ: ศึกษาสยาม.
ธีระพร อุวรรณโณ. (2535). เจตคติ : การศึกษาตามแนวทฤษฎีหลัก. กรุงเทพฯ: ภาควิชาจิตวิทยา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ถ่ายเอกสาร.
ศรีเรือน แก้ วกังวาล. (2545). จิตวิทยาพัฒนาการทุกช่วงวัย. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ภาษาอังกฤษ
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.

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 8

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. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
จรรจา สุวรรณทัต. (2537 , สิงหาคม) .แนวคิดหลักทางพฤติกรรมศาสตร์ :ทฤษฎี การวิจัย และการ
ประยุกต์ใช้ . วารสารพฤติกรรมศาสตร์. 1(1):17 – 21.
ทิพวัลย์ สุริยา. (2541). เอกสารประกอบการสอนวิชาสรีรจิ ตวิทยา. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พระธรรมปิ ฎก (ประยุทธ์ ปยุตโฺ ต). 2539. ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ : สหธรรมิก.
วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี. (2537). พฤติกรรมศาสตร์ในแง่มุมของจิตวิทยา. วารสารพฤติกรรม
ศาสตร์. 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. เอกสารและข้อมูลเว็ปไซต์แนะนา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 9

10

กิติกร มีทรัพย์. (2542). ซิกมันด์ ฟอรยด์ เขียน พื้ นฐานทฤษฎีจิตวิเคราะห์. พิมพ์ครั้งที่ 4.
กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์สมิต
ฉันทนา ภาคบงกชและคณะ. (2539). “แนวคิดทางจิ ตวิทยา” ในการสารวจคุณลักษณะทางวินยั
ทีพ่ งึ ประสงค์ในสังคมไทย. รายงานการวิจัยฉบับที่ 56 กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ .
ดุษฎี โยเหลาและ ประทีป จินงี่ (2539). ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมอนุรกั ษ์แหล่งน้ าของ
ครูประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร. รายงานการวิจัยฉบับที่ 59 กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ .
ประทีป จินงี่. (2539). ผลของการเตือนตนเองต่อการรับรูค้ วามสามารถของตนทีส่ ่งผลต่อการ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางานตามที่มอบหมายของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ .
รายงานการวิจัยฉบับที่ 61 กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ.
ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร ประทีป จินงี่ และคณะ (2539). ปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อการมีวินยั . รายงาน
การวิจัยฉบับที่ 60 กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ .
ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร ประทีป จินงี่ และคณะ (2546). วิถชี ีวิตและพฤติกรรมอนุรกั ษ์แหล่งน้ า
ของแม่บา้ นและเยาวชนริมคลองแสนแสบ. รายงานการวิจัยฉบับที่ 90 กรุงเทพฯ :
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ .
วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี. (2544). ผลของรางวัลภายนอก และ การรับรูค้ วามสามารถของตนทีม่ ีต่อ
แรงจูงใจภายในของนักเรียน รายงานการวิจัยฉบับที่ 81 กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ .
อรพินทร์ ชูชม และ อัจฉรา สุขารมณ์ (2543). การตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้างของ
แรงจูงใจภายใน :ปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั แรงจูงใจภายใน.รายงานการวิจัยฉบับที่ 76 กรุงเทพฯ :
สถาบัน วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ .
อรพินทร์ ชูชม วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี และ อัจฉรา สุขารมณ์ (2546). รูปแบบการพัฒนาตนเพือ่
เพิม่ พลังจูงใจในการทางาน : กรณีขา้ ราชการครูประถมศึกษา. รายงานการวิจัยฉบับที่ 92
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ .
อรพินทร์ ชูชม อัจฉรา สุขารมณ์ และ อุษา ศรีจินดารัตน์ (2549). การวิเคราะห์ปัจจัยทางจิ ต
สังคมทีส่ มั พันธ์กบั จิ ตสานึกทางปัญญาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย. 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/ (พระไตรปิ ฎก)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 10

11

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
อาจารย์ผ้ ูสอนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาจากการเปรียบเทียบศักยภาพของผู้เรียนก่อนเรียน
ระหว่างเรียน และหลังเรียนด้ วยแบบประเมินศักยภาพของผู้เรียนจากงานที่มอบหมายในรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
อาจารย์ผ้ ูสอนให้ ผ้ ูเรียนแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนารายวิชาผ่าน
ระบบการประเมิน Online ของมหาวิทยาลัย (แบบ มศว ปค.003) และใช้ การสัมภาษณ์ผ้ ูเรียนเป็ นรายบุคคล
เกี่ยวกับความพึงพอใจ และความต้ องการของรายวิชา
3. การปรับปรุงการสอน
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดให้ มีการประชุมเพื่อนาเสนอปัญหา อุปสรรค ในการจัดการเรียน
การสอนของทุกภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนวิชานี้อย่ างน้ อย 2 ครั้ง คือ ช่วงกลางภาคเรียนและช่วง
หลังการสอบปลายภาคเรี ยน เพื่ อหาทางแก้ ไข และให้ ข้อเสนอแนะในการพั ฒนาผู้เรี ยนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ มีประสิทธิภาพ และให้ มีการทาวิจัยในชั้นเรียน ในกรณีมีความ
จาเป็ นต้ องการข้ อมูลที่ชัดเจนเป็ นระบบเพื่อวางนโยบายหรือการปรับปรุงที่มีนัยสาคัญ
2. อาจารย์ผ้ ูสอนสารวจความต้ องการในเนื้อหา กิจกรรม และรูปแบบการเรียนรู้ และทาการปรับปรุง
ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้เรียน
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รียนในรายวิชา
1. กรรมการภาควิชาตรวจสอบโครงสร้ างการให้ คะแนนและการตัดเกรดว่าเป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนด
ไว้ หรือไม่
2. อาจารย์ ผ้ ู ส อนพิ จ ารณาจากการประเมิ น ผลการเรี ยนรู้ ใ นการท างานที่ไ ด้ รั บ มอบหมาย เพื่ อ ดู
พัฒนาการในการเรียนของผู้เรียนเป็ นรายบุคคล และกลุ่มในระยะเวลาที่แตกต่างกัน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
พิจารณาจากผลการเรียนของผู้เรียน การประเมินการสอน และข้ อคิดเห็นจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อเป็ นข้ อมูลสาหรับใช้ ในการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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